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A győ ri jo gi ok ta tás gyö ke rei a je zsui ták ál tal fenn tar tott gim ná zium hoz nyúl nak vissza. 1700-ban ugyanis fel vet ték 
a tan rend be a casuisticát, majd 1718-tól meg kezd ték a lo gi ka ok ta tá sát is. 1718-ban elkü lönült a je zsui ta is ko lá ban 
a ta nul má nyi rend szer két fo ko zata, és ek kor ta lál ko zunk elő ször a „fő is ko la” és „aka dé mia” el ne ve zé sek kel. A sa ját 
igaz ga tó val ren del ke ző fő is ko la vé gig külön ál ló volt, 1735-1745-ig azonban is me ret len ok ból működése  szünetelt. 

 A győ ri je zsui ta aka dé mia
 1745-ben újra meg nyílt a je zsui ta aka dé mia. Kez det ben há rom tan szé ket ala pí tot tak: a rend sze res teo ló gia 

(dogmatica), a vi tat ko zás tan (polemica, controversiae fidei) és az egy ház jog (ius canonicum) tan szé két. 1747-ben 
meg szer ve zés re ke rült a böl cse le ti tan fo lyam is, lo gi kát és me ta fi zi kát ta ní tot tak. 1754-ben az er kölcs-böl csé szet-
nek, 1762-ben a mathézisnek is tan szé ket ál lí tot tak. 

A győ ri je zsui ták a szá muk ra meg ha tá ro zott tan rend ál tal előírt tan tár gyak mel lett to váb bi, más hol nem szo ká sos 
tárgyakat is fel vet tek tan ter vük be. 1754-ben meg kezd ték a ter mé szet jog ta ní tá sát, te hát ek kor tól szá mít hat juk a jo gi 
ok ta tás tény le ges kez de tét Győr vá ro sá ban. 1756-ban kü lön hit szó no kot ka pott az aka dé mia. A ter mé szet jo got 1767-
ig ta ní tot ták a je zsui ták ki sebb meg sza kí tá sok kal. 1767-ben a hit tu do má nyi tan fo lyam kiegé szült a hermeneutikával 
(Szent írás-ma gya rá zat), va la mint az egy ház tör té net szá má ra is tan szé ket hoz tak lét re. A je zsui ta kor szak ban az ok-
ta tás nyel ve a la tin volt, sőt ké sőbb, az ál la mi kor szak ban is la ti nul ta ní tot tak. A győ ri aka dé mia ne ve ze tes sé ge, hogy 
1761-62-ben a hí res tör té net író, Pray György volt a ma gyar tör té ne lem ta ná ra, aki a ké sőbb a ró la el ne ve zett kó dex-
ben fel fe dez te az el ső ma gyar nyel vem lé ket a „Ha lot ti be szé det”. 

Pray György
Született: Érsekújvár, 1723. szeptember 11.
Meghalt: Pest, 1801. szeptember 23.

1740. október 14-től a jezsuita rend bécsi kollégiumában 
tanult. 1742-től a nagyszombati egyetem bölcsészeti karán 
végezte tanulmányait. 1747-től Nagyváradon, Trencsénben 
és Pozsonyban tanított. 1754-ben szentelték pappá. Azután 
Rozsnyón és a bécsi Theresianumban, majd 1758-tól Győrben, 
az akadémián, 1759-től Nagyszombatban tanított. 1777-től az 
egyetemi könyvtár első őre. 

Deák Ferenc

Az ok ta tás hely szí ne a mai ben cés (az ak ko ri je zsui ta) gim ná zium épü le te volt. Zi chy Fe renc győ ri püs pök bő ke-
zű sé gé ről ta nús ko dik, hogy az aka dé mia szá má ra egy eme let tel bő ví tet te a gim ná ziu mot. Az aka dé mia ta nu lói ról 
az ada tok hiá nya miatt szin te sem mit sem tud ha tunk, így azt sem, hogy csak kis pa pok vagy mel let tük vi lá giak is 
vol tak-e kö zöt tük. Va ló szí nű sí te ni le het, hogy mi vel a böl cse le ti kép zés ön ma gá ban ké pe sí tett vi lá gi ál lá sok ra is, így 
nem csak pap nö ven dé kek lá to gat hat ták az is ko lát. Győr vá ro sá nak szo ros ér te lem ben vett fel sőbb tan in té ze te va ló-
já ban azonban azóta van, hogy Má ria Te ré zia ki rály nő 1769. évi de cem ber 14-én kelt fel sőbb el ha tá ro zá sá val ki rá lyi 
aka dé miák felál lí tá sát ren del te el, és az egyik aka dé mia szék he lyé nek Győr vá ro sát je löl te ki. 

Az aka dé mia 1773 őszéig még a je zsui ták bir to ká ban volt. Má ria Te ré zia 1773. szep tem ber 21-én aláír ta XIV. Ke le-
men pá pá nak a je zsui ta rend el tör lé sét il le tő ha tá ro za tát, en nek kö vet kez té ben a győ ri je zsui ták 1773. ok tó ber 12-én 
kivo nul tak társ há zuk ból és bú csút in tet tek az in té zet nek. 
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A győ ri aka dé mia ál la mi kor sza ka

A je zsui ta társ ház, gim ná zium, aka dé mia és kon vik tus te hát az ál lam hoz ke rült.
Má ria Te ré zia 1773. ok tó ber 8-án ren de le tet adott ki, mely ben a püs pö kö ket fel szó lí tot ta, hogy azo kon a he lye ken, 

ahol ed dig je zsui ták lát ták el a felada to kat, oda al kal mas pa pi em be re ket al kal maz za nak ta ná rok nak. Az is ko lai év 
meg nyi tá sát pe dig a szo ká sos no vem ber ele jé ről de cem ber hó ele jé re ha lasz tot ta el.

A ki rá lyi ren de let ér tel mé ben gróf Zi chy Fe renc győ ri püs pök megala kít tat ta az 1773/1774. is ko la év re a győ ri aka-
dé mia ta ná ri ka rát, amely hét vi lá gi pap ból és há rom volt je zsui tá ból állt.

Má ria Te ré zia a to váb bi tan ügyi in téz ke dé sek előtt ren de le tet bo csá tott ki a püs pö kök höz, a rend fő nö kök höz, a 
ki rá lyi vá ro sok hoz és a vár me gyék hez, hogy a te rü le tü kön lé vő is ko lák ról szá mot ad ja nak, és kí vá nal mai kat, meg jegy-
zé sei ket csa tol ják a szá má ra vissza kül dött je len té sek ben. 

A győ ri püs pök 1774. ja nuár 21-én fel ter jesz tet te je len té sét. Eb ben kér te, hogy a győ ri is ko lák to vább ra is fenn ma-
rad has sa nak, és az egy ház ve ze té se alatt mű köd je nek. Kér te, hogy a volt je zsui ta rend ház le gyen ezen túl a pap ta ná-
rok lak he lye, és a pap ne ve lő-in té zet is itt kap jon he lyet. Zi chy Fe renc püs pök ké rel me tel je sült, sőt még a győ ri Szent 
Ig nác-temp lo mot is meg kap ta, amely így püs pö ki ke ze lés be ke rült. 

Te hát a győ ri aka dé mia a győ ri püs pök ve ze té sé re lett bíz va ideig le ne sen, ter mé sze te sen ál la mi el lenőr zés mel lett. 
Ez a hely zet az 1776/1777-es is ko la év ele jéig tar tott. Má ria Te ré zia meg bí zá sá ból Ürményi Jó zsef ud va ri ta ná csos 
Terstyánszky Dá niel le vél tá ros és Ma kó Pál ka no nok tá mo ga tá sá val ki dol goz ta Ma gyaror szág szá má ra az új ta nul-
má nyi rend szert és ne ve lés ügyi ren del ke zé se ket tar tal ma zó Ratio Educationist. Má ria Te ré zia 1776. au gusz tus 5-én 
kiadott ren de le té vel meg tet te a szük sé ges in téz ke dé se ket az is ko lai ok ta tás átala kí tá sá hoz. 

 Az 1773-ban felosz la tott je zsui ta rend va gyo ná ból lét re ho zott ta nul má nyi és egye te mi alap ból fe dez ték a tan ügyi 
re for mo kat. A Ratio Educationis min den is ko la fe lett ál la mi felügye le tet ho zott lét re. A hi va tal no kok kép zé sé re 
1776-tól öt ki rá lyi aka dé miát szer vez tek. Az or szá got ki lenc tan ke rü let re osz tot ta be a ren de let és mindegyik élé re 
ki rá lyi fő igaz ga tót ren delt. A ren de let a nagy szom ba ti egye te men kí vül öt aka dé mia mű kö dé sét (Győr, Kas sa, Nagy-
szom bat, Nagy vá rad, Zág ráb) en ge dé lyez te. 

 Az ál lam ren de le ti leg át vet te az aka dé miát, azon ban ta ná rok nem vol tak. Az új is ko la év meg nyi tá sát de cem ber re 
ha lasz tot ták és a ta ná rok al kal ma zá sa a püs pök felada ta lett. 1773- 1777 kö zött, más tekintetben is a győ ri püs pök 
felügye le té re és ve ze té sé re volt bíz va az aka dé mia.

A győ ri Ki rá lyi Ke rü le ti Aka dé mia meg nyi tá sa
 A győ ri aka dé mia mű kö dé se a Ratio Educationis élet be lé pé sé vel új sza kasz ba lé pett. Má ria Te ré zia ki rály nő ko-

ráb bi (1769. de cem ber 14-i) fel sőbb el ha tá ro zá sá nak meg fe le lően megala kult tehát a ki rá lyi aka dé mia. Az aka dé miát 
1776. no vem ber 6-án nyi tot ta meg Niczky Kris tóf gróf, fő igaz ga tó. Az új ta ná ri kar 1776. de cem ber 22-én tar tot ta 
meg ala ku ló ülé sét. A hely tar tó ta nács 1777. szep tem ber 9-én hir det te ki az új ta nul má nyi rend szert. Az aka dé mia ál-
la mo sí tá sa ez zel be fe je ző dött. A tan fo lya mok (ka rok) szá ma há rom ra emel ke dett (böl cse le ti, jo gi és hit tu do má nyi).

A ki rá lyi aka dé miák ról a kö vet ke zőt ol vas hat juk az új tan ügyi re form in téz ke dés ben: 

„ …azt az ok ta tá si in téz ményt ne vez zük ki rá lyi aka dé miá nak, amely könnyen be jár ha tó utat kí nál Ma gyaror szág 
mindegyik tá ján, va la mint Hor vátor szág ban, Szla vó niá ban és Dal má ciá ban a gim ná ziu mot be fe je ző és a ma ga sabb 
ta nul má nyok fe lé igyek vő if ak szá má ra a tu do má nyok és is me ret kö rök gaz da gabb és mé lyebb el sa já tí tá sá ra. Ha 
ugyanis eze ket meg fe le lő kép pen bir to kuk ba ve szik, ak kor ezál tal al kal ma sak ká vál nak mind a ki rály, mind pe dig a ha
za szol gá la tá ra, de ugyanak kor elő ké szül het nek az egye te men szer zen dő szé le sebb kö rű mű velt ség meg szer zé sé re is.

Hasz nos ál lam pol gá rok kép zé se – eb ben fog lal ha tó össze en nek az ok ta tá si in téz mény nek a leg fon to sabb teen dő je. 
An nak ér de ké ben azon ban, hogy – régi szo ká sok ra vagy a be vett ha gyo má nyok ra hivatkozva – ne tér jünk le a he lyes 
ös vény ről, ezért a nö ven dék, a jö ven dő be li ál lam pol gár ko moly és sa já tos nem ze ti ne ve lé se ér de ké ben el ső sor ban az 
vált szük sé ges sé, hogy fi gye lem be vé tes se nek az ál lam pol gá rok kü lön bö ző tár sa dal mi ré te gei. E ré te gek lé te ugyanis 
meg sza kí tat lan foly to nos ság ban tart, eb ből kell te hát ki kö vet kez tet ni azt a ha tá ro zott sza bályt, amely nek alap ján a 
ta na nya got megál la pít sák, en nek ré szei kö zöt ti vi szonyt mér le gel jék, és meg fe le lő kép pen el ren dez zék. Eb ből kö vet ke
ző leg pon to san meg kell kü lön böz tet ni egy más tól azo kat az is me ret kö rö ket, ame lyek nél kü löz he tet le nek és hiá nyuk 
pótolhatatlanazoktól, ame lyek ezek nél szé le sebb kö rűek és ál ta lá ban vé ve hasz no sak; de ez utób bia kon be lül is meg
kü lön böz te ten dők azok, ame lyek csu pán egye sek szá má ra szük sé ge sek.”

A ki rály nő in téz ke dé se kö vet kez té ben az el ső fő igaz ga tó Niczky Kris tóf gróf, hét sze mé lyes táblai köz bí ró és ve rő cei 
fő is pán, he lyi igaz ga tó Apffalter Jó zsef győ ri ka no nok lett. Ek kor tól már nem a győ ri püs pök volt jo gi lag a jog ha tó-
ság. A ta ná ri kart Po zsony ban pá lyá za ti vizs gák alap ján ál lí tot ták össze. A ta ná ri kar 14 ta gú volt, öten a böl csé sze ti, Mária Terézia királynő
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né gyen a jo gi és szin tén öten a hit tu do má nyi ka ron kezd ték ok ta tói mun ká ju kat. A he lyi vi szo nyok ren de zé se után az 
aka dé mia hely szí nét is kije löl ték. Mi vel a gim ná zium épü le te nem volt meg fe le lően nagy, ezért a ré gi kon vik tus épü-
le té ben és a püs pö ki sze mi ná rium ban is tar tot tak előadá so kat. 

Az aka dé mia ta nul má nyi rend sze re

A je zsui ta kor ta nul má nyi rend sze ré ben az aka dé miai ok ta tás a gim ná ziu mi ok ta tás ra épült. Két tan fo lyam ra kü-
lönült el: a négy éves hit tu do má nyi kép zés re és a há rom éves böl cse le ti kép zés re. Az el ső év ben lo gi kát, a má so dik ban 
fi zi kát, a har ma dik ban me ta fi zi kát ta nul tak. Há rom bölcsészettantanárt al kal maz tak.

A hit tu do má nyi tan fo lyam tan tár gyai vol tak: a szent írás-ma gya rá zat és hé ber, a scholastica, theologia és casuisti-
ca. Az előírt tan tár gyak mel lett ta ní tot ták még a vi tat ko zás tant, az egy ház jo got és az egy ház tör té ne tet. A böl cse le ti 
kép zés ben is volt ter mé szet jog ta ní tá sa és egy évig a ma gyar tör té net cí mű tan tár gyat is ok tat ták.

Az ál la mi idő szak ban (1773-1776 kö zött), az aka dé mia bel ső rend sze ré ben nem tör tént vál to zás. Az át me ne ti idő-
szak ban hasz nált tan rend a kö vet ke ző volt:

– teo ló giai kar: 730-830 szent írás-ma gya rá zat, 830-930 dog ma ti ka, 1000 óráig a ta nár je len lé té ben vagy ta nár nél-
kül vi tat ko zás, majd egy há zi szó nok lat tan kö vet ke zett. 1400-1500 egy ház jog, 1500-1600 dog ma ti ka óra volt. 

– böl cse le ti kar:  800-900 lo gi ka vagy me ta fi zi ka, 900-1000 ma te ma ti ka, 1430-1530 lo gi ka vagy me ta fi zi ka, utá na 
vi tat ko zás tan óra volt. 

Ezek ben az évek ben is a je zsui ták ál tal meg ho no sí tott rend szer ben foly ta tó dott az ok ta tás.
1776-tól ál la mi ha tás kör alá ke rült az ok ta tá si mun ka. Két tan fo lyam he lyett há rom tan fo lya mot (kart) mű köd te-

tett az ál lam: 4 éves hit tu do má nyi, 2 éves jo gi és 2 éves böl cse le ti tan fo lya mot in dí tot tak, kü lön ta ná ri kar ral. Min den 
kar szá má ra pon to san meg szab ta az új tan terv a meg ta nu lan dó tan tár gya kat.

1.  A hit tu do má nyi kar tan tár gyai: dog ma ti ka és patrológia, ke resz tény er kölcs tan, lel ki pász tor ko dás-tan, egy há zi 
szó nok lat tan, egy ház tör té net, egy há zi iro da lom tör té net, szent írás-ma gya rá zat és ke le ti nyel vek.

2.  A jo gi kar tan tárgy cso port jai: ál lam tan, ka ma rai és gaz da sá gi tu do má nyok, ter mé szet-, nem zet- és egye te mes 
köz jog, egy ház jog. 

3.  A böl cse le ti kar tan tár gyai: el mé le ti és kí sér le ti fi zi ka, me cha ni ka, a szám tan ele mei, gya kor la ti geo met ria, arc-
hi tek tú ra, hid ro tech ni ka, lo gi ka, me ta fi zi ka, er kölcs böl cse let és a böl cse let tör té ne te, egye te mes tör té net és 
iro da lom. 

Az aka dé mia ke re té ben 1777-től fog va a szer ze tes ren dek ta ná rait ké pe sí tő bi zott ság is mű kö dött, és 1782-ben 
könyv vizs gá ló hi va talt is mű köd tetett Győr ben a kor mány zat. Az 1778/1779. is ko la év ben Ürményi Jó zsef ud va ri ta-
ná csos meg lá to gat ta a győ ri aka dé miát, és meg vizs gál ta az ok ta tást. 1779. ok tó ber 25-én új ta pasz ta la to kat sze rez ve 
Győr ben, a hely tar tó ta nács nak je len tést tett, melyet a hely tar tó ta nács el fo gad ott.

A tan ke rü le tek beosz tá sá t is érintette a tan ügyi re form: 

„Em lé kez tet ni kell arrakötelességeik világos be mu ta tá sa ér de ké ben , hogy Ma gyaror szág egész te rü le te s a kap csolt 
or szá gok bi zo nyos kör ze tek re, azaz tan ke rü le tek re osz tat tak fel, ezek át fog ják az or szág és a hoz zá tar to zó ré szek összes 
vár me gyé jét és más te rü le teit.

Ki lenc tan ke rü let kö zü lük a ki rá lyi Hely tar tó ta nács alá van ren del ve, ezek a kö vet ke zők:
1. a bu dai,
2. a po zso nyi,
3. a besz ter ce bá nyai,
4. a győ ri,
5. a pé csi,
6. a kas sai,
7. az ung vá ri,
8. a nagy vá ra di tan ke rü let, 

egy pe dig a dal má ciai, hor vátor szá gi és szla vó niai tar to má nyok ki rá lyi ta ná csa alá tar to zik, ez
9. a zág rá bi tan ke rü let.”

A ki rá lyi aka dé miák szük sé ges sé gé ről és szék he lyeik ről a Ratio Educationisban ez ol vas ha tó: 

„A köz jó szem pont já ból – mint az elő szó ban ki fej tés re 
ke rült – rend kí vü li je len tő sé ge van an nak, hogy az or szág 
kü lön bö ző tan ke rü le tei ben aka dé miák nyer je nek el he lye
zést; elő ször azért, hogy azo kat az if a kat, akik az egye
te men tu do má nyos ki kép zés ben kí ván nak ré sze sül ni, itt 
er re mintegy fel ké szít sék, le rak va tu do má nyos kép zé sük 
alap jait; más részt hogy azok is, akik az egye tem re ké sőbb 
kü lön fé le okok miatt nem lép het nek át, el mé lyül hes se nek 
a sa ját jö vő jük szem pont já ból hasznos is me re tek ben.

Mindeb ből ki tű nik: az aka dé miá kat úgy kell el he lyez
ni, hogy Ma gyaror szág és a kap csolt or szá gok mindegyik 
ré szé ben könnyen hoz zá fér he tő le gyen a ki rá lyi jó té te
mény e gyü möl cse. Mi vel pe dig az egész or szág a négy ég
táj sze rint van feloszt va, leg cél sze rűbb, ha a ki rá lyi aka
dé miá kat a kö vet ke ző he lye ken szer ve zik meg:

1. a du nán tú li ke rü let ré szé re Győr ben,
2. a ti szán tú li ke rü let ré szé re Nagy vá ra don,
3. a Du nán in ne ni ke rü let ré szé re Nagy szom bat ban,
4. a Ti szán in ne ni ke rü let szá má ra Kas sán,
5. Hor vátor szág, Szla vó nia és Dal má cia ré szé re Zág

ráb ban.
E ki rá lyi aka dé miá kat úgy kell te kin te ni mint az egye

tem filiáleintézményeit, elő ször a kap cso lat miatt, ame
lyet ve lük az egye tem fenn tart, s mely ről rész ben már szó 
volt, rész ben ké sőbb még tár gya lás ra ke rül; má sod szor 
mert a fel sőbb tu do má nyo kat ok ta tó aka dé miai ta ná
rok nak az egye te men szer zett dok to ri fo ko zat tal kell ren
del kez niük.

Egyéb vo nat ko zá sok ban az aka dé miák irá nyí tá sa 
egye dül a tan ke rü le ti ki rá lyi fő igaz ga tó ha tás kö ré be tar
to zik.”

1780-ban temp lom mal és könyv tár ral bő vült az aka-
dé mia.

Az aka dé mia címere

Köralakú pe csét, kö ze pén öt pó lyás pajzs, a má so dik és a 
ne gye dik pó lya közt a har ma dik pó lyá ra a kis pajzs van il-
leszt ve M(aria) T(heresia) be tűk kel, a pajzs fö lé tő le jobb ra 
ál ló an gyal a szent ko ro nát tart ja, bal ról fosz lány dísz van.

A Ratio Educationis címlapja (1777)

A akadémia címere
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Az akadémia szervezete  és működése

 A böl cse le ti kar

A böl cse le ti ka ron a kö vet ke ző tan tár gyak vol tak:
A lo gi ka ok ta tás felada ta volt, hogy a hall ga tók az élet min den te rü le tén tu da to san hasz nál ják a gon dol ko dás tör vé-

nyeit. Kí sér le tek kel szí ne sí tet ték a tan tár gya kat a kü lön fé le mes ter sé gek, gaz dál ko dás, bá nyá sza ti mun kák kö ré ből. 
Ter mé szet rajz ok ta tás ban szin tén a gya kor lat ra he lyez ték a hang súlyt. Ma te ma ti ká ból szin tén gya kor lat orien tált 
kép zés volt, hogy a hall ga tó az ismereteket tud ja hasz nál ni a hét köz na pi élet ben is.

A ha zai tör té net, ok nyo mo zó tör té net tár gya lá sa mel lett a tör té ne lem se géd tu do má nyait is ta ní ta ni kel lett, pl. a 
dip lo ma ti kát, ge nea ló giát, cí mer tant, érem tant, felirat tant. Val lás tör té net ben a ma gyar egy ház és a kiemel ke dő pa pok 
éle tét, te vé keny sé gét ta ní tot ták kel lő ala pos ság gal. A csá szá rok és az örö kös tar to má nyok tör té ne te Habs burg Ru dolf-
tól kezd ve volt ta na nyag. Bár a tan tárgy cí me mást ta kart, de rész le tes vissza pil lan tást tet tek a nyu gat- ró mai csá szár-
ság tör té ne té re, úgy, hogy a ta nu lan dó anyag 1002-től, a ta na nyag előz mé nye II. Hen rik csá szár ral kez dőd jön.

Az örö kös tar to má nyok és a ve lük ha tá ros tar to má nyok tör té ne té nek ta ní tá sa a gim ná ziu mi ta ní tás ki bő ví té sét cé loz-
ta meg. A tör té nel mi ta nul má nyok vé gez té vel átis mé tel ték a ta na nya got, és eköz ben Ma gyaror szág és mel lék tar to má-
nyai nak tör té ne tét kel lett meg tár gyal ni. Az el ső osz tály vol ta kép pen a gim ná ziu mi ta nul má nyok bő ví té sé re szol gált. 

A má so dik osz tály fő el kö te le zett sé ge volt, hogy olyan fér fia kat ké pez zen, akik ből al kal mas és te het sé ges, va la mint 
ok ta tá si és ne ve lé si pá lyá ra al kal mas sze mé lyek le gye nek. Ta nul tak böl cse let tör té ne tet, amely ben a tu do mány és a 
mű vé szet ke let ke zé sé vel, fej lő dé sé vel fog lal koz tak, va la mint vizs gál ták, ta nul má nyoz ták az em be ri ész tör té ne tét. A 
böl cse lők éle tét, ta ní tá sai kat ad ták elő. Me ta fi zi kát is ta nul tak, eb ben ben ne fog lal ta tott az on to ló gia, lé lek tan és a 
teologia naturalis. A gya kor la ti böl cse let (tisz tes sé ges, okos élet mód ra ne ve lés, az eré nyes ség fon tos sá ga), a me zei 
gaz da ság tan ta ní tá sa mel lett nagy fon tos ság gal ke zel ték a föld mű ve lés ről, a sző lé szet ről, a ba rom fi te nyész tés ről, a 
kéz mű ipar ról és a gyá rak ról szó ló tan tár gya kat is. Rend kí vü li tár gyak vol tak: a gö rög nyelv, a kö tet len és kö tött be-
széd, pró zai és köl tői sti lisz ti ka, egye te mes tör té ne lem (1784-től ren des tárgy), a val lás, az egy ház, a ke res ke de lem és 
a mű vé szet tör té net egy ség ben tör té nő tár gya lá sa, he ral di ka (cí mer tan), a lo vag ren dek tör té ne te és egyéb se géd tu do-
má nyok. A böl cse le ti tan fo lyam cél ja fő leg a kö zép is ko lai ta ná rok ne ve lé se volt.

A Széchenyi tér a jezsuita gimnáziummal

A jo gi kar

A jo gi kart csak azok a hall ga tók kezd het ték el, akik a böl cse le ti kar mind két osz tá lyát el vé gez ték. A jo gi ta nul má-
nyok cél ja legin kább az volt, hogy az elő ző fo kon szer zett is me re te ket kiegé szít sék, fő leg olyan tu dás sal, ami a pá lyá-
ju kon az ál lam és ki rály szá má ra hasznos volt.

Az oktatott tantárgyak a következők vol tak: Ma gyaror szág és kap csolt ré szei nek köz jo ga (Jus publicum Hungariae, 
patrimque eidem adnexarum) tan tárgy célja az volt, hogy mi nél job ban megis mer jék a hall ga tók az ál lam és a kor-
mány za ti szer vek mű kö dé sét, de óva to san kel lett a ta ná rok nak ta ní ta niuk a ma gyar or szág gyű lé se ken fel ve tő dött és 
egyéb ké nyes kér dé se ket. Meg kellett  ma gya ráz ni a hall ga tók szá má ra Ma gyaror szág ke let ke zé sét és hó dí tá sait. A 
ro kon nem ze tek tör té ne tét is meg kel lett is mer tet ni a diá kok kal. Ter mé sze te sen nagy hang súllyal kel lett ok tat ni az 
ak ko ri al kot mányt, a kor mány za ti szer vek mű kö dé sét és a köz igaz ga tás hely ze tét, mind or szá go san, mind me gyei, 
ke rü le ti, és sza bad ki rá lyi vá ro si szin ten. 

A ha zai és szo kás jog (Jus patrium et receptanum consuetudinum) tan tárgy ke re té ben a tör vé nyek tör té ne té vel, 
for rá sai val, okai val fog lal koz tak. A jog tör té ne ti rész megis me ré se után kö vet ke zett a ha zai és szo kás jog, va la mint a 
bün te tő jog ta ní tá sa. A má so dik fé lév ben a tör vény szé ki el já rás mó dot ta ní tot ták. Az ál lam tu do mány, ke res ke del mi 
és pén zü gyi jog (politica, commercium et res aeraria) ta ní tá sa so rán fő kép pen a köz rend, a ke res ke de lem és a pén-
zügy ak ko ri ál la po tá val is mer ked tek meg. Fon tos volt en nek megala po zá sa ként ta nul niuk a hall ga tók nak a mű vé sze-
tek, a ké zi- és a gyár ipar is mer te té sét. A tör té ne lem tan tárgy nál a böl cse le ti ka ron ta nul ta kat kel lett ki bő ví te niük, így 
fel ve het tek kü lön bö ző tör té ne ti stú diu mo kat, pl. a pá pa ság tör té ne te, Fran ciaor szág, Spa nyolor szág, Ang lia, Dá nia, 
Svédor szág, Oroszor szág tör té ne tét.

Rend kí vül aján lott tár gyak vol tak: a nu miz ma ti ka, a dip lo ma ti ka, az er dé szet és vad te nyész tés el mé le te.
Mi vel a Ratio Educationis előbb je lent meg és a ki bő ví tett új tan agyag hoz szük sé ges tan köny vek még nem je len tek 

meg, a ta ní tás sok ne héz sé get oko zott. A ta nul má nyi rend szer ké szen volt, de nem volt mi ből ta ní ta ni. Mi vel az új 
kar is bein dult, így jo gi szak köny vek be szer zé sét is meg kel lett kez de ni az aka dé miai szak könyv tár ban, és a két ré gi 
kar könyv ál lo má nyát is szük sé ges volt fel fris sí te ni, megújí ta ni.

A Ratio Educationis fő leg megíran dó köny vek ről be szél és ke vés a pon to san aján lott köny vek szá ma. Pél da ként pár 
könyv: a ter mé szet-, egye te mes köz- és nem zet kö zi jog ra Mar ti ni Ká roly bé csi egye te mi ta nár nak Positioi, a bün te-
tő jog hoz a Codex Theresianus. A tan köny vek kiadá sá nak jo ga az egye te mi könyv saj tó nak volt fenn tart va. Az összes 
köny vet in nen kel lett be sze rez nie az aka dé miá nak. Az aka dé miai fel ter jesz té sek azt bi zo nyí tot ták, hogy a ta nu lók 
nagy ré sze nem sze rez te be ma gá nak a köny ve ket in kább az előadá sok alap ján ké szí tett jegy ze tek ből sa já tí tot ták el az 
anya got. Az el ső évek ben sok hiá nyos ság mu tat ko zott és mi re tel je sen kiala kult vol na az ok ta tás hely ze te Győr ben, 
ad dig ra az aka dé mia Pécs re ke rült.

A tan év beosz tá sa

Az aka dé miai ta nul má nyok cél ja volt, hogy az is ko la pa dok ból olyan em be rek ke rül je nek ki, akik az is te ni és em-
be ri tör vé nye ket egyaránt tisz te lik, az élet felada tait böl cses ség gel át lát ják, a múl tat is me rő és igaz ság ke re ső közéle ti 
mun kát foly tat nak majd föl di éle tük ben.

 A Ratio Educationis re form jai meg fe led kez nek a ma gyar nyelv sze re pé ről. Ugyanúgy, ahogy a je zsui ta kor szak ban, 
az ál la mi kor szak ban is la ti nul foly ta tó dott az ok ta tás az aka dé mián, va la mint nem ala kí tot tak ki ma gyar nyel vet és 
iro dal mat ta ní tó tan szé ket. A ma gyar nyelv mel lő zé se oszt rák cé lo kat szol gált, a nem ze ti ön ál ló ság meg dön té sét, így 
akar ta könnyeb bé ten ni az oszt rák bi ro da lom ba tör té nő tel jes beol va dást. 

A jo gi ok ta tás ban is világos volt a szán dék. Az előírt iro dal mak, a Codex Theresianus és Maritini Positioi tel je sen 
oszt rák min tá ra akar ták fa rag ni az aka dé miai jo gi kép zést. A la tin nyelv meg ma ra dá sa az ok ta tás ban és a ma gyar nyelv 
el ha nya go lá sa szán dé kos bi ro dal mi tö rek vés ré sze volt, és ké sőbb a né met nyelv te rü let fog la lá sát ké szí tet te elő.

Az is ko lai idő a je zsui ta kor szak ban tíz hó na pig tar tott, min den év no vem ber ele jén kez dő dött és au gusz tus vé gén 
vagy szep tem ber el ső nap jai ban fe je ző dött be. Az is ko lai előadá sok dél előt ti és dél utá ni órák ra vol tak oszt va, azon 
be lül is két-két órát ta nul tak a hall ga tók.

Tan szü ne tek vol tak a va sár na pok és az ün nep na pok, emel lett ka rá csony nap já tól új év nap jáig, hús ha gyó hét fő és 
kedd, a ham va zó szer da dél előtt je, hús vét va sár na pot megelő ző és az utá na kö vet ke ző egy hét, pün kösd vigiliája, az 
úr na pot megelő ző dél után, ha lot tak nap ja dél előtt je, kör me ne ti na pok. Győ rött részt ve het tek a hall ga tók a ke reszt-
já ró és Szent Márk-na pi kör me ne te ken.  Az át me ne ti évek ben (1773-1776 kö zött) az elő ző évek szo ká sait vet ték át.

 Az ál la mi kor szak ban a ta ní tá si szü net szep tem ber 8-tól no vem ber 1-jéig tar tott. He ten te egy nap volt szü net. 
Az elő for du ló na gyobb szü ne tek te kin te té ben ugyanazok ma rad tak meg. II. Jó zsef a kör me ne tek, a szent ség imá-
dás, a ham va zó szer dai, a ha lot tak na pi és a far san gi idő szak szü ne teit tö röl te. Ka rá csony kor is csak a szo ro san 
vett ün nep na po kon nem volt ta ní tás, és a hús vé ti nagy szü net he lyett is csak nagy csü tör tök től hús vét hét főig tar-
tott az is ko lai szü net.
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Az aka dé miai fő igaz ga tó ha tás kö re és felada ta

 A je zsui ta kor szak ban az el lenőr zés és felügye let a je zsui ta rend ge ne rá li sá ra il let ve a tar to mány fő nök re tar to zott. 
Az 1773-tól 1776-ig ter je dő idő szak ban a kor mány ne vé ben a győ ri püs pök volt a ve ze tő, 1776-tól pedig a ki rály ál tal 
ki ne ve zett fő igaz ga tó lett a fe le lős az aka dé mia felügye le téért.  A fő igaz ga tó fe let te sei a ki rály és a kir. hely tar tó ta nács 
vol tak. A fő igaz ga tó min den in téz ke dést, ki rá lyi ren de le tet a hely ben élő igaz ga tó ál tal tu da tott a ta ná rok kal. Leg-
alább két éven ként kö te les sé ge volt meg lá to gat ni a tan ke rü le té be tar to zó is ko lá kat. Az igaz ga tó min den fé lév vé gén 
kö te les volt be szá mol ni a ta ná rok és ta nu lók ál tal el vég zett mun káról. A fel me rü lő prob lé mák ról, ész re vé te lek ről a 
ki rá lyi hely tar tó ta nács nak a főigazgató írt beszámolót.

Az igaz ga tó vé le mé nyé nek meg kér de zé se után a leg meg fe le lőbb em bert vá lasz tot ta ki a megüre se dő ta ná ri ál lá sok-
ra, és ő ter jesz tet te fel a hely tar tó ta nács ál tal ki rá lyi megerő sí tés re és ki ne ve zés re.

Mun ká ja so rán ar ra kel lett tö re ked nie, hogy egyetér tés ben mű köd jön az igaz ga tó és a ta ná ri kar, és a ta nul má nyi 
rend szert jól és meg bíz ha tóan kö ves sék. A fő igaz ga tó lak he lye elein te nem volt ren de le ti leg meg szab va, de 1784-től 
II. Jó zsef in téz ke dé se ál tal min den tan ke rü le ti fő igaz ga tó nak a tan ke rü let köz pon ti szék he lyén kel lett tar tóz kod nia.

A győ ri tan ke rü let el ső fő igaz ga tó ja gróf Niczky Kris tóf ve rő cei fő is pán, cs. és kir. va ló sá gos kor mány ta ná csos volt. 
Fő igaz ga tói he lyét az 1776/1777-es is ko la év ele jén fog lal ta el. 

Bár a vá ros ban Niczky Kris tóf ke vés al ka lom mal volt, az igaz ga tó ság gal és a ta ná ri kar ral élénk le ve le zést foly ta-
tott. Lel ki is me re tes mun ká ja, oda fi gye lé se ked velt sze méllyé tet te őt az aka dé mián. A kez de ti in du lás nál buz gal ma 
különösen sok se gít sé get adott az aka dé miá nak. 

Niczky Kristóf, gróf
Született: Nick, 1725. február 11.
Meghalt: Buda, 1787. december 26.

A pozsonyi akadémián és a bécsi egyetemen végezte tanulmá-
nyait. A pozsonyi akadémia tanára 1749 és 1751 között, majd 
1751-ben a magyar udvari kamaránál, 1764-ben a kancellárián 
tanácsos.  1765. november 5-én grófi címet kapott. 1776-tól 
a győri és a pécsi tankerület főigazgatója. Főigazgatói állását 
az 1776/1777-es iskolaév elején foglalta el.  1782 októberétől a 
Magyar Kir. Kamara elnöke, kir. kincstartó és a közoktatásügy 
főfelügyelője. 1783-ban tárnokmesterré és a Helytartótanács 
elnökévé nevezték ki. 1785-ben, az akadémia Pécsre kerülése-
kor lemondott győri tankerületi főigazgatói hivataláról.

A fő igaz ga tó mel lett né ha a ki rá lyi biz tos is meg lá to gat ta a tan in té ze te ket. Ki ma gas ló ven dé g volt az 1778/1779-es 
is ko la év ben a Ratio Educationis ma gyar meg ho no sí tó ja, Ürményi Jó zsef. Ő volt az, aki a Ratio Educationis 11. pa-
rag ra fu sá ban megad ja a tan ke rü le tek ki rá lyi fő igaz ga tói nak felada tát: 

„Mindegyik tan ke rü let élén a tan ke rü le ti ki rá lyi fő igaz ga tó áll, aki a fen tebb em lí tett fő ha tó ság alá ren delt je; adott 
eset ben egy fő igaz ga tó két tan ke rü let ve ze té sé vel is meg bíz ha tó, még pe dig úgy, hogy a tan ke rü let hez, amely ben ki rá lyi 
aka dé miát lé te sí tet tek, va la me lyik szom szé dos tan ke rü le tet hoz zá csa tol ják, ugyanan nak a fő igaz ga tó nak irá nyí tá sa 
alá von va azt.

Fő ként az lesz a fő igaz ga tók kö te les sé ge a szá muk ra ké szí tett uta sí tás majd bő veb ben is ki fej ti, hogy a tan ke rü let
ben lé vő összes is ko lát éber szem mel, lel ki is me re te sen fi gye lem mel kí sér jék; an nak ér de ké ben te vé keny ked je nek, hogy 
ezek ve ze té sé re a leg meg fe le lőbb szak em be re ket al kal maz zák, hogy a he lyi igaz ga tók és ta ná rok kö zött köl csö nös lel ki 
egy ség, a te vé keny ség ben va ló egyetér tés ala kul jon ki, hogy az előírt ta nul má nyi sza bály za tot gon do san meg tart sák, 
hogy az ügyek in té zé sé nek meg ho no sí tott rend jét lel ki is me re te sen kö ves sék, és min den vo nat ko zás ban mér ték tar tóan 
gaz dál kod ja nak.

En nek ér de ké ben tan ke rü le tük is ko láit legalább két éven ként, vagy gyak rab ban, ha az ügyek úgy kí ván ják, kü lön fel
szó lí tás nél kül meg lá to gat ják, és er ről a fent em lí tett fő ha tó ság nak rész le tes je len tést tesz nek. De mindezt, aho gyan 
már szó volt ró la, a szá muk ra ké szí tett uta sí tás majd bő veb ben ki fej ti.”

Az aka dé miai igaz ga tó ha tás kö re és felada ta

A je zsui ta ve ze tés alatt az is ko lák ban a pro vin ciá lis tól ki ren delt rek tor és pre fek tus álltak a tan in té zet élén. A rek tor 
felada ta volt a ta nul má nyo kat és az er köl csi sé get elő moz dí ta ni. Olyan sze re pet töl tött be, mint egy fő igaz ga tó.

A pre fek tus felada ta volt a sza bá lyok be tar ta tá sa mind a ta ná rok, mind a ta nu lók te kin te té ben. Az osz tá lyok ban 
lá to ga tá so kat tett, és a ta ná rok mun ka mód sze rét fi gye lem mel kí sér te. El lenőriz te a ta nu lók fel vé te lét, beírá sát és az 
is ko la he lyes ve ze té sét.

Az ál la mi kor szak ban 1773-tól 1776-ig a je zsui ta szo ká sok sze rint foly ta tó dott az aka dé mia kor mány zá sa.
1776-tól azonban az aka dé mia élén az igaz ga tó állt. Fe let te se a ki rá lyi tan ke rü le tei fő igaz ga tó (Director Academiae), 

beosz tot tai az aka dé mia ta ná rai.
Az igaz ga tó felügyel te a ta ná ri kart, lá to gat ta az előadá so kat, a kir. fő igaz ga tó nak is mer tet te a fé lé vi tud ni va ló kat. 

Az is ko la szer ve zé se és mű köd te té se az aka dé miai ta nács ban (Magistratus Academicus) tör tént, itt a ta ná rok kal 
együtt in téz te a fel me rü lő ügye ket. 

A je zsui ta idő szak ban sok volt a vál to zás a rek to ri és az igaz ga tói ál lá sok ban, míg az ál la mi kor szak ban, 1773-1785-
ig há rom igaz ga tó ja volt az aka dé miá nak, akik ugyanak kor a gim ná zium igaz ga tói tiszt sé gét is el lát ták.

1773-1776-ig Teuffel Kajetán győ ri ka no nok volt az igaz ga tó. A győ ri püs pök ki ne ve zé sé vel ke rült a tiszt ség be.
1776. ok tó ber től 1783 ok tó be réig Apffalter Jó zsef győ ri ka no nok igaz gat ta a fel ső ok ta tá si in téz ményt. 
1783. ok tó ber 28-tól  1784 jú liu sáig Szék he lyi Majláth An tal volt je zsui ta pap, győ ri ka no nok, aka dé miai ta nár lát ta 

el az igaz ga tá si teen dő ket. Igaz ga tói mun ká ját mindad dig el lát ta, amíg II. Jó zsef ren de le té re az aka dé mia Pécsre nem 
költözött.

A Ratio Educationis el ren del te, hogy min den aka dé mián aka dé miai ta nács mű köd jön. Tag ja volt az igaz ga tó, aki 
egy ben a ta nács el nö ke, a hit tu do má nyi kar szeniora, a jo gi kar szeniora, a böl cse le ti kar szeniora, az aka dé mia hit-
szó no ka, a gim ná ziu mi ta ná ri kar szeniora és igaz ga tó ja, a jegy ző, aki a tör té ne lem ta ná ra is volt egy ben.

A tes tü let mun ká ja volt a fel me rü lő ügye ket az el nök kel együtt in téz ni. Ha von ta egy szer kellett össze hív ni a ta-
ná csot. Sok fé le ügy tár gya lás ra ke rült: a beirat ko zás tól el kezd ve a fé lé vi ki mu ta tá sok, fel ter jesz té sek, az igaz ga tó a 
fő igaz ga tó nak kül dött le ve lei – mind szó ba ke rül tek a ta nács ko zá so kon. A meg vi ta tott elő ter jesz té se ket élő szó ban 
vagy írás ban kel lett be nyúj ta ni. Min den fe gyel mi és ta nul má nyi ügy ezen az ér te kez le ten ke rült na pi rend re.

A ki rá lyi aka dé miák igaz ga tói ról a Ratio Educationis így in téz ke dett: 

„Min dig ki rá lyi ren de let tel kap ja ki ne ve zé sét az igaz ga tó, aki nek ál lan dó la ká sát az aka dé mia szék he lyén kell tar
ta nia. Hi va ta li kö te les sé geit rész le te sen ki fej ti majd a kü lön sza bály zat, most csak ar ra kell ál ta lá ban fi gyel mez tet ni: 
tel jes erő vel dol goz zék azon, hogy mindegyik aka dé miai sza kon az összes előadá so kat az el fo ga dott sza bály zat előírá
sa sze rint tart sák; hogy mind a ta ná rok, mind pe dig a nö ven dé kek kö ré ben az er köl csös ma ga tar tás il lő mó don ural
kod jék; hogy a ta ná rok az előadá sok szá má ra szánt időt tel jes egé szé ben hall ga tóik hasz ná ra for dít sák. E cél ból mint 
vá rat lan részt ve vő gyak ran je len jék meg az órá kon.

A nyil vá nos vizs gá kon ő az el nök, s a tan ke rü le ti ki rá lyi fő igaz ga tót az aka dé mia hely ze té ről a táb lá zat ba fog lalt 
je len tés sel tá jé koz tat ja.”

Az aka dé miai ta ná rok

A je zsui ta kor ban a ta ná rok kép zé sé ről és meg vá lasz tá sá ról va ló gon dos ko dás a tar to mány fő nök felada ta volt. 
Ki vá lasz tot ta a te het sé ges hall ga tó kat azok kö zül, akik már si ke re sen el vé gez tek há rom év fo lya mot a hit tu do má nyi 
ka ron. Ezután két évi időt ad tak a  ta nu lás ra. Mindegyik ta nár je lölt az elöl já ró val va ló meg be szé lés után egy-két ki-
vá lasz tott tan tárgy nak szen tel te éle tét, és ké szült fel a ta ná ri pá lyá ra. Ter mé sze te sen nem csak szak tár gyaik kal fog-
lal koz tak a ta nár je löl tek, ha nem időt ál doz tak a hit tu do má nyi ta nul má nyaik is mét lé sé re is. 

Az aka dé miai ta ná rok kép zé se rö vi den a kö vet ke ző volt: a gim ná zium el vég zé se után há rom évig böl cse le tet ta nul-
tak, majd hit tu do mányt, majd két év ma gán ta nu lás kö vet ke zett. A ma gán ta nu lás alatt ha von ta időt kel lett for dí ta ni 
szent írás tu do mány ra, a zsi na tok vég zé sei nek, a vi tás té te lek ol va sá sá ra. Kü lön aján lott volt részt ven niük a böl cse-
let- és hit tu do mány hall ga tók vi tat ko zá sain. Ha von ta írás be li dol go za to kat kel lett ír niuk, és előadá so kat tar tot tak. 
Az aka dé miai ta nár ság ra ké szü lők nek ta nul má nyaik vé gez té vel elő ször gim ná zium ban kel lett ta ní ta niuk né hány 
esz ten deig.
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Az aka dé miai ok ta tók ra a kö vet ke ző sza bá lyo k vonatkoztak: 
– a ta ná ri sze mély zet az ok ta tást és az is ko lai fe gyel met il le tő leg az igaz ga tó alatt áll, s ne ki en ge del mes ked ni 

tar to zik
– felada tuk mind az ok ta tás ban, mind azon kí vül ar ra tö re ked ni, hogy nö ven dé kei ket az eré nyes ség re és Is ten sze re

te té re ne vel jék, és az eh hez ve ze tő esz kö zök gya kor lá sá ra buz dít sák
– a nö ven dé kek kel szem ben ne le gye nek sze mély vá lo ga tók, és fi gye lem mel kí sér jék min den egyes ta nu ló elő me

ne te lét
– szor gal ma san je len je nek meg a ta nu lók ver se nyein és vi tat ko zá sain, hogy ezál tal is élesszék ben nük a ta nu lás ban 

va ló elő re ha la dást.

Az aka dé miai ta ná rok ké pe sí té se úgy tör tént Má ria Te ré zia ide jé ben, hogy a ta nár pá lyá za tot nyúj tott be, majd 
a pes ti egye te men írás be li és szó be li vizs gát tett. A si ke res vizs ga té tel után nyer het tek al kal ma zást a pá lyá zott tan-
szék re. A dok to ri szi gor lat kö te le zett sé ge to vább ra is fenn ma radt, bár pá lyá za ti fel té tel ként nem volt előír va, de a 
ki ne ve zés után a kö vet ke ző is ko la év ben meg kel lett sze rez ni.

Az aka dé miai ta nács szer ve ze te 1784-ben meg vál to zott. El nö ke a fő igaz ga tó lett, tag ja volt az aka dé miai igaz ga tó.
A ta nár kö te les sé geit az elöl já rók kal és ta nít vá nyok kal szem ben to vább ra is a Ratio Educationis szab ta meg. A 

ta ná rok kö te les sé ge volt a ma gya rá za tok hoz hasz nált tan köny vek jegy zé két vagy a ma gya rá za tuk rö vid tar tal mát a 
fő igaz ga tó nak és a hely tar tó ta nács nak be nyúj ta ni. 

Az 1801. jú nius 14-én kelt ná do ri ren de let előír ta, hogy a ta ná rok nak kö te les sé gük tan szé kük el fog la lá sa kor biz to-
sí té kot (reversalis) ad ni, mely sze rint sem mi fé le tit kos tár sa ság nak vagy tár su lat nak nem lesz nek hí vei. A kor mány 
II. Jó zsef tö rek vé seit át dol goz ta, és visszaál lí tot ta az exhortátori ál lást 1795-ben. 1802-ben az exhortátort a val lás tan 
ta ní tá sá val is meg bíz ta. A ta ná rok szá má ra tisz tes sé ges meg él he tést nyúj tott a fi ze té sük.

A jo gi szak cél ja és tan tár gyai
Ma gyaror szág ki rá lyi aka dé miáin az if ú ság kép zé sét a fi lo zó fiai ta nul má nyok kal kel lett kez de ni; a fi lo zó fiát kö ve-

tő évek vi szont azok nak a tu do má nyok nak az ok ta tá sá ra for dí tan dók vol tak, ame lyek a ha zai jog ban já ra to sak ká és 
ki mű vel tek ké, il le tő leg te kin té lye sek ké tet ték a hall ga tó kat. Mind két tu do mány ág szo ro san össze kap cso lan dó volt a 
fo lya ma tos gya kor lás sal.

Az aka dé miai ta go zat fi lo zó fiai és jog tu do má nyi előadá so kat fog lalt ma gá ban (nem szá mít va ide a teo ló giaia kat), 
s afe lől sincs két ség, hogy ezek a tu do má nyok sa ját spe ciá lis ta na nyag gal ren del kez tek, amely nek ala pos fel dol go zá-
sá ra ele gen dő idő volt szük sé ges. Sem mi fé le ok sem in do kol ta ugyanis, hogy az aka dé miai ta go zat el vég zé sé ben a 
siet ség ér vé nye sül jön. Ezért azt tar tot ták he lyes nek, ha az em lí tett két fő tu do mány szak szá má ra megál la pí tott tel jes 
aka dé miai ta nul má nyi idő alap ve tően négy éves idő tar ta mú, még pe dig oly rend ben, hogy mind két tu do mány sza kot 
fel kel lett dol goz ni a négy esz ten dős idő sza kon be lül ab ban a felosz tás ban, hogy az el ső két év a fi lo zó fiai ta nul má-
nyok ra, a to váb biak pe dig a jog tu do mány ra for dít ha tó le gyen.

A jo gi szak cél ja volt az előírá sok sze rint: 

„Az elő ter jesz tett ha zai ne ve lé si rend szer leg ma ga sabb fo ká ra lép nek azok az if ak, akik miu tán be fe jez ték ta nul
má nyai kat a fi lo zó fiai sza kon, amely egyaránt elő ké szít vagy az elő szó ban em lí tett élet hi va tá sok ra, vagy pe dig a 
ta nul má nyok folytatásáratovábbra is az aka dé mián ma rad nak. Itt ne me sebb élet cél juk hoz il lően ki kép zést kap nak 
mind azok ban a tu do má nyok ban, me lyek se gít sé gé vel rá ter met tek ké és al kal ma sak ká vál nak ar ra, hogy tel je sít hes sék 
a ki rály és a köz szol gá la tá ra ma gu kat el kö te le zők sa já tos felada tait. Mi vel pe dig a jo gi szak ép pen eze ket a tu do má
nyo kat öle li fel, egé szen nyil ván va ló, hogy ezt a célt kell meg va ló sí ta nia: ké pez zen meg fe le lő tiszt vi se lő ket a ki rály és 
a köz szá má ra.”

A ren des előadá sok ta na nya gá ról a kö vet ke zők lát tak nap vi lá got: 

„Töb bek kö zött az is cél ja a fi lo zó fiai szaknaka fen teb bi rend sza bály sze rint, hogy a nö ven dé ke ket elő ké szít se a jo gi 
ta nul má nyok ra, és ala po san el sa já tít tas sa ve lük azo kat az is me ret kö rö ket, ame lyek nek szük ség kép pen meg kell előz
niük a jog tu do má nyo kat. Eb ből kö vet ke zik, hogy a nö ven dé kek csakis a fi lo zó fiai szak el vég zé se után kezd het nek a jo gi 
ta nul má nyok hoz. A nyel vi kép zést mint az aka dé miai fog lal ko zá sok egyi két, a ko ráb bi hoz ha son ló mó don itt is foly
tat ni kell. A jo gi szak ke re tei kö zött azon ban az ok ta tás ren des ta na nya gá ba csu pán azok a tu do má nyok tar toz nak, 
ame lyek az or szág ala pos megis me ré sé re vo nat koz nak, en nek hasz ná ra és ja vá ra kell ugyanis az if ú sá got ne vel ni.

Ezek nek az is me re tek nek a meg szer zé se ér de ké ben min den kép pen kí vá na tos, hogy a hall ga tók tü ze te sen megis mer jék:
1.  Ma gyaror szág föld raj zát,
2.  Ma gyaror szág tör té nel mét,
3.  Ma gyaror szág köz jo gát, mind azo kat a ren del ke zé se ket, ame lyek a val lást, a bé ke és a há bo rú ügyeit, a más or szá

gok kal és tar to má nyok kal kap cso la tos szer ző dé se ket il le ti,
4.  Ma gyaror szág ma gán jo gát, más kép pen ha zai jo gát, emel lett a gya ko rolt és elis mert jog szo ká so kat,
5.  Ma gyaror szág köz igaz ga tá si, gaz da sá gi és pén zü gyi hely ze tét és szer ve ze tét, va la mint a ke res ke del mét és ipa rát 

érin tő ügye ket.
Az el ső pont ra vagyis az or szág föld raj zá nak is me re té re vo nat ko zóan: eb ből az if ak már annyit össze gyűj töt tek a 

kisgimnáziumból a gim ná zium ba lép ve, s az ott előírt is mét lé sek ered mé nye kép pen a gim ná zium ból az aka dé miá ra 
jut va, majd a jo gi szak kü szö bé re ér ve, hogy fe les le ges e tan tárgy ból to váb bi ok ta tá suk. Ugyanez még in kább ja va sol
ha tó a tör té net tu do mánnyal kap cso lat ban: en nek ta nu lá sa is a kisgimnáziumban kez dő dött, a gim ná zium ban szé le
seb bé vált, a fi lo zó fiai sza kon pe dig tel jes mély sé gé ben folyt tár gya lá sa. Mindezek kö vet kez té ben az or szág is me re té nek 
el sa já tí tás hoz szük sé ges tár gyak kö zött csu pán a kö vet ke zők ma rad nak:

1.  A köz jog, a hoz zá tar to zó ré szek kel.
2.  A ha zai jog, együtt a gya ko rolt és elis mert jog szo ká sok kal.
3.  Köz igaz ga tá si, kereskedelemi, pén zü gyi is me re tek.
E há rom el ső ren dű ta na nyag oktatásáramás elő ze tes is me ret kö rök ta ní tá sá val együttu gyanennyi ta ná ri ál lás 

van biz to sít va, ezek hez csat la ko zik.
4.  Az eu ró pai or szá gok tör té ne te, az egye te mes tör té ne lem és a he ti egy al ka lom mal tar tan dó, új ság köz le mé nye ket 

tár gya ló előadás.”
 A tör vé nyek mély re ha tó megér té se, amely en nek az ok ta tás nak lé nye gi felada ta, egy ad dig mel lő zött, de igen nagy 

je len tő sé gű és szé les kö rű ha szon nal já ró kiegé szí tő tu do mánnyal va ló fog lal ko zást kö ve telt. Ez a ma gyar jog tör té ne te, 
ame lyet azon ban ad dig még nem ír tak meg. „Ezért elő ször váz la to san ké szí ten dő el, majd pe dig rész le te sen ki kell dol
goz ni, s ab ból a cél ból kell a nö ven dé kek elé tár ni, hogy megis mer jék a tör vé nyek tör té ne tét ál ta lá ban, azok for rá sait, 
lét re jöt tük kö rül mé nyeit, vál to zá sai kat, s ezek okait, hogy ily mó don ké szül je nek fel a tör vé nyek lé nye gé nek megér té sé
re és a fel ve tő dő ese tek he lyes ér tel me zé sé re.

A ma gyar jog tör té ne té nek ok ta tá sát a ha zai jog és jog szo ká sok, va la mint a bün te tő jog előadá sa kö ves se, anya guk 
még ezután ál lí tan dó össze és szer kesz ten dő egy be, hogy a nö ven dé ke ket a he lyes úton le hes sen ve zet ni, s ne kény sze rül
je nek ar ra, hogy ide jü ket tel je sen szük ség te len dol gok kal el vesz te ges sék.

Ad dig azon ban, míg e köny vek szer kesz té se meg tör té nik, a ma gyar jog és jog szo ká sok ta ná rai kö te le sek:Rába-part
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1.  A tör vé nyek em lí tett tör té ne tét, va la mint ma gát a ha zai jog előadá sát il le tően ah hoz a min tá hoz tar ta ni ma gu
kat, ame lyet idő köz ben majd kéz be kap nak, és en nek alap ján kell a legala po sab ban fel ké szül niük az előadás ra; 
tar tóz kod ja nak a jo gá szok üres okos ko dá sai tól, hall ga tóik szá má ra pe dig ne ad ják felada tul egy más sal el len té tes 
té te lek két ol dal ról tör té nő meg vi ta tá sát. 

2.  A bün te tő jog előadá sa a Codex Theresianus előírá sa sze rint tör tén jen, min de nütt a ha zai tör vé nyek re irá nyít va 
a fi gyel met, a be lő lük vett összes jog sza bályt meg fo gal maz va.

3.  Az utol só fé lév vé ge tá ján a bí ró sá gi igaz ság szol gál ta tás mód ját kell is mer tet ni, be mu tat va a kü lön fé le el já rás mó
do kat, ki fejt ve a tör vény szé ki íté le tek alapjátami a pe res ügyek lé nye gé nek gyors meg ha tá ro zá sát jelentiigazoló 
vagy el le ne szó ló cik ke lye ket.

Mindezek ok ta tá sá ra a jo gi szak tel jes má so dik évé ben na pon ta két órát kell for dí ta ni.”

A jo gi sza kon a tör té ne lem ta ná ra-fi gye lem be vé ve hall ga tói nak tár sa dal mi helyzetét-ennél bő vebb is me re te ket 
nyúj tott előadá sai ban, azok ra az or szá gok ra is ki tért, ame lyek bár nem vol tak ha tá ro sak ha zánk kal, de va la ha a di-
cső sé ges ki rá lyok kal, az or szág ko ro ná já val, vagy pe dig a csá szá ri és ki rá lyi ural ko dó ház zal va la mi fé le kap cso la tot 
tar tot tak fenn vagy szö vet ség ben áll tak; ezek: 1. A ró mai pá pák tör té ne te, kez de tek től.2. Fran ciaor szág tör té ne te, 
fő ként a Valois-házból el ső ként ural ko dó VI. Fü löp ko rá tól, vagyis 1328-tól. 3. Spa nyolor szág tör té ne te, Ka to li kus 
Fer di nánd tól, vagyis 1474-től. 4. Ang lia tör té ne te VII. Hen rik től, vagyis 1486-tól. 5. Dá nia tör té ne te I. Ke resz tély től, 
vagyis 1448-től. 6. Svédor szág tör té ne te Gusz táv tól, vagyis 1521-től. 7. Ná poly tör té ne te An jou Ká roly tól, vagyis 
1265-től. 8. Oroszor szág tör té ne te I. Pé ter től és né hány más or szág tör té ne te.

Fon tos nak tar tot ta kiemel ni a Ratio Educationis, hogy össze fog la ló is mét lést kell tar ta ni és új ra fel  kell idéz ni a 
Ma gyaror szág ra és a csá szá ri-ki rá lyi ural ko dó ház ra vo nat ko zó ese mé nye ket, ame lyek kül föl di or szá gok kal is kap-
cso la to sak, hogy ilyen mó don az e ta nul má nyok ból ere dő kö vet kez mé nyek a hall ga tók szá má ra mi nél ma gá tól ér te-
tő dőb bek le gye nek.

Ezen felül a tör té ne lem ta ná rá nak felada ta volt az, hogy a ju rá tus hall ga tók szá má ra meg tart sa az új ság köz le mé-
nyek kel fog lal ko zó előadást. Szom ba ton dél utá non ként is mer tet te a ta nu lók előtt a ki rá lyi egye tem köz lö nyét, vagy 
más, en ge dé lye zett la pok alap ján Eu ró pa és más vi lág ré szek hely ze tét.

 Ren des előadá sok Ma gyaror szág és a kap csolt or szá gok köz jo gá ból cím mel így ren del ke zik a tan ügyi re form:

„Bár a ter mé szet jo got már a fi lo zó fiai sza kon előad ták a nö ven dé kek nek, mégis igen hasznos lesz itt új ra tár gya lá sa 
az ál ta lá nos és nem zet kö zi köz jog ma gya rá za tá val együtt, mintegy elő ké szü le tül és be ve ze tés kép pen Ma gyaror szág és 
a kap csolt or szá gok köz jo gá nak jobb megér té sé hez.

E ma gyar jog előadá sá nak el ső sor ban ar ra kell irá nyul nia, hogy a hall ga tók el jus sa nak a kor mány zá si for ma he
lyes és igaz is me re té re, el sa já tít sák az egész ma gyar jog rend szer szilárd alap jait és el veit. Ezért ta ná csos, hogy e köz jog 
ta ná rai nagy kö rül te kin tés sel és meg fon tolt ság gal hasz nál ják a ró mai bi ro da lom és más or szá gok köz jo gát tár gya ló 
köny ve ket; az or szág gyű lé se ken fel me rü lő bo nyo lul tabb kér dé sek kel vi szont mint ame lyek a jog hall ga tók szá má ra még 
na gyon ne he zen ért he tők, ne fog lal koz za nak; tar tóz kod ja nak at tól, hogy  a nö ven dé kek még nem elég gé biz tos is me re
teit kü lön fé le fe les le ges okos ko dá sok kal, jo gi szőr szál ha so ga tá sok kal ter hel jék, vi szont tel jes odaadás sal te vé keny ked
je nek mindan nak meg ma gya rá zá sá ban, ame lyek nek is me re te szük sé ges vagy hasznos a ta nu lók nak; tel jes rész le tes
ség gel fejt sék ki mind azt, ami a ma gyar bi ro da lom kiala ku lá sá ra, az or szág nagy sá gá ra és gya ra po dá sá ra vo nat ko zik, 
azok nak a né pek nek a tör té ne tét, ame lyek től a ma gya rok szár maz tak, s más, ezek hez ha son ló té má kat; azután mind
azt, ami kü lö nös kép pen a mai jog rend szert és kor mány zá si for mát, va la mint az igaz ság szol gál ta tást il le ti, egy részt 
ál ta lá ban az egész or szág ban, más részt az egyes me gyék ben, já rá sok ban, a sza bad ki rá lyi vá ro sok ban stb.”

Ez zel a tu do mánnyal ed dig még alig fog lal koz tak, s ezért egyet len olyan könyv sem állt ren del ke zés re, amely ből a 
ta na nyag meg ta nul ha tó lett vol na. Min den kép pen szük sé ges volt te hát egy ilyen tar tal mú könyv összeál lí tá sa, amely 
azon ban a ha zai egy ház jo got sem nél kü löz het te vol na. En nek ok ta tá sá ra a jo gi ta nul má nyok el ső évé ben na pi két 
órát kel lett szán ni úgy, hogy az el ső fé lév ben a ter mé szet jog, az ál ta lá nos és nem zet kö zi köz jog ke rül jön előadás ra.

Ren des előadá sok a ha zai jog ból és az elis mert jog szo ká sok ból cím mel a kö vet ke ző saj ná la tos tényt ír ta le a tan ügyi 
in téz ke dés: „A ma gyar jog ta ní tás út té vesz té sei nek és szá mos esz ten dő er re for dí tott pró bál ko zá sai nak kö vet kez mé
nye, hogy a ha zai jog szo ká sok ról szó ló, oly sok ké zi ra tos és nyom ta tás ban meg je lent kom men tár kö zött egyet len olyan 
könyv sincs, ame lyet fel le het ne hasz nál ni az aka dé miai ok ta tás ban, ame lyet aján la ni le het ne mind a ta ná rok nak, 
mind a nö ven dé kek nek.”

Markovics Mátyás Antal
Született: Pest, 1751. szeptember 4.
Meghalt: Pest, 1832. július 23.

Bécsben hallgatott jogot. Martini, Riegger és Sonnenfels bécsi 
tanárok tanítványa. Niczky Kristóf hétszemélynök, majd ország-
bíró mellett gyakornok. 1776-1780-ig jogtanár győri Kir. Kerüle-
ti Akadémián. 1780-1806-ig a Pesti Kir. Egyetemen az egyházjog 
tanára. 1783-1784-ig, 1787-1788-ig, 1792-1793-ig, 1797-1800-
ig és 1801-1804-ig a Pesti Kir.  Egyetem jogi karának dékánja. 
1780-1830-ig az Egyetemi Nyomda igazgatója, 1806 után tábla-
bíró. 1801-1802-ben a pesti tudományegyetem rektora.

Kelemen Imre, szentkatolnai
Született: Zalatárnok, 1745. február 26.
Meghalt: Pest, 1819. március 26.

1763. október 17-én Győrött lépett a jezsuita rendbe. Jezsuita 
szerzetes volt, a rend megszűnése után Nagyszombatban jogot 
végzett és 1776-tól a győri Kir. Kerületi Akadémia tanára. Győr-
ben a magánjog rendkívüli tanára, majd a római jog és a magyar 
törvénykezés rendes tanára, majd az akadémia Pécsre költözése 
után (1785-től), ott dolgozott. 1788. elejétől -1793/94-es iskola-
év elejéig tanított Pécsett. 1794. november 7-től Pesten tanított. 
1794-tól 1817-ig a Pesti Kir. Egyetem tanára. 1798-1799-ig és 
1808-1809-ig a pesti tudományegyetem rektora.  1795 és 1797 
és 1806 és 1807 között az egyetem jogi karának dékánja. 1798-
99-ig és 1808-09-ig az egyetem rektora.
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A ta ná rok név so ra 1773-1778 kö zött

1773/74 –1775/76.: 

Hit tu do má nyi kar
Teuffel Kajetán: győ ri ka no nok, teo ló gus, a kar szeniora
Péchy Mi hály: volt németgencsi plé bá nos, teo ló gus ta nár
Kel ler An tal: volt győrújvárosi plé bá nos, az egy ház jog ta ná ra
Si mon Pé ter: volt rá ba szent mi há lyi plé bá nos, a szent írás-ma gya rá zat ta ná ra
Majláth An tal: volt je zsui ta, a szent írás-ma gya rá zat ta ná ra

Böl cse le ti kar
Nagy Bol di zsár: volt je zsui ta, fi zi ka ta nár
So mo gyi Li pót: volt ma gyar óvá ri káp lán, az eti ka ta ná ra
Kelz Já nos: volt je zsui ta, ma te ma ti ka ta nár
Friedrichkeit Já nos: volt nyulasi káp lán, a lo gi ka ta ná ra

1773/74-1777

Ambschell Jó zsef:  vas vá ri cím ze tes ka no nok, aka dé miai exhortátor

Hit tu do má nyi kar
Kel ler An tal: vas vá ri c. ka no nok, a theologia dogmatica és a patrologia ta ná ra, 
 a kar prodékányja és szeniora
Majláth An tal: vas vá ri c. ka no nok, a theologia moralis és pastoralis és az egy há zi szó nok lat ta ná ra
Krammer Fe renc: Esz ter gom-egy ház me gyei pap, az egy ház tör té net 
 és az teo ló gia iro da lom tör té net  ta ná ra
Zasio And rás: pre mont rei ka no nok, a szent írás-ma gya rá zat és a ke le ti nyel vek ta ná ra
Mollik Tó biás: ben cés szer ze tes, rend kí vü li ta nár

Jo gi kar
Barits Bé la: a po li ti ka, a ka ma rai és a gaz da sá gi tu do má nyok ta ná ra, a kar prodékánja és szeniora
Markovics Má tyás: a ter mé szet, egye te mes köz- és nem ze ti jog ta ná ra
Ko váts Ruppert: ben cés szer ze tes, az egy ház jog ta ná ra 
Ke le men Im re: volt je zsui ta szer ze tes, pol gá ri és ha zai jog ta ná ra

1776-1778

Böl cse le ti kar  
Nagy Bol di zsár: volt je zsui ta, az el mé le ti és kí sér le ti fi zi ka és me cha ni ka ta ná ra, a kar prodékánja 
 és szeniora
Rausch Fe renc: Esz ter gom egy ház me gyei pap, az ele mi szám tan, a gya kor la ti geo met ria, a mű épí tés 
 és a víz mű tan  ta ná ra
Szunerics Már ton: volt je zsui ta, a lo gi ka, a me ta fi zi ka, az eti ka és a böl cse let tör té net ta ná ra
Trenka Mi hály: volt je zsui ta, az egye te mes tör té ne lem és iro da lom ta ná ra
Kolencsics Bemárdia: fe ren ces pap, Szent Fe renc-ren di pap, rend kí vü li ta nár

A tanárok névsora
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Az 1777-ben, az aka dé mia in du ló évé ben a hit tu do-
má nyi kar ta ná rai ugyanazok vol tak.

Jo gi kar
Markovics Má tyás:                ter mé szet, egye te mes 
 köz- és ma gán jog ta ná ra,
 a kar prodékánja és 
 szeniora
Ko váts Ruppert: ben cés szer ze tes, 
 az egy ház jog ta ná ra
Ke le men Im re: 1777. jú lius 28-tól 
 ren des ta nár, a pol gá ri 
 és ha zai jog ta ná ra
Sax Mi hály:  a po li ti ka, a ka ma rai és 
 gaz da sá gi tu do má nyok 
 ta ná ra
Hor váth Ig nác: 1778 má ju sá tól 
 rend kí vü li ki se gí tő ta nár

Böl cse le ti kar
Szunerits Már ton  a lo gi ka, a me ta fi zi ka, az eti ka és a böl cse let tör té net ta ná ra, a kar prodékánja és szeniora
Trenka Mi hály: az egye te mes tör té net és az iro da lom ta ná ra
Domin Jó zsef:  a fi zi ka ta ná ra
Makk Se bes tyén: a szám tan, a gya kor la ti geo met ria ta ná ra 

A tanárok névsora

Ta nár kép zés az ál la mi kor szak ban
A Ratio Educationis gon dos ko dott a ta nár kép zés ről is. Azok a hall ga tók, akik ta ná rok sze ret tek vol na len ni, ki rá lyi 

ösz tön díj ban ré sze sül tek. A fő igaz ga tó és a szü lők be leegye zé sé vel az egye te mi ta nács hoz aján lot ták a vég zett ta nu-
ló kat. A si ke res fel vé te li vizs ga után a repetensek (ta nár je lölt) kö zé ke rül tek.

A győ ri aka dé mia hall ga tói kö zül is ke rül tek fel ér de mes hall ga tók a bu dai egye tem böl cse le ti ka rá ra ta nár je lölt nek. 
A je löl tek ki vá lasz tá sa a bu dai egye te men tör té nő pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán tör tént meg. A há rom legal kal ma sabb 
egyént je löl te ki az egye te mi pá lyá za ti bi zott ság, aki ket a hely tar tó ta nács elé kül dött és ott vá lasz tot ták ki azt az 
egyet, aki a pá lyá za ti ál lás he lyet be tölt het te.

A győ ri aka dé miá ra 1773-1776 kö zött a győ ri püs pök ne vez te ki a ta ná ro kat.
1776-ban a po zso nyi kir. ta nul má nyi bi zott ság előtt tar tott pá lyá za ti vizs gá lat alap ján vá lasz tot ták ki a győ ri aka dé-

mia ok ta tóit. 1777-től a bu dai egye te men folyt a pá lyáz ta tás. Volt ar ra is pél da, hogy a pá lyáz ta tás alól fel men tet tek 
ta ná ro kat, mert az iro da lom vagy a ta ní tás te rén és az ad dig elért mun kás sá guk alap ján egye nes út juk volt a győ ri ka-
ted ra el nye ré sé re. Így ke rült Győr be Ke le men Im re jog ta nár az 1776/1777-es is ko la év ben. Azok a ta ná rok, akik mun-
ká juk ban ki tű nő ered ményt ér tek el, vagy pénz be li ju tal mat kap tak vagy jö ve del me zőbb tan szék re kap tak beosz tást. 
Ér de kes ség ként megem lí ten dő, hogy a ta ná rok és az igaz ga tó is kö te les volt a mű kö dés he lyén mindad dig tar tóz kod ni, 
amíg az is ko lai idő szak tar tott. A ta ná rok nak kö te les sé gük volt az előad ni szán dé ko zott ta na nya got té te lek be össze-
fog lal va az is ko la év ele jén az igaz ga tó út ján a fő igaz ga tó hoz és a hely tar tó ta nács hoz kül de ni, ahol ja ví tot ták és ja vas-
la to kat is tet tek az ügy me net re vo nat ko zóan. Ter mé sze te sen en nek az in téz ke dés nek az volt a cél ja, hogy az előadó 
ta nár ál lam- vagy egy ház el le nes gon do la to kat ne ter jesszen a diá kok kö zött. A je zsui ta rend felosz la tá sa után Má ria 
Te ré zia cél ja világos volt: a je zsui ta ta ná ro kat ki zár ni szük sé ges az is ko lai ok ta tó mun ká ból. Azon ban a győ ri aka dé mia 
ta ná rai kö zött, ezen ki rá lyi in téz ke dés élet be lé pé se után is több volt je zsui ta ta nárt lát ha tunk. Az el ha mar ko dott, elő-
ké szü let nél kü li re for mok oda ve zet tek, hogy a rend felosz la tá sa után há rom volt je zsui ta ta nárt rög tön ki ne vez tek új-
ra ta nár rá. Az ál lam vé gül is ör vend he tett azon, hogy a megin du ló ál la mi ok ta tás ban nagy tu dá sú, sza ka va tott, szé les 
lá tó kö rű volt je zsui ták se gí tet ték a tan ügyi megúj ho dást. A ta ná rok kö zött asze rint volt kü lönb ség té tel, hogy mennyi 
évet ta ní tot tak. A ka rok legidő sebb jeit sze nio rok nak, dé ká nok nak, a kor ban utá nuk kö vet ke ző ket proszenioroknak 
ne vez ték. A sze nio rok vol tak az aka dé miai ta nács tag jai, ők kép vi sel ték az is ko la köz pon ti tes tü le té ben a ka ro kat.

1776-tól kezd ve az ok ta tói és ne ve lői mun kát ma ga san kép zett, ki tű nő ta ná rok lát ták el az aka dé miá ban. Az itt 
mun kál ko dó ta ná rok kö zül so kan, pl. Barits Bé la, Domin Jó zsef, Hirsch Mi hály, Krammer Fe renc és még szá mos 
nagy sze rű ok ta tó rö vid idő el tel té vel egye te mi ta nár lett. 

Meg könnyí tet te a ne ves ta ná ri kar az aka dé mia bein dí tá sa kö rü li ne héz sé gek átélé sét, és miu tán túl ju tot tak a kez-
de ti lé pé sek ne héz sé gein, szín vo na las és or szá go san elis mert in téz ménnyé vált a ki rá lyi aka dé mia. A hely tar tó ta nács 
sok szor ki fe jez te elis me ré sét a ki tű nően és pél dá san mű kö dő győ ri aka dé miá nak. 

Az aka dé mia hall ga tói nak szá ma 1719-1774 kö zött
 1719-ben 65 fi lo zó fus ta nult, eb ből 57 vi lá gi, 8 pap nö ven dék. 1720-ban 26-ból 21 vi lá gi, 5 pap nö ven dék. 
1731-ben 32-en  ta nul tak a je zsui ta aka dé mián, eb ből 27 pap nö ven dék, 5 vi lá gi.
1774-ben 274 hall ga tó ja volt; eb ből 98 teo ló gus, 126 el ső éves és 50 má sod éves böl csész hall ga tó ta nult Győ rött.
A böl csész hall ga tók szá ma jó val meg ha lad ta a má sik két kar hall ga tói nak szá mát. Az oka en nek az, hogy a böl cse-

le ti kar elő ké szí tés volt a teo ló giai és a jo gi ta nul má nyok ra, ezen kí vül ön ál ló pá lyá ra is ké pe sí tést adott. 

Az aka dé mia hall ga tói nak szá ma 1776-1783 kö zött: 

Év

KAROK

Bölcselethallgatók Hittudomány-hallgatók Joghallgatók Összes
hallgató1. év 2. év Összesen 1. év 2. év 3. év 4. év Összesen 1. év 2. év Összesen

1776/77. 104 60 164 37 25 15 24 101 - - 31 296
1777/78. 117 58 175 24 31 20 10 85 35 18 53 313
1778/79. 118 65 183 20 20 24 15 79 17 22 39 301
1779/80. 134 79 213 18 16 14 22 70 25 9 34 317
1780/81. 113 94 207 24 16 17 14 71 34 18 52 330
1781/82. 148 72 220 23 18 15 13 69 30 27 57 346
1782/83. 118 86 204 22 23 17 17 79 32 27 59 342

A akadémiai főigazgató pecsétje
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Kinevezési irat

Az aka dé mia könyv tá ra
 Az aka dé miá nak elein te nem volt sa ját könyv tá ra, ha nem a he lyi gim ná zium mal együtt kö zös hasz ná la tú könyv-

tá ruk volt. A ta na nyag megál la pí tá sá ban az volt a cél, hogy a nö ven dé kek olyan is me re tek bir to ká ba jus sa nak, ame-
lyek tu dá sa vagy nél kü löz he tet len, vagy fel tét le nül hasznos. A könyv tá rak lé te sí té se so rán pe dig nem csak a diá kok, 
ha nem az ok ta tók igé nyei re is te kin tet tel kel lett len niük a megala pí tók nak. A leg fon to sabb az volt, hogy a jö vő be ni 
fel hasz ná lás te kin te té ben ál ta lá no san hasznos köny vek kel le gye nek el lát va a könyv tá rak. Az előírt jo gi ta na nyag szá-
mos ré szét ed dig még so ha sem ok tat ták, nem is dol goz ták fel al kal mas mó don, egyes ré szei pe dig nem vol tak kel lően 
rend sze rez ve. Ezért könnyen megért he tő, hogy a meg fe le lő köny vek összeál lí tá sa a ki rá lyi aka dé miá kon fo lyó ok ta-
tás egyik leg fon to sabb té nye ző je volt. 

A tan ügy fej lő dé se ér de ké ben szük sé ges volt gon dos kod ni az előbb em lí tett tan tár gyak ban fel dol go zott, elis mert 
és ki vá ló szer zők mű vei nek be szer zé sé ről. A ta ná rok nak ok ta tó mun ká juk so rán újabb le he tő sé ge ket ad tak az új 
köny vek, míg a diá kok egyé ni ér dek lő dé sé nek fej lesz té se, az írók mű vei vel va ló be ha tóbb megis mer ke dés és egyé ni 
ku ta tás ra ösz tön ző mun ká juk hely szí ne volt a könyv tár. Mindegyik aka dé mián két fé le gyűj te ményt kel lett lét re hoz-
ni, egy részt az ás vány-, nö vény- és ál lat gyűj te ményt a ter mé szet rajz zal kap cso lat ban, más részt a gé pek és mo del lek 
gyűj te mé nyét, amely a me cha ni ka és a fi zi ka tan tár gyak kal kap cso la to san volt szük sé ges.

A győ ri je zsui ta rend nek 2767 mű ből ál ló könyv tá ra volt. A rend felosz la tá sa kor az összes könyv tá ru kat le fog lal ta 
az ál lam. A könyv tá rat az aka dé miá hoz csa tol ták, és a könyv tár fe le lő se Trenka Mi hály, az egye te mes tör té ne lem és 
iro da lom ta ná ra lett. Niczky fő igaz ga tó uta sí tá sá ra lajst rom ba vet ték a könyv tár ban lé vő köny ve ket, majd az 1777. 
no vem ber 21-én kelt lei rat sze rint a könyv tá rat tu do mány sza kok sze rint kel lett ren dez ni, cso por to sí ta ni. Min den 
cso port ban lé vő köny vet al fa be ti kus sor rend be kel lett rak ni.  A lis tá ban a szer ző és kiadó ne vét, a könyv cí mét, a 
kiadás he lyét és ide jét, a könyv alak ját és a kö te tek, pél dá nyok szá mát volt szük sé ges fel tün tet ni. A győ ri könyv tár 
összeírá sa 1778-ban ké szült el. A könyv tá ri köny vek cso por to sí tá sa a kö vet ke ző volt:  a ke resz tény er kölcs tan; a ha za 
föld raj zá nak, tör té nel mé nek és jog rend sze ré nek is me re te, és mind az, ami Ma gyaror szág gal vagy a tár sult or szá gok-
kal kap cso la tos; ter mé szet jog és nem zet kö zi jog; fi lo zó fia; ma te ma ti ka; fi zi ka ; ter mé szet rajz ;me ző gaz da ság tan ;a 
la tin nyelv, a né met nyelv ;a ma gyar nyelv és a töb bi ha zai nyelv ; a gö rög nyelv; az ural ko dók tör té ne te;  az örö kös 
tar to má nyok, a szom szé dos or szá gok, va la mint Eu ró pa más or szá gai nak is me re te; ál ta lá nos föld rajz.

 Ér de mes megem lí te ni, hogy a könyv tár az aka dé mia Pécs re köl tö zé se után is Győ rött ma radt, és a gim ná zium 
épü le té ben ke rült el he lye zés re. 1790-ben me rült fel an nak az el kép ze lé se, hogy a je zsui ták könyv tá ra Pest re ke rül-
jön. Ek kor Győr me gye rend jei erő tel jes til ta ko zá suk nak ad tak han got 1790 már ciu sá ban. Pró bál ták meg men te ni a 
győ ri könyv tá rat, de a hely tar tó ta nács a lajst rom ba vett és ki sze melt köny ve ket a pes ti egye te mi könyv tár szá má ra 
el szál lít tat ta, a töb bi fö lös pél dányt pe dig elad ták. A til ta ko zó ren dek el len zé se kö ze pet te ér vel tek az zal is, hogy ha 
az aka dé mia vissza tér Győr vá ro sá ba, ak kor fel tét le nül szük sé gük lesz a ta ní tás ban hasz nált ér té kes köny vek re. Bár a 
köny vek el szál lí tá sá ról nincs is mert idő pont, de el szál lí tot ták a könyv tá rat, mert a hely tar tó ta nács va ló szí nű leg nem 
tett ki vé telt egyik volt je zsui ta könyv gyűj te ménnyel sem.

Fő tér



24 25

Az aka dé mia pé csi kor sza ka
Az 1784/1785-ös tan év ben még Győ rött tar tot ták meg az órá kat, de a ki rá lyi ren de let értelmében – a tan ke rü le ti 

re form részeként – az 1785/1786-os évet már Pé csett kel lett kez de niük. II. Jó zsef kö vet ke ző re form in téz ke dé se vég-
leg be zá rás ra kény sze rí tet te a győ ri szék he lyű aka dé miát. 1784-ben az ad di gi ki lenc tan ke rü le tet öt re csök ken tet ték 
és csak a tan ke rü le ti szék he lyen le het tek aka dé miák. A győ ri aka dé miát ezért Pécs re kel lett köl töz tet ni. A pé csi köl-
tö zés előt ti utol só ta ná ri ér te kez le tet 1785. szep tem ber 11-én tar tot ták. 

Az aka dé miai temp lo mot és a könyv tá rat a gim ná zium hoz csa tol ták, a kon vik tus épü le te ka szár nya lett. 
 Az aka dé miát a pé csi gim ná zium épü le té ben he lyez ték el. Az ün ne pé lyes tan év nyi tó 1785. no vem ber 1-jén volt. A 

pé csi gim ná zium igaz ga tó ja, Hersching Dá niel, va la mint az aka dé mia és gim ná zium ta ná ri ka ra az aka dé mia nagy-
ter mé ben gyü le ke zett. A nagy te rem ből kö zö sen a ta nu lók kal együtt a pé csi plé bá nia temp lom ba vo nul tak. Az ün ne pi 
mi sét és a Veni Sanctét Fáicser Fe renc ka no nok mond ta. A mi se után az aka dé mia nagy ter mé ben is ko lai ün ne pély 
kö vet ke zett. Az in té ze tek ta ná ri ka rain kí vül je len volt szá mos elő ke lő ség mel lett gróf Szé che nyi Fe renc ki rá lyi biz tos 
és pé csi püs pök. A nagy te rem ben be szé det mon dott a gim ná zium ta ná ri ka rá nak legidő sebb tag ja, Schwarzl Zsig-
mond. Az nap es te ér ke zett meg gróf Te le ki Jó zsef, a pé csi tan ke rü let fris sen ki ne ve zett fő igaz ga tó ja. 1785. no vem ber 
2-án a fő igaz ga tó nál meg je len tek az aka dé mia ta ná rai tisz te le tü ket ten ni.

A fő igaz ga tó és az aka dé mia ta ná ri tes tü le te át ment az aka dé mia épü le té be, és ott Te le ki fő igaz ga tó be szé det mon-
dott. Ma gasz tal ta az ural ko dót, Pécs vá ro sát és sa ját teen dőit is megem lí tet te. A meg nyi tó be szé de vé gén megala kult-
nak te kin tet te az új, pé csi szék he lyű aka dé miát.

1785. no vem ber 3-án tar tot ták meg az aka dé miai ta ná rok el ső ér te kez le tét. Itt hir det ték ki, hogy Hersching Dá niel 
gim ná ziu mi igaz ga tót aka dé miai igaz ga tó nak elő lép te tik, va la mint meg be szél ték a tan ügyi vál to zá so kat.

 Győr vá ro sa ne he zen bé kélt meg az aka dé mia el he lye zé sé vel. II. Jó zsef ural ko dá sa ide jén azon ban már nem kí-
sé rel ték meg a hely zet meg vál toz ta tá sát. Ha lá la után azon ban az aka dé mia vissza ho zá sá ban rög vest tüs tén ked tek a 
győ riek. Ké rel met ter jesz tet tek II. Li pót ki rály hoz. Eb ben a ké re lem ben ter je del me sen leír ták mind azt, amit az aka-
dé mia Győr vá ro sá nak je len tett: az egész Du nán túl ra je len tős kul tu rá lis ha tá sa volt, és so kan jöt tek a vá ros ba ta nul ni. 
A vá ros csa pás ként ér te meg az aka dé mia el köl tö zé sét.

Megír ták azt is eb ben a kér vény ben, hogy so sem gon dol ták vol na, hogy a Má ria Te ré ziá tól adott ki rá lyi szó, ami 
sze rint az utó kor nak is biz to sí tot ta az in té ze tet, el ke rül a vá ros ból.

 A pé csi évek alatt II. Jó zsef né hány mó do sí tást ve ze tett be a Ratio Educationis sza bá lyai hoz ké pest. Pon to san meg-
ne ve zés re ke rült, hogy a jo gi ta nul má nyok si ke res el vég zé se után a hall ga tók hol he lyez ked het nek el. 

Ezek az ál lá sok a kö vet ke zők vol tak: 
- A po li ti kai ud va ri és or szá gos ál lá sok, ki vé ve a ta nács ta go kat, tit ká ri és fo gal ma zói ál lá so kat.
- A ka ma rai és har min cad hi va tal nál ad mi niszt rá to rok, se géd tisz tek és jegy zők ál lá sa.
- A sza bad ki rá lyi vá ro sok jegy zői ál lá sai.
- Csak jo gi ta nul má nyo kat vég zett le het jog gya kor ló az ud va ri, az or szá gos, köz igaz ga tá si és me gyei hi va ta lok ban.
- A me gyék nél a hét alis pá ni ál lás a hét jegy ző ség, az ügyész ség, és va la mennyi já rás bí ró sá gi ál lás.
- A kü lön bö ző táblai, fel lebb vi te li és al sóbb fo kú tör vény szé ki bí rói ál lá sok, ki rá lyi ügyész ség, ka ma rai ügyész ség. 

A hét vár me gye (Győr, Mo son, Ko má rom, Esz ter gom, Sop ron, Vas, Veszp rém) egyaránt vár ta az aka dé mia vissza té-
ré sét. 1790. áp ri lis 24-én Győr városa-röviddel II. Jó zsef ki rály ha lá la után-az ural ko dó hoz, majd né hány hét tel ké sőbb 
az or szág gyű lés hez for dult az zal a ké rés sel, hogy az in téz ményt több vár me gye (Esz ter gom, Győr, Ko má rom, Sop ron, 
Vas és Veszp rém) tu do mányt szom ja zó fia tal jai nak ér de ké ben he lyez zék vissza a Fel ső-Du nán túl szel le mi és gaz da sá gi 
köz pont ja ként el köny velt Győr be. Győr vá ro sa nem csak a ki rály, ha nem az Or szá gos Ka rok és Ren dek tá mo ga tá sát is 
kér te 1790. má jus 18-án. A ka rok és ren dek is a ré gi tan ügyi ál la po to kat sze ret ték vol na elér ni és vi szont lát ni. Győr vá-
ro sá nak az aka dé miá hoz jo ga volt, mert ami kor a je zsui ták ide jé ben az ala pí tók a gim ná ziu mi ok ta tás mel lett teo ló giai 
és böl cse le ti tan fo lya mot is lé te sí tet tek, ezt a kép zést és a mű köd te tő ala pít ványt a vá ros hoz kö töt ték.

Azon ban II. Li pót or szág lá sa alatt nem si ke rült elin téz ni az aka dé mia vissza ho za ta lát.
1792. ok tó ber 18-án – az előb bi em lí tett ered mény te len pró bál ko zás után-a vá ros előbb ké re lem mel for dult az ural-

ko dó hoz, majd kül dött sé get me nesz tett hoz zá, amely a vá ro si ha tó ság és a káp ta lan együt tes ké rel mét ter jesz tet te elő. 
Az utób bi ké re lem a föld raj zi té nye zők mel lett az élel mi sze rek bő sé gé vel és ol csó sá gá val, a köz le ke dé si vo na lak fej lett-
sé gé vel, a kielé gí tő la kás vi szo nyok kal, a vá ros rom lat lan er köl csé vel és jól kiépí tett köz ren dé sze té vel egyaránt ér velt. 
1793-ban Dorffner, Vissy, Schopff és Frey négy fős győ ri tiszt vi se lők ből ál ló bi zott ság ment a ki rály elé a vá ros meg bí-
zá sá ból. A vá ro si ha tó ság ké rel me a már is mer te ken kí vül tar tal ma zott még egy új ele met, még pe dig azt, hogy a ki rály, 
a ka rok és ren dek ki je len tet ték, hogy a ma gánala pít vá nyo kat az ala pí tó szán dé ka és aka ra ta sze rint tel je sít sék. Ha te hát 
a ma gánala pít vá nyo kat ennyi re fi gye lem be ve szik, ak kor Má ria Te ré zia szán dé kát és aka ra tát tel je sí te ni kö te les sé ge a 
ki rály nak, te hát a Má ria Te ré zia ál tal megerő sí tett és új já szer ve zett aka dé miát is mét Győ rött kell el he lyez ni.

A győ ri káp ta lan 1793. jú lius 10-én fo lya mo dott Fe renc ki rály hoz és kér te, hogy az in téz ményt a vá ros nak ad ja 
vissza. Fel so rol ta azo kat az ala pít vá nyo kat és ado má nyo zá so kat, me lyek le he tő vé tet ték, hogy a győ ri je zsui ták a gim-
ná ziu muk mel lett teo ló giai és böl csész kar ral el lá tott aka dé miát ala pít hat tak.

Ér velt az zal, is hogy Má ria Te ré zia a je zsui ta rend felosz la tá sa után nem csak meg nem szün tet te a kép zést, ha nem 
még újab bal is bő ví tet te, és lét re hoz ta a jo gi kart. A káp ta lan fel so rol ta mind azo kat a győ ri ka no no ko kat és püs-
pö kö ket, akik nagy ban és so kat se gí tet ték az aka dé mia győ ri éle tét és mű kö dé sét. Ki tért le ve lé ben a vá ros ked ve ző 
föld raj zi hely ze té re is. „Ha lé te zik aka dé mia szá má ra kí nál ko zó hely, az bi zo nyá ra, Győr vá ro sa. Fek vé se Bécs, Sop
ron, Po zsony, Bu da, Pest, Esz ter gom és Ko má rom kö zött, a min den na pi pos ta köz le ke dés, az élel mi és is ko lai sze rek 
be szer zé sé nek és szál lí tá sá nak könnyű volta, a ked ve ző la kás vi szo nyok, az élel mi cik kek ol csó sá ga, a vá ros rom lat lan 
er köl csi ál la po ta, a szom szé dos me gyék sű rű né pes sé ge, a ne mes ség nagy szá ma, a jó víz és föld, a jó utak mindmind 
Győr mel lett szól nak.”

Meg fon to lás ra ér de mes nek tar tot ta azt is, hogy a pes ti egye te men kí vül négy aka dé mia (Po zsony, Eger, Kas sa, 
Nagy vá rad) van, míg a Du nán tú lon csak egy van, az is Pé csett, a tér ség szé lén.

1793-ban Győr me gye meg ke res te a tör vény ha tó sá go kat is az aka dé mia vissza he lye zé se ér de ké ben, majd 1794-ben 
új ra megis mé tel ték ké rel mü ket. Érv ként hoz ták fel, hogy Pé csett az ok ta tás szín vo na la sú lyo san le rom lott és egy kö-
zép sze rű gim ná zium szín vo na lát sem ér te el. A meg fe le lően és jól in do kolt kér vé nyek, fo lya mod vá nyok meg tet ték 
ha tá su kat. Fe renc ki rály ígé re tet tett a győ ri aka dé mia visszaál lí tá sá ra 1794. már cius ele jén. Az ígé ret tel je sí té se ké-
sett, ezért Győr vá ro sa 1794. áp ri lis 28-án új ra kér vényt nyúj tott be.

Ter mé sze te sen Pécs vá ro sa is meg tett min dent an nak ér de ké ben, hogy a ba ra nyai szék he lyen ma rad jon az in téz-
mény. Pár év vel ké sőbb, 1797. ok tó ber 5-én a ma gyar ki rá lyi ud va ri ka ma ra a pé csi vá ro si ha tó ság nak írt le ve lé ben 
tu dat ta a pé csiek kel, hogy a ki rály nak nincs szán dé ká ban más ho vá te le pí te ni az aka dé miát. Győr is mé tel ten kér vé-
nye ket nyúj tott be 1798-ban és 1799-ben is.

Az aka dé mia vissza ke rü lé se Győr be
 Győr vá ro sa, a győ ri káp ta lan, Győr, Veszp rém, Mo son me gyék fo lya mod vá nyai az aka dé mia győ ri vissza he lye zé se 

ügyé ben si ker rel jár tak. I. Fe renc ki rály, miu tán a győ ri gim ná ziu mot a pan non hal mi Szent Be ne dek-ren di szer ze te-
sek re bíz ta, az aka dé miát is vissza ho zat ta Győr be és a ben cés rend felügye le té re bíz ta a ta ní tást. Pon tos dá tum nem 

Fő tér (ma Széchenyi tér)
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Év

       K a   r o k

Ész re vé te lekBöl cse let hall ga tók Jog hall ga tók Összes 
hall ga tó1. éves 2. éves Össze-

sen 1. éves 2. éves Össze-
sen

1785/6 48 30 78 4 4 8 86

Az in té zet he lyet vál toz tat; 
ezért és a tan díj miatt 

nagy a csök ke nés. 

1786/87 34 40 74 - 5 5 79

1787/88 51 41 92 8 2 10 102

1788/89 63 42 105 9 11 20 125

1789/90 47 56 103 17 11 28 131

1790/91 43 48 91 27 16 43 134

1791/92 75 37 112 34 27 61 173
A tan díj meg szűnt.

1792/93 77 52 129 19 31 50 179

1793/94 43 62 105 28 7 35 140

Nagy adó ter hek, 
drá ga ság; 

sok if ú a ne me si föl ke lés hez 
csat la ko zott.

1794/95 49 28 77 28 19 47 124

1795/96 97 36 133 29 26 55 188

1796/97 72 42 114 20 21 41 155

1797/98 99 65 164 29 17 46 210

1798/99 90 80 170 33 30 63 233

1799/1800 76 67 143 38 30 68 211

Új há bo rú stb.1800/01 95 75 170 39 34 73 243

1801/02 120 73 193 44 33 77 270

1802/03 143 81 224 55 51 106 330
Az aka dé mia Győr be vissza tért, 
a vi dék if ú sá ga ide jön ta nul ni. 

1803/04 123 87 210 50 45 95 305

1804/05 88 86 174 27 39 66 240 Te te mes szá mú ki zá rá sok; ne me si 
föl ke lés, Na pó leon Auszt riá ban, 

a szü lők ott hon fog ták fiai kat.1805/06 79 84 163 32 20 52 215

is me re tes, hogy mi kor dön tött a ki rály a vá ros mel lett, de annyit tu dunk, hogy a vá ro si jegy ző könyv 1802. áp ri lis 9-én 
már a ked ve ző dön tés ről tu dó sí tott. A Hely tar tó ta nács 1802. jú nius 23-i 13493. sz. lei ra tá ban Győr vá ro sá nak ítél te 
vissza az aka dé miát és egy ben a köl tö zés költ sé geit a vá ros ra há rí tot ta. 1802. no vem ber 1-jén kez dőd he tett meg új ra 
a győ ri szék he lyű aka dé miai ok ta tás. 

Pécs vá ro sa a hír hal la tán azon nal moz gal mat in dí tott az aka dé mia meg tar tá sáért. Pon tok ba szed ve ér vel tek vá ro-
suk mel lett, azon ban a ki rály meg ma radt el ha tá ro zá sa mel lett.

A ki rá lyi hely tar tó ta nács 1802. jú nius 23-án kelt in téz vé nyé vel ad ta hí rül az aka dé mia fő igaz ga tó ság nak és győ ri 
vá ro si ha tó ság nak a ki rá lyi ha tá ro za tot, ami sze rint a ki rály ke gyel me sen el ha tá roz ta, hogy az aka dé mia mi ha ma rabb 
Győr be ke rül.

Az in téz vény kö vet kez té ben a győ ri vá ro si ha tó ság 1802. jú lius 16-án a fő igaz ga tó ság nak je len tet te, hogy Szent 
Mi hály nap já ra az aka dé mia ügyét tel je sen át ve szi. A ki lenc ta nár, a hit szó nok, az aktuárius, az ír nok és a nem ze ti 
is ko lák ins pek to ra köl tö zött vissza az észak- du nán tú li nagy vá ros ba.

Az aka dé miát a ré gi épü let ben he lyez ték el, a mos ta ni ben cés gim ná zium ban. Az in té zet 1848-ig egy épü let ben 
volt a gim ná zium mal. 

A hely tar tó ta nács előír ta, hogy mennyi he lyi ség re van szük sé ge az ok ta tá si in téz mény nek: négy terem az if ú ság 
ün nep sé gei és tan órái szá má ra, va la mint egy terem az iro da, a könyv tár, a ter mé szet ta ni rak tár és az aka dé miai ta-
nács gyű lé sei nek szá má ra.

A gim ná zium ve ze té sét 1802-ben a ben cés szer ze te sek vet ték át. Ami kor 1785-ben Pécs re ke rült az in té zet, ak kor-
tól az aka dé miai he lyi sé gek üre sen ma rad tak, és vár ták vissza a böl cse le ti, jog tu do má nyi, hit tu do má nyi hall ga tó kat.

A ter mek ki je lö lé se a pan non hal mi fő apát ra és a vá ro si ha tó ság kül dött jé re volt bíz va. Megál la pod tak ab ban, hogy 
hat ter met je löl nek ki: ötöt a föld szin ten, egyet pe dig az el ső eme le ten. A föld szin ti ter mek szol gál tak a ta ní tás hely-
szí néül, a ha to di kat pe dig ta nács ko zó te rem nek és iro dá nak szán ták. Győr vá ro sa azon ban kés le ke dett a mű kö dés 
fel té te lei nek meg te rem té sé vel. Elein te nem moz dult a vá ros az aka dé mia hely ze té nek ren de zé sé re (rossz ál la po tú 
bú to rok, szek ré nyek ki cse ré lé se), csak pár esz ten dő vel ké sőbb, a hely tar tó ta nács sür ge té sé re vál to zott a hely zet. 

A jo gi szak a ne ve lés vég pont ja, a fel nö vek vő pol gá rok ban itt ala kí tot ták ki a meg fe le lő al kal mas sá got a ki rály és a 
köz szol gá la tá ra, mely nek ke re tei kö zé mél tán so rol ha tó a jo gi ügyek in té zé sé nek feladat kö re. A jog tu do mány ta nul-
má nyo zá sá val vált tel jes sé a ne ve lés, amely nek alap jait már a kisgimnáziumban le rak ták, foly ta tó dott ez a fő gim ná-
zium ban, majd a fi lo zó fiai sza kon, és vé gül a jo gi kép zés te tőz te be a ta nul má nyo kat.

Az aka dé mia hall ga tói nak szá ma 1785-1806 kö zött:

Győri látkép
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   Az új ta nul má nyi rend az aka dé mián
 1806-ban I. Fe renc kiad ta a má so dik Ratio Educationist. Az új ne ve lés ügyi ren de let az 1777. évi hez mér ten csök-

ken tet te a ta ní tan dó ter mé szet tu do má nyok szá mát, és ve lük szem ben a ha gyo má nyos (hu mán) mű velt ség ok ta tá sá-
nak biz to sí tott na gyobb sze re pet.

 Az új Ratio Educationis az aka dé miá kat hat 
ke rü let re osz tot ta, a szék he lyek a kö vet ke zők 
vol tak: Bu da, Győr, Kas sa, Nagy vá rad, Po zsony, 
Zág ráb. A tan ke rü le tek kor mány zói a fő igaz ga-
tók vol tak. Ha tás kö re az összes is ko lá ra ki ter-
jedt, ami a ke rü le té ben volt, de kiemelt he lyet 
fog lalt el igaz ga tá suk ban az aka dé mia. Hi va-
ta li he lyet te se az aka dé miai aligazgató volt. A 
ma gyar ki rá lyi hely tar tó ta nács el lenőriz te a 
mun ká ját. A hely tar tó ta nács tól kap ta a ren de-
le te ket, ame lye ket az összes is ko lá nak szét kül-
de ni volt kö te les sé ge. Ta pasz ta la tai ról je len tést 
kül dött a hely tar tó ta nács nak. Tel jes ké pet kel-
lett kap nia a te rü le tén lé vő is ko lák min den fé le 
ügyei ről, gond jai ról.

 A Ratio 126. §-a sze rint Ba ra nya, Vas, Győr, 
Mo son, Sop ron, So mogy, Za la, Tol na és Veszp-
rém me gyék tar toz tak győ ri szék hellyel a győ ri 
tan ke rü let be.

 Az új Ratio Educationis az aka dé miát to-
vább ra is két ta nul má nyi cso port ra, jo gi és böl-
cse le ti kar ra osz tot ta fel.

Az in téz mény cél ja volt, hogy egy részt al kal-
mat ad jon a gim ná ziu mot vég zett fia ta lok nak a 
ma ga sabb fo kú to vább kép zés re, ami a köz pá-
lyá kon va ló mun ká ra, más részt az egye tem re 
va ló to vább ta nu lás ra is ké pes sé te szi az aka dé-
miai hall ga tót.

Az aka dé mia irá nya és szel le mi sé ge ka to li kus 
volt, ezt mu tat ja, hogy több he lyen is a val lás-
tan a leg fon to sabb tan tárgy nak van em lít ve. Az 
aka dé mia ve ze té se ki zá ró lag ka to li kus és egy-
há zi mun ka kö rű fő igaz ga tók ra volt bíz va, és a 
ta ná rok is csak ka to li kus val lá súak le het tek. Itt 
fon tos megem lí te ni, hogy a ki rály 1816-ban a 
böl cse le ti kar mű kö dé sét a ben cés rend re bíz-
ta.

Az aka dé mia mind két ka ra két-két tan fo lyam ra ta go zó dott. A böl cse le ti kar amel lett, hogy ön ál ló pá lyák ra (gaz-
da sá gi, ta ná ri) ké pe sí tett, elő ké szü le tet je len tett a hit tu do má nyi, az or vo si és a jo gi pá lyá ra is. Egy 1814-ben kiadott 
ren de let ér tel mé ben se bé sze ti és or vo si tan fo lya mok ra csak azok me het tek ta nul ni, akik böl cse le ti ta nul má nyai kat 
el ső osz tá lyú ered ménnyel vé gez ték. Az évközbeni is ko la vál tást a hely tar tó ta nács nak kel lett en ge dé lyez nie. Ha a 
ta nu ló a jo gi ta nul má nyait Pes ten akar ta meg kez de ni, ak kor a böl cse le ti tan fo lyam har ma dik osz tá lyá ból vizs gá kat 
kel lett ten nie, mi vel az egye te men há rom esz ten deig tar tot tak a böl cse le ti ta nul má nyok.

Az aka dé mián ta nu ló if a kat min de nekelőtt a ke resz tény hit, a ka to li kus egy ház pa ran csai és dog mái, va la mint a 
val lá sos szer tar tá sok is me re té re kel lett ok tat ni, úgy, hogy az élet ben mindeze ket jól hasz no sít sák. A diá kok nak a 
böl cse le ti és szám ta ni, va la mint ter mé szet is me re ti, ha zai és nem zet kö zi po li ti kai is me re te ket is kel lett ta nul niuk. El-
sa já tí ta niuk volt szük sé ges a pol gá ri és a köz tör vé nye ket, va la mint ha dü gyi, tár sa dal mi, po li ti kai, föld mű ve lé si, ipa ri 
és ke res ke del mi alap is me re te ket.

A böl cse le ti ka ron a kö vet ke ző tan tár gya kat ok tat ták az el ső év fo lya mon: el mé le ti böl cse let tan, ezen be lül lo gi ka és 
me ta fi zi ka; Ma gyaror szág ok nyo mo zó tör té ne te; al geb ra és geo dé zia. A má so dik év fo lya mon: el mé le ti és kí sér le ti ter-
mé szet tan; er kölcs böl cse let; al kal ma zott mathézis, geo met ria, víz mű tan, épí tés tan; egye te mes tör té ne lem, me ző gaz-

A II. Ratio Educationis cím lapja (1806)

da ság tan ter mé szet rajz zal tan tár gya kat ta ní tot ták. A ke resz tény hit tant mind két böl cse le ti tan fo lyam együtt hall gat ta.
A böl cse le ti tár gyak kö zött egy rend kí vü li is sze re pelt, a gö rög nyelv. Fő ként az or vo si és a pa pi pá lyá ra ké szü lők-

nek volt fon tos e nyelv is me re te.
A jo gi ka ron a kö vet ke ző tár gya kat ta ní tot ták az el ső év fo lya mon: ma gyar köz jog; ter mé szet-, egye te mes-, nép-

(nem zet kö zi) jog; Ma gyaror szág és a csá szá ri és ki rá lyi ural ko dó ház örö kös tar to má nyai nak és a töb bi eu ró pai ál la-
mok sta tisz ti ká ja; bá nya jog.

A má so dik év fo lya mon tan tár gyak vol tak: a ma gyar ma gán- és bün te tő jog; a po li ti kai és pén zü gyi-ka ma rai tu do-
má nyok; vál tó- és ke res ke del mi jog; tisz ti írás mód.

Az összes aka dé mis tá ra kö te le ző volt a ma gyar nyelv és iro da lom tan tárgy hall ga tá sa. A nem ze ti nyelv is me re te 
nél kül köz hi va talt nem tölt he tett be sen ki sem, így ren del ke zett a Ratio Educationis.

Az új ta nul má nyi rend szer új tan tár gya kat is ho zott. A hely tar tó ta nács gon dos ko dott ar ról, hogy az új tan tár gyak-
kal meg bí zott ta ná rok meg sze rez zék az ok ta tás hoz szük sé ges is me re te ket kü lön bö ző ta nul mány utak al kal má val.

Az 1806-ban kiadott Ratio Educationis ren del ke zé sei a jo gi sza kon:

A ta nul má nyok rend je

107. §

Az aka dé miai jo gi ta nul má nyok vé gez té vel a nö ven dé kek vagy köz hi va tal be töl té sé re vagy a ma gánélet ügyei nek 
in té zé sé re vagy pe dig ala po sabb szak tu do má nyi kép zett ség szer zé se cél já ból a tu do mány egye tem re tá voz nak, ezért 
nyil ván va ló, hogy az or szág e ne ve lő kert jé ben fo lyó ki kép zés so rán tá gabb le he tő sé get kell nyúj ta ni a kü lön fé le fon tos 
tan tár gyak kal va ló fog lal ko zás ra. Ezek fel dol go zá sa a kö vet ke ző rend ben tör tén jen.

108. §

Az el ső év ben előadás ra ke rül
a) a ter mé szet jog, va la mint az ál ta lá nos és nem zet kö zi köz jog; ve lük kap cso lat ban Ma gyaror szág köz jo ga is, mind

ezt az egyik pro fesszor ok tat ja,
b) a má sik pro fesszor az egy há zi köz és ma gán jo got ta nít ja.

109. §

Ugyanennyi pro fesszor ad ja elő a má so dik év ben
a) a ró mai pol gár jo got, ki fej tés re ke rül a feu dá lis jog rö vid össze fog la lás ban, va la mint a bün te tő jog,
b) a köz igaz ga tá si, ke res ke del mi is me re tek a pén zügy tan nal együtt (ezekahogy mondjáka ka ma rai ta nul má nyok); 

emel lett a bank jog és a ke res ke del mi jog.
A köz igaz ga tá si, ke res ke del mi és pén zü gyi tu do má nyok alap ve tő el vei ál ta lá no sak, min den mű velt nép pel kö zö sek, 

mégis ezek al kal ma zá sa és gya kor la ti ér vé nye sí té se a né pek kü lön fé le kö rül mé nyei, tör vé nyei és el fo ga dott szo ká sai sze
rint nem min de nütt ugyanaz. Ezért ezek ben a ta nár a ha zai tör vé nye ket és kö rül mé nye ket min dig tart sa sze me előtt.

110. §

A har ma dik esz ten dő ben két pro fesszor ta nít:
a) Az el ső előad ja és ma gya ráz za Ma gyaror szág ma gán jo gát, más kép pen a ha zai jo got, ok tat ja a jo gi ira tok stí lus

ta nát.
b) A má so dik pro fesszor felada ta el sa já tít tat ni Ma gyaror szág és a csá szá ri ki rá lyi ural ko dó ház töb bi örö kös bir to

kai nak, va la mint Eu ró pa más or szá gai nak sta tisz ti ká ját az el ső fé lév ben, a má so dik fé lév ben pe dig a bá nya jo got.
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A jo gi kép zés ta nul má nyi rend je 1806 után: 

El ső év Má so dik év

I. fé lév II. fé lév I. fé lév II. fé lév

Dél előtt és dél után Dél előtt és dél után

Ter mé szet jog.
Egy há zi köz jog 
és ma gán jog.
Egy ház jog, 

mint ko ráb ban.

Egye te mes köz jog 
és nem zet kö zi jog, 
ezek kap cso la tai 

Ma gyaror szág köz jo gá val.

Köz igaz ga tás tan, 
ka ma rai tu do má nyok.

Bank jog, 
ke res ke del mi jog.

Előadá sok a ró mai pol gár-
jog kö ré ből.

Feu dá lis jog össze fog lal va, 
bün te tő jog.

Har ma dik év

I. fé lév II. fé lév

Ma gyaror szág, a csá szá ri és ki rá lyi örö kös tar to má-
nyok, va la mint Eu ró pa töb bi or szá gá nak sta tisz ti ká ja. Hegy jog vagy bá nya jog.

Ma gyaror szág ma gán jo ga, vagyis a ha zai jog. A ha zai jog foly ta tá sa, a jo gi ira tok stí lus ta na.

Ezek hez csat la ko zik: 1. ma gyar nyelv és iro da lom ok ta tá sa min den aka dé mián, va la mint az egye te men, foly ta tó-
la go san min den tan év ben. Emel lett 2. azok a tu do má nyok, ame lyek az egye tem szá má ra fenn tar tot tak, 3. Hit tan és 
szent be szé dek va sár na po kon és a töb bi ün ne pe ken reg gel és dél után. 4. ugyan csak a gö rög nyelv, né met nyelv stb.

1806-ban Hoff mann Ig ná cot a po li ti ka és a ka ma rai tu do má nyok ta ná rát a bá nya jog ta nul má nyo zá sá ra Sel mec re 
és a bá nya vá ro sok ba küld te a hely tar tó ta nács, míg Mol nár Já nos, a sta tisz ti ka ta ná ra a vál tó- és ke res ke del mi jog te-
rén Bécs ben gya ra pí tot ta is me re teit. 

A hely tar tó ta nács en ge dé lye zé se után hasz nál hat ta a ta nár ok ta tá si cél ra a ki je lölt tan köny ve ket.
1806. szep tem ber 6-án a hely tar tó ta nács fel szó lí tot ta a vá ro si ha tó sá got, hogy a fő igaz ga tó val egyetér tés ben fe lel-

jen meg a győ ri aka dé mia 1802-ben, a vissza he lye zé se kor tett ígé re té nek.
Bő ví te ni és átala kí ta ni volt szük sé ges az épü le te ket. Az aka dé miát a ta nul má nyi alap, a gim ná ziu mot a ben cés 

rend gon doz ta. 1807-ben a hely tar tó ta nács na gyobb össze get adott az aka dé miai épü let rész hi bái nak ja ví tá sá ra 
és pót lá sá ra.

Bencés templom
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1807-ben hí res lá to ga tó ja volt a győ ri aka dé miá nak. Fe renc ki rály 1807. áp ri lis 4-ét a vá ros ban töl töt te, út ban a 
bu dai or szág gyű lés re rö vid idő re megállt Győr ben. A ki rály meg te kin tet te az aka dé miát, a nem ze ti ele mi is ko lát, az 
ár va há zat és az orsolyiták in té ze tét. A fő igaz ga tó nak fon tos ta ná cso kat adott, és han goz tat ta az if ú ság fe gyel me zé-
sé nek fon tos sá gát.

1809 má ju sá ban már nyug ta lan ság volt érez he tő a vá ros ban, és az aka dé miát is szá mo san hagy ták el. A hely-
tar tó ta nács hoz pa nasz kod va írt a fő igaz ga tó, hogy a ta nu lók el hagy ják a vá rost. A hely tar tó ta nács vá la sza az volt, 
hogy a ta nu lók tá vo zá sát nem tud ják megaka dá lyoz ni, de amennyi ben le het sé ges, mű köd jön az aka dé mia és tart-
sák meg az órá kat.

Az aka dé mia a fran cia meg szál lás alatt

Az aka dé mia mű kö dé sé re sú lyos csa pást mért az 1809. évi fran cia há bo rú. A diák ság már má jus ban egy re na gyobb 
szám ban hagy ta el az aka dé miát. A fő igaz ga tó ezt je len tet te a hely tar tó ta nács nak, amely visszaírt, hogy bár a ta nu lók 
tá vo zá sát nem le het megaka dá lyoz ni, de tö re ked ni kell ar ra, hogy amennyi re le het sé ges, az előadá so kat ne ha lasszák 
el. A Győr alá ren delt ne me si ka to na ság, a Na pó leon ál tal Al só-Auszt riá ba pa ran csolt fran cia se reg gel a Győr vá ro-
sá val szom szé dos Kis me gyer nél megüt köz ve, 1809. jú nius 14-én csa tát vesz tett.

A ne me si fel ke lők kö zé 29 diák állt be, és har colt a kis me gye ri csa tá ban. Azok kal a diá kok kal kap cso lat ban, akik 
a fran ciák el len ví vott csa ta után foly tat ni akar ták ta nul má nyai kat, úgy in téz ke dett a hely tar tó ta nács, hogy fel sőbb 
év fo lyam ra lép het nek, de csak ak kor, ha az is ko la év in dí tá sa kor kü lön bö ze ti vizs gát tesz nek. Mind a 29 har co ló aka-
dé mis ta ne vét nem tud juk, de húsz ne ve áll jon itt e la po kon em lé ke ze tül: I. éves jog hall ga tó: Vida Jó zsef; II. éves 
jog hall ga tók: Rumy Sán dor, Ta kács Gá bor, Viasz Im re; I. éves böl cse let hall ga tók: Ádám Fe renc, Dukátz Fe renc, Gaál 
Mi hály, Im re Jó zsef, Ma da rász Jó zsef, Márffy Mi hály, Rákóczy Jó zsef, Zámoczy Ká roly; II. éves böl cse let hall ga tók: 
Csábrátz Jó zsef, Andsfelder An tal, Kom já ti Jó zsef, Mückschütz Pong rác, Ne mes Pál, Po zso nyi Já nos, Schrámkó Mi-
hály, Vö rös Mi hály. 

A győ ze del mes fran cia se reg ezután a vá rost ost ro mol ta. Győr el lenállt, de se gít sé get se hon nan sem ka pott, így 
1809. jú nius 24-én meg nyi tot ta ka puit a fran cia had előtt. A fő igaz ga tó már 1809. jú nius 13-án is ko lai szü ne tet ren-
delt el, az if ak egy ré sze Győr ből el tá vo zott. Az aka dé miai if ú ság egy cso port ja 1809-ben meg mu tat ta, hogy részt 
vál lal tak a ha za sor sá nak te vő le ges ala kí tá sá ban is. 

 1809-ben a fő igaz ga tó sá gi iro dát és a le vél tá rat a fran cia meg szál lás után az aka dé mia épü le té ből át vit ték a nem-
ze ti rajz is ko la épü le té nek egyik he lyi sé gé be.

Az aka dé mia épü le té ben nagy ká ro kat oko zott a fran cia ost rom. Paintner Mi hály An tal fő igaz ga tó Branischa Jó-
zsef ta nár ral együtt gróf Narbonne fran cia kor mány zó hoz és Lauriston ka pi tány hoz, a fran cia dra go nyos ez red ve-
ze tő jé hez for dult, s kér ték őket, hogy nyújt sa nak ol tal mi ok le ve let az aka dé mis ták nak, és az in té ze tet ne en ged jék a 
csa pa tok szá má ra el fog lal ni.

A kismegyeri csata

Deák Ferenc bátyja, Deák Antal 330 oldalas sajátkezű jegyzete, 
amit a győri akadémián Bognár József magyar magánjogi előadásai nyomán készített



34 35

Gróf Narbonne megígér te, hogy nem en ge dik az in té zet hely-
sé geit le fog lal ni és Na pó leon csá szár nak is az volt az aka ra ta, 
hogy a ma gyar köz ok ta tás za var ta la nul foly ta tód jon. En nek el-
le né re nem le he tett az aka dé miát új ra meg nyit ni, mert a vá ro si 
és me gyei elő ke lő sé gek ből ala kult Ve gyes Bi zott ság fog lal ta el 
az aka dé miát, Je nő olasz al ki rály test őr sé ge és ka to nai bör tö-
nök szá má ra. Emiatt a fő igaz ga tó min den aka dé mis tát tá vo-
zás ra kért az in té zet ből, de a győ ri hall ga tó kat a vá ros ban ma-
radt ta ná rok ma gán la ká su kon ok tat ták.

Paintner fő igaz ga tó, mi vel Győr ben nem érez te ma gát biz ton-
ság ban, gróf Narbonne, Győr ka to nai kor mány zó ja (Gouverneur 
de Raab) és Fe renc ki rály en ge del mé vel el hagy ta a vá rost. 1809. 
au gusz tus 12-én vissza vo nult rá tó ti pré pos ti bir to ká ra. Paintner 
1809. au gusz tus 29-én a Ta tán tar tóz ko dó ki rály elé já rult: a fő-
igaz ga tó az aka dé miát ért sú lyos csa pá sok miatt ideig le ne sen az 
aka dé mia Pécs re he lye zé sét ja va sol ta. A ki rály Paintner ké rel mét 
haj lan dó volt el fo gad ni, de köz ben Győ rött a Ve gyes Bi zott ság a 
fő igaz ga tó ja vas la tá ról nem tu dott, és ok tó ber ben az aka dé mia 
épü le té nek felújí tá sá ba kezd tek. 1809. ok tó ber 14-én meg tör-
tént a fran ciák kal a bé ke kö tés. 1809. no vem ber 9-én megér ke-
zett a hely tar tó ta nács tól az 1809. ok tó ber 31-én kiadott ki rá lyi 
ha tá ro zat az aka dé mia ügyé ben. A ha tá ro zat ren del ke zett ar ról, 
hogy miu tán a bé ke hely reállt, és a fran ciák ki vo nul nak Győr ből, 

az aka dé mia to vább ra is a vá ros ban ma rad.  A fran ciák 1809. no vem ber 15-én hagy ták el az aka dé miai épü le tet, és 
1809. no vem ber 17-én vo nul tak ki a vá ros ból. Az aka dé mia igaz ga tó ja no vem ber 21-én meg tar tot ta az ün ne pé lyes 
tan év nyi tót, bár ek kor még ke vés ta nu ló volt a vá ros ban, és a ta ná rok egy ré sze sem tért vissza Győr be. A meg nyi tó 
nap ján uta zott át a vá ro son Fe renc ki rály, aki tá jé ko zó dott az igaz ga tó tól az in té zet ál la po ta és a ta nu lók szá ma fe lől, 
és ki je len tet te, hogy az aka dé mia szék he lye Győ rött ma rad.

A ta ní tás 1809. de cem ber el se jé vel kez dő dött meg. Alig hogy a ja ví tá sok vé gé re ér tek, és pró bál ták hely reál lí ta-
ni az épü le tet, 1810 őszén föld ren gés ron gál ta meg az in té ze tet. A tíz na pos ost rom ál tal oko zott épü let ká rok, és a 
ma gas ha di sarc kö zel öt mil liós vesz te sé get je len tett a pol gár ság nak. A vá ros a kincs tár hoz kény sze rült köl csön höz 
fo lya mod ni, amit egé szen 1845-ig tör lesz te nie kel lett. Paintner Mi hály An tal 1810. ja nuár 15-én tért vissza Győr be. 
Saj nos Győr vá ro sá nak nem volt el kö te le zett hí ve, sok szor összeüt kö zés be ke rült a vá ro si ha tó sá gok kal, nemegy szer 
pró bál ta Pécs vá ro sá ba vissza vi tet ni az aka dé miát.Ne he zen sikerült-többéves sür ge tés és ígé ret után-helyreállítani 
az épü le tet. A ter hek vi se lé sét sem a hely tar tó ta nács, sem a győ ri köz ala pít vá nyok nem akar ták vál lal ni. Ba ra nya és 
Szerém vár me gyék 1812-ben is mét kí sér le tet tet tek az aka dé mia Pécs re he lye zé se ér de ké ben. Nagy se gít sé get je len-
tett szá muk ra Paintner fő igaz ga tó kiál lá sa a vissza he lye zés ügyé ben. Paintner kez de mé nye zé sé re a hely tar tó ta nács 
két íz ben is meg kér dez te a zir ci cisz ter ci ta ren det, hogy haj lan dó vol na-e a Pécs re vissza té rő aka dé miát el vál lal ni. A 
ki rály azon ban 1809-ben ho zott dön té sét nem akar ta meg vál toz tat ni: Győr vá ro sát nem akar ta egyik jö ve del mi for-
rá sá tól meg fosz ta ni, és megaka dá lyoz ta a pé csi ter ve ket.

Az 1810-es évek ele je még min dig a fran ciák ál tal oko zott ká rok és a föld ren gés nyo mait vi se lő aka dé mia ál lan dó 
felújí tá sá val telt el. 1815-ben a hely tar tó ta nács kér dést in té zett No vák Krizosztom pan non hal mi fő apát hoz, hogy 
haj lan dó vol na-e két gim ná zium ve ze té sét el vál lal ni a ben cés rend, vagy in kább a győ ri és a po zso nyi aka dé miák 
böl cse le ti ka rát akar ja igaz gat ni.

A fő apát vá la szá ban je lez te, hogy a két gim ná zium he lyett ad ja át a győ ri és po zso nyi aka dé miák böl cse le ti tan fo-
lya mait a ke ze lé sük be a hely tar tó ta nács.

A győ ri aka dé miát azon nal át vet te a ben cés rend, mert ren del ke zett kel lő szá mú ta nár ral. Fe renc ki rály 1816. áp ri-
lis 5-én a fő apát ké rel me sze rint in téz ke dett, vagyis a Szent Be ne dek-rend ol tal ma alá ke rült a böl cse le ti kép zés.

Csány László 1808–1810 között joghallgató 
az akadémián, 1849-ben közlekedési miniszter

Theophil Jó zsef, győrvárosi jegy ző le ve le nyo mán Sefcsik Fe renc ad ta köz re az aláb bi ju rá tus dalt A Győ ri Új ság 
1902. már cius 2-i szá má ban kö zöl te le:  

Győ ri ju rá tu sok dala
Paj tás! Buj do sik a po hár.
A jó kedv is ő véle jár.
Húzd ki, nem men jen kár ba.

Nyom tas suk le bokros bún kat,
Már to gat ván ba ju szun kat
Jó to ka ji nek tár ba.

Tu dod, hogy a fá tum ra vasz,
S csak egy szer nyí lik a ta vasz
Ködlepte éle tünk be.

Ne él jük azt csak ál mok kal
S hasz ta lan kí vá ná sok kal
Ter hes kép ze le tünk be.

Ha csó kol ni akar lány kád,
Ne kapd el elő le a szád,
Fél vén, hogy az Judás-csók.

Hidd el, hogy a lá nyok közt is
Hejjel, hejjel, ha szin te kis
Szám mal, ta lál tat nak jók.

Ők eszed bár el ra bol ják,
De bú dat is le csó kol ják,
S ha mégis esik csor ba,

Ha mégis ér zel ba jo kat:
Te hát fúllaszgasd azo kat
A bá nat űző bor ba.

Se gít a test fáj dal main,
A ta gok lan ka dá sain
A pa ti ka, a dok tor

S a fü vek sok mil liom ja,
De a bút más el nem nyom ja,
Csak a sze re lem, s a bor.

Nékem is, hogy ne kap jon rám
A bú, úgy hasz nál a cúrám,
Ha ez a praescriptió:
Végy szép csókbúl vagy négy kvin tet,
Jó bor ból hoz zá egy pin tet,
Vagy ket tőt, ha igen jó.

Ha még ezek hez azt lá tom.
Hogy itt ví gad, egy ba rá tom,
S ke zé be kan csót for gat.

Más a szo ba szeg le té be
Ked ves lány ká ja sze mé be
Sze rel me sen hu nyor gat.

Ak kor nem is jut eszem be,
Hogy más nap a czinterembe
Visz nek tán en ge met.

Hogy min den a ha lál fog lya,
S tán már nékem is hu hog ja
A gyász-ba goly vé ge met.

Mit is öl ném pa na szok kal,
S bé nem tel he tő ál mok kal
A hasz nál ha tó va lót?

Töb bé már én úgy sem érem,
S mert nem le het, nem is ké rem
Vissza a je len va lót.

Ha szon ta lan mért bú sul nék,
És ma gam ba dúl nék-fúl nék.
Hogy hoz zám a sors ke mény.

Hisz, vi sel már is ke resz tet,
Azért min dent el nem vesz tett,
S táp lál ja még a re mény.
De ha a vén ség saj tol na

Anél kül, hogy it tam vol na,
S min den lép te men hűl nék:

Mégis a míg vi gad hat nék,
Csó kol hat nék és ihat nék,
So ha én nem búsúlnék.

Így tégy te is. Mert ha ta lán
Rosszul bír nád ma ga dat,
Szí vem szerént sajnállanám,
Hogy döndöljed ágya dat.

Nem jó lesz az, ha hogy da rál
Hanczli, Mikl ne ked port;
Mert sok kal job ban ope rál
A ma gyar ba, ha kap bort.

Igyál, paj tás! Sem mit se félj!
De tartsd meg még eze ket,
Hogy hu za mos idő ket élj,
Az alább írt sze re ket.

Recipe.

Végy hat la tot a türésből,
Huszat a szen ve dés ből,
Kilenczet a fe lej tés ből.
Ket tőt a pi he nés ből.
Tégy ezek hez há rom la tot
A hit spi ri tu szá ból;
Jól ki pré sel ve vagy ha tot
A re mény ség zsír já ból.
Eze ket öszve ve gyít vén
Husz öreg hímnuszokkal,
Akár mi bajod sej dít vén
Élj mér ték re azok kal. 

A dal az 1820-as évek elején íródott.
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1826 őszén is mét fel me rült az aka dé mia át he lye zé se. 1826. de cem ber 7-én Győr vá ro sa fel vi lá go sí tást kért a vá ros 
or szág gyű lé si kö ve té től az aka dé mia kér dé sé ben. Rá ba Ist ván or szág gyű lé si kö ve tet meg lep ve ér te a hír, de az or-
szág gyű lé si tár gya lás ra nem ke rült az aka dé mia ügye. A há rom vár me gye ké rel mét elő ző leg a regnikorláris bi zott ság 
tan ügyi osz tá lyá nak ad ták ki és ki mond ták, hogy ajánl ják a pé csi aka dé mia lé te sí té sé nek ügyét. Rá ba Ist ván kö vet 
1826. de cem ber 26-án felira tot in té zett az or szág gyű lés nek, hogy ne biz to sít son tá mo ga tást a dé li vár me gyék ből in-
du ló moz gal mak nak. Az aka dé mia ér de ké ben még Győr vár me gye köz gyű lé se és Juranits An tal győ ri megyéspüspök 
is felira tot in té zett az or szág gyű lés hez 1827-ben.

1839-ben újabb ki rá lyi lá to ga tás szín he lye volt a győ ri aka dé-
mia. V. Fer di nánd ki rály és Má ria An na ki rály né 1839. jú nius 
10-én Po zsony ból Győr be ér ke zett. A ki rá lyi há zas pár a Püs-
pökvár ban szállt meg. 1839. jú nius 11-én Ko má rom ba men tek 
át, majd jú nius 14-én vissza tér tek a vá ros ba. 

A ki rá lyi pár vé gig lá to gat ta a vá ros há zát, a me gye há zát, a pap-
ne ve lő in té ze tet, a tan in té ze te ket és az aka dé miát. Az aka dé-
mia ka pu já ban az in té zet igaz ga tó ja fo gad ta a ki rályt az aka dé-
mia és a gim ná zium ta ná ri ka ra je len lé té ben. A ki rály ala po san 
meg te kin tet te az aka dé miát: járt a könyv tár ban, a ter mé szet ta-
ni szer tár ban, az órák ra is be te kin tett a hall ga tó if ú ság örö mé-
re. Az in té zet meg te kin té se után a győ ri Szent Ig nác-(ben cés 
temp lom) temp lo mot is meg néz te V. Fer di nánd ki rály.

Inszurgensek a Széchenyi téren

Az aka dé miai fő igaz ga tó ha tás kö re és felada ta 
 Az új Ratio Educationis az aka dé miák szá má nak meg fe lel ve hat tan ke rü let re osz tot ta az or szá got. Mindegyik tan-

ke rü le tet az aka dé mia szék he lyé ről ne vez ték el (Bu da, Győr, Kas sa, Nagy vá rad, Po zsony, Zág ráb). Ezek ben a vá ro-
sok ban vol tak a tan ke rü le tek fő igaz ga tói nak szék he lyei is.

A fő igaz ga tó ha tás kö re ki ter jedt a ke rü le té ben ta lál ha tó ösz-
szes is ko lá ra, de kü lö nö sen az aka dé miá ra. Az aka dé mia összes 
ügyeit a fő igaz ga tó in téz te, és csak aka dá lyoz ta tá sa ese tén a he-
lyet te se, az aka dé miai igazgató.

A fő igaz ga tó fe le lős sé ge volt, hogy al kal mas sze mé lye ket ta-
lál jon a ta ná ri és az igaz ga tói ál lá sok ra. A ta ná rok ról féléven te 
mi nő sí tő je len tést kel lett ké szí te nie. Paintner Mi hály An tal fő-
igaz ga tó a fran cia csa pa tok elől 1809-ben rá tó ti pré post sá gá ra 
me ne kült, és csak 1810. ja nuár 15-én tért vissza Győr be. Nagy 
mun ka várt a vissza té rő fő igaz ga tó ra, rend be kel lett ho zat nia 
a fel dúlt és meg ron gált aka dé miát. Az igaz sá gos és szi go rú fő-
igaz ga tó nak pó tol tat nia kel lett az el tűnt hi va ta los ügy ira to kat, 
és né hány hó nap alatt si ke rült is a ron gá lás nyo mait el tün tet-
nie. Győr vá ros ve ze tői vel min dig vi tá ban állt; nem lát ta biz-
to sí tott nak a vá ros ki tar tó tá mo ga tá sát. Több ször is kí sér le tet 
tett az aka dé mia Pécs re vi te le ér de ké ben. Paintner 1816. au-
gusz tus 20-ig ve zet te a tan ke rü le tet és az aka dé miát, ugyanek-
kor a ki rály ki ne vez te cím ze tes püs pök nek és hely tar tó ta ná-
csi tag nak. 1816. au gusz tus 20-án a ki rály Paintnert ki ne vez te 
cím ze tes püs pök nek és hely tar tó ta ná csi tag nak Utó da Hübler 
Já nos aka dé miai igaz ga tó lett, míg he lyet te se Beke An tal, aki 
ad dig aka dé miai ta nár volt. Hübler két esz ten deig volt fő igaz-
ga tó. 1818. áp ri lis 18-án a ki rály Fe jér Györ gyöt, Fe jér egy ház-
me gyei pa pot, pes ti egye te mi teo ló giai ta nárt, a hí res tör té net írót ne vez te ki fő igaz ga tó nak. Fe jér Györ gyöt 1824 
őszén a ki rály a pes ti egye te mi könyv tár őré nek ne vez te ki. Győ ri te vé keny sé ge alatt csen des és jó mun kát vég zett.

Ideiglenesen-Fejér tá vo zá sa után-Beke Far kas jog ta nár vé gez te 1825 feb ruár jáig a fő igaz ga tói mun kát.
1825. ja nuár 11-től Dreschmitzer Jó zsef győ ri ka no n k lett a fő igaz ga tó. 1825. feb ruár 15-én fog lal ta el ál lá sát. 

Hosszú ideig, 15 esz ten dőn ke resz tül in téz te az aka dé mia leg főbb ügyeit. 
 Dreschnitzer fő igaz ga tó az 1790/1791-es or szág gyű lés től fog va tag ja volt az or szá gos mun ká la tok bi zott sá gá nak 

is. Fel ké szül ten össze fog ta a tan ke rü le tet, fe gyel me zett és elő zé keny ve ze tő volt. 1840. au gusz tus 3-án bead ta le-
mon dá sát, amit az 1841. feb ruár 23-i hely tar tó ta ná csi ér te sí tés sze rint a ki rály is el fo ga dott, és ér de mei elis me ré séül 
ud va ri ta ná cso si cí met ka pott. A fő igaz ga tói ál lá sát meg kel lett tar ta nia az utó da ér ke zé séig. A hely tar tó ta nács 1842. 
jú lius 19-én hoz ta tu do más ra azt, hogy a ki rály Deáky Zsig mond győ ri ka no no kot, caesaropoli püs pö köt, pápóci 
pré pos tot ne ve zi ki új győ ri tan ke rü le ti fő igaz ga tó nak. 

 1842. au gusz tus 16-án Dreschmitzer fő igaz ga tó je lez te az aka dé mia ta ná ri ka rá nak az új fő igaz ga tó ki ne ve zé sét. 
Hi va ta lo san 1842 ok tó be ré től töl töt te be Deáky Zsig mond tiszt sé gét. Deáky a ma gyar nyelv ügyét vé gig tá mo gat ta, 
a ta ná rok és a ta nu lók lel kes, ha za fias ma ga tar tá sát öröm mel lát ta. A fő igaz ga tó a ma gyar kir. hely tar tó ta nács beosz-
tott ja volt egé szen 1848/1849-ig, ami kor is a fel sőbb ha tó ság a füg get len ma gyar fe le lős kor mány lett, és a meg szün-
te tett hely tar tó ta nács he lyé be a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium ke rült. A mi nisz té rium saj nos csak rö vid 
ideig irá nyí tot ta a tan ügyet. Hi va ta lát 1849. no vem ber ele jéig vi sel te, mert ek kor meg szün tet ték a fő igaz ga tó sá gi 
in téz ményt, és ke rü le ti felügye lő sé ge ket ál lí tot tak fel. Győr vá ro sát a fe hér vá ri is ko lai felügye lő ség alá osz tot ták be.

 1849. feb ruár tól a „Ma gyar ki rá lyi ideig le nes pol gá ri köz igaz ga tás” alá so ro zott győ ri ke rü let hez tar to zott az aka-
dé mia és köz vet len felügye lő je lett az is ko lá nak Dő ry Gá bor csá szá ri és ki rá lyi biz tos.

 Az oszt rák kor mány zat is ko lai felügye lő ket ne ve zett ki az aka dé miák élé re. 
El ső ként Csatskó Im re töl töt te be ezt a posz tot, mi vel a Bach-rend szer nem volt elé ge dett ve le, ezért 1850 ta va-

szán ál lá sá ból el moz dí tot ta és he lyé re Sterne Nán dor fehértemplomi es pe res plé bá nost ne vez te ki felügye lő nek. 1850 
feb ruár já tól az aka dé mia a sop ro ni ka to nai ke rü let is ko lai felügye lő sé ge alá ke rült. A ka to nai ke rü let élén her ceg 
Lobkovitz ka to nai pa rancs nok állt, és mel let te tel je sí tett szol gá la tot Hauer Ágos ton ka to nai fő biz tos.

A fő igaz ga tó sá gi iro da sze mély ze té hez tar to zott az aktuárius és a kan cel lis ta. A fő igaz ga tó ne vez te őket ki, megerő-
sí tést a hely tar tó ta nács tól kap ták.

V. Ferdinánd király

Fejér György
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Az aka dé miai igaz ga tó ha tás kö re és felada ta
Az aka dé mia igaz ga tó ja eb ben az idő szak ban (1802-1850 kö zött) csak a fő igaz ga tó he lyet te se ként sze re pelt. Cí me 

aligazgató volt. Ket tős es küt tet tek hi va ta luk át vé te le előtt. Ha tás kö re ál ta lá no san az aka dé miá ra csak ak kor ter jedt 
ki, ha a fő igaz ga tó va la mi lyen mó don aka dá lyoz tat va volt. A ki rály ne vez te ki a régóta ok ta tó ta ná rok kö zül. Felada ta 
csak azok ra a dol gok ra ter jedt ki, me lye ket a fő igaz ga tó rá bí zott pl. a ta nu lók ta nul má nyai nak kö ve té se, a ta ná rok 
mű kö dé sé nek el lenőr zé se stb. Mindezek ről je len tést kel lett ír nia a fő igaz ga tó nak. A fő igaz ga tói ál lás megüre se dé se-
kor az igaz ga tó ve zet te az ok ta tá si in téz ményt. 

Az aka dé mia el ső igaz ga tó ja eb ben a kor szak ban Hirsch Mi hály volt, aki tarárként a ter mé szet- és a ma gyar köz jo-
got ta ní tot ta. A pes ti egye tem re 1807. jú lius 7-én ne vez ték ki, de az 1806/1807-es is ko la évet még Győ rött töl töt te. 

A hely tar tó ta nács fel szó lí tot ta Paintner fő igaz ga tót, hogy ter jesszen fel igaz ga tó nak al kal mas je löl tet. Vá lasz tá sa 
Hübler Já nos szom bat he lyi ta nár ra esett. A ki rály Hüblert 1807. de cem ber 9-én ne vez te ki a győ ri aka dé mia igaz-
ga tó já nak, de az is ko la év vé géig a szom bat he lyi tan szé kén kel lett ma rad nia. Hübler Győr be ke rü lé se előtt ta ní tott 
nép is ko lá ban, a bu dai Theresianumban, majd 14 esz ten deig Szom bat he lyen. Hübler Já nos az 1808/1809-es is ko la év 
ele jén meg kezd te győ ri igaz ga tói mű kö dé sét. 1809. au gusz tus 12-től 1810. ja nuár 15-ig he lyet te sí tet te a Győr ből a 
fran ciák elől el me ne kült fő igaz ga tót. 1816 és 1818 kö zött he lyet tes fő igaz ga tó volt. Ki tű nően ve zet te az in téz ményt, 
lel ki is me re tes sé ge és buz gal ma ki ma gas ló volt. 1813-ban cím ze tes apát nak is fel ter jesz tet ték a hely tar tó ta nács elé. 
1818. jú nius 14-én bead ta nyu gal ma zá sa irán ti ké rel mét. 1819. au gusz tus 22-én meg halt.

Fe jér György fő igaz ga tó a ta ná ri kar egyetér té sé vel 1820. má jus 26-án Bog nár Jó zse fet aján lot ta ki ne ve zés re a 
győ ri aka dé mia igaz ga tói szé ké re. Fe jér 1820. jú nius 31-én bíz ta meg az in téz mény igaz ga tói teen dői vel. A hely tar-
tó ta nács ki ne ve zé se azon ban nem ér ke zett meg, és a ta nul má nyi alap szűk re sza bott sá ga miatt nem lett az igaz ga tó 
ál lás be tölt ve. Ki lenc év vel ké sőbb si ke rült új ra igaz ga tót ta lál ni az aka dé miá ra. Ki rá lyi ki ne ve zés sel 1829. de cem-
ber 22-én Kucsera Marián ben cés szer ze tes, győ ri aka dé miai hit szó nok, a böl cse let és a szépművészetek dok to ra 
lett az aka dé mia igaz ga tó ja. Hi va ta los beik ta tá sa 1830. feb ruár 1-jén tör tént meg. Az igaz ga tói ál lást ha lá láig, 1847. 
áp ri lis 14-ig töl töt te be. Kucsera táb la bí rá ja volt Győr és Mo son vár me gyék nek, a bácsai és a vecsei pa pi ne me sek 
szé kei nek. Igaz ga tói teen dői mel lett a pes ti egye tem böl cse le ti ka rá nak is tag ja volt. Deáky fő igaz ga tó Maár Bo ni fác, 
Stanke Leánder és Si mon Zsig mond böl cse let ka ri ben cés ta ná ro kat je löl te az igaz ga tói poszt ra, de a hely tar tó ta nács 
nem töl töt te be az igaz ga tói ál lást. Az aka dé miai ta nács Maár Bo ni fá cot bíz ta meg a he lyet te sí tés sel. Maár Bo ni fác 
so kat se gí tett a vi szon tag sá gos 1848-as év ben a fő igaz ga tó nak. So kat fá ra do zott a jo gi kar visszaál lí tá sa ér de ké ben. 
Az aka dé mia meg szün te té se kor min den ügyet ő in té zett. Fő apá ti meg bí zás ból át vet te a pan non hal mi ben cés rend 
szá má ra az aka dé miai épü le tet, ve ze té sé vel köl tö zött át a böl cse le ti kar a fő gim ná zium ba, és ő lett a nyolc osz tá lyos 
fő gim ná zium el ső igaz ga tó ja. Ren dít he tet len ha za fi volt, hi va ta los ira tait az oszt rák kor mány szá má ra min dig ma-
gya rul ír ta, és küld te meg.

Maár Bonifác János
Született: Devecser, 1788. augusztus 29.
Meghalt: Balatonfüred, 1855. szeptember 3.

1811. augusztus 22-én áldozópappá szentelték, 1811-1813-ig 
gimnáziumi tanár Nagyszombaton, 1814-1816-ig Pozsonyban. 
1816 és 1818 között  nevelő gróf Somogyinál Bécsben. 1818-
ban doktori vizsgát tett. Tagja volt a Pesti Kir. Egyetem böl-
cseleti karának, Győr és Sopron megyék, a bácsai és a vecsei 
egyházi nemesek beválasztották táblabíráik közé. 1820-21-ig a 
rendi növendékek tanára Pannonhalmán. 1821 és 1850 között 
Győrött akadémiai tanár. 1839. január 22-től 1843. november 
11-ig a győri Kir. Kerületi Akadémia könyvbíráló hivatalának 
cenzora volt. 1849/1850-ben az akadémia helyettes igazgató-
jának nevezték ki. 1850-1851-ben a győri bencés gimnázium 
igazgatója.

 Aka dé miai ta nár az le he tett, aki az aka dé mia tan szé ké re pá lyá zott, dok tor volt, vagy re ményt nyúj tott a dok to ri 
fo ko zat egy év alat ti meg szer zé sé re. A tan szék el nye ré se úgy tör tént, hogy a pá lyá zó a fő igaz ga tó ál tal fel ter jesz tet te 
a fo lya mo dá sát a hely tar tó ta nács hoz. A pá lyá zók nak nagy előnyt je len tett az, ha iro dal mi mun kás sá got is fel mu tat-
tak. A sze mé lyes meg je le nést el tö röl ték, az al kal mas nak ta lált sze mélyt a ki rály ne vez te ki.  A ki ne ve zés után még 
két év pró ba idő kö vet ke zett. Ek kor volt idő meg bi zo nyo sod ni ar ról, hogy a ki ne ve zett ta nár er köl csi leg és gya kor la-
ti lag is megáll ja-e a he lyét. Ha a ta nár je lölt meg fe le lő nek bi zo nyult, ak kor vég le ge sí tést ka pott. Az 1816. áp ri lis 5-én 
kiadott ki rá lyi ha tá ro zat sze rint a pan non hal mi ben cés rend meg kap ta a győ ri és a po zso nyi aka dé mia böl cse le ti tan-
fo lya mait. A böl cse le ti kar 1816-tól a ben cés rend irá nyí tá sa alá ke rült. Kü lön kö te les sé ge ket és fel té te le ket szab tak 
ki a ka ron dol go zó ta ná rok ra. A fő apát nak kö te les sé ge volt tan szé ki üre se dés kor egy ben cés rend tag gal be töl tet ni 
a he lyet. A ki je lölt rend ta gok nak kö te les sé gük volt azon tan tár gyak ból, ame lyek ből majd ta ní ta ni szán dé koz tak, a 
pes ti egye te men szi gor la ti (dok to ri) vizs gát ten ni. A ben cés rend a böl cse le ti kar négy tan szé két tar to zott ta ná rok kal 
mű köd tet ni. A ké sőb bi idők fo lya mán a ma gyar nyelv és a hit szó nok ta ná ri ál lás be töl té se is a ben cé sek felada ta lett. 
A ben cés ta ná rok al kal ma zá sa úgy tör tént, hogy a pan non hal mi fő apát a ta nárt ki ne vez te, a fő igaz ga tó a hely tar tó ta-
nács nak fel ter jesz tet te a ta nár sze mé lyét, és ezután a hely tar tó ta nács megerő sí tet te a ki ne ve zést.

 Ké sőbb a ben cés rend át vet te a ma gyar nyelv tan szé két és a hit szó no ki ál lás be töl té sé nek le he tő sé gét. Az al kal mas-
nak ta lált ta nárt a ki rály ne vez te ki. A ki ne ve zés után két év gya kor la ti idő alatt kel lett bi zo nyos sá got sze rez ni ar ról, 
hogy al kal mas-e ta nár nak a ki ne ve zett ta nár. 1826-tól már há rom évig tar tott ez a gya kor la ti pró ba idő szak. Ha az 
el vár tak nak meg fe le lően tel je sí tett a ta nár, ak kor el nyer te a vég le ge sí tést. A fő igaz ga tók a ta ná ri kar ról min dig a leg-
na gyobb elis me rés sel szól tak. 1821-ben Fe jér György igaz ga tó a re gens bur gi apát nak ar ról írt, hogy a ta ná rok ala pos 
is me re teik, buz gal muk és em ber sé ges bá nás mód juk miatt tel jes fo kú di csé re tet ér de mel nek. 

1823-ban a fő igaz ga tó ál tal írt, és a hely tar tó ta nács hoz fel kül dött je len té sé ben a győ ri, a pé csi és a szom bat he lyi 
fő is ko lák közt min den szem pont ból a győ ri aka dé miát te szi az el ső hely re. Ki je lent he tő, hogy a győ ri aka dé mia ta ná ri 
ka rá nak po li ti kai ma ga tar tá sa is vé gig ta pin ta tos és hig gadt volt. Hí vei vol tak a ha zá juk gyö ke res átala ku lá sát biz to-
sí tó re for mok nak. Nyíl tan, de eköz ben mér sé kel ten fog lal tak ál lást a ha za megúj ho dá sá val kap cso lat ban. 

Fon tos dá tum az aka dé mia tör té nel mé ben 1842. de cem ber 6-a. Ek kor lá tott nap vi lá got az a hely tar tó ta ná csi ren-
de let, ami meg szab ta, hogy csak azok a ta ná rok al kal maz ha tók ezen túl az aka dé miá kon, akik ma gya rul is tud nak.

A győ ri aka dé mián ez a ren de let nem ho zott vál to zást, mert ad dig is az egész ta ná ri kar ma gyar és ha za fias ér zel mű 
sze mé lyek ből állt. Min den ta nár mun ká ba lé pés kor kö te les volt es küt ten ni írás ban és szó ban is.

Az ün ne pé lyes es kü a fő igaz ga tó el nök le té vel tar tott ta nács ülé sen zaj lott. A ta nár meges kü dött az élő Is ten re, a 
bol dog sá gos Szűz Má riá ra és min den szen tek re, hogy fel jebb va lói iránt en ge del mes ség gel és tisz te let tel vi sel ke dik, 

Somssich Pál
joghallgató volt az akadémián

1869–1872 között a képviselőház elnöke

Horvát Boldizsár
joghallgató volt az akadémián 

1867–1871 között igazságügy-miniszter
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az előírt ta nul má nyi rend szer hez és az azt kiegé szí tő ki rá lyi ren de le tek hez szi go rúan al kal maz ko dik, a rá bí zott tan-
sze re ket megőr zi, kö te les sé gét hí ven és pon to san tel je sí ti, és er köl csös, fedd he tet len éle tet él. Ígé re tet tett ar ra is, 
hogy sem mi fé le ha zai vagy kül föl di tit kos tár su lat nak és egye sü let nek tag ja nem tag ja, és so ha nem is lesz. Az es kü 
le té te le után a fő igaz ga tó be mu tat ta a ta nárt hall ga tók nak is.

Az 1848-as új al kot mány élet be lé pé se után új es küt kel lett le ten niük. Az zal a ki té tel lel bő vült, hogy a ta nár „tör vé-
nyes szer vek és ki rá lyunk, a ha za tör vé nyes al kot má nya és kor má nya iránt hű és en ge del mes lesz”. 1849. feb ruár já ban 
Windisch-Grätz ma gyaror szá gi csá szá ri és ki rá lyi tel jes ha tal mú biz tos, a csá szá ri kor mány zat el vei nek meg fe le lő 
es küt kö ve telt meg a ta ná ri kar tól. Windisch-Grätz a fő igaz ga tó ság ál tal vizs gá la tot in dí tott a ta ná ri kar po li ti kai és 
er köl csi ma ga vi se le té re vo nat ko zóan. A Habs burg trón vesz tés ki mon dá sa után az összes in té zet ta ná rá nak, ta ní tói-
nak az 1849. má jus 9-i ren de let alap ján nyi lat ko za tot kel lett kiad nia. 

 A ta ná ri kar a ta nács ülé se ken gya ko rol ta a ha tá ro za ti és in téz ke dő ha tás kö rét. A ta nács ülést a fő igaz ga tó, il let ve 
az igaz ga tó hív ta össze. A ta nács ülé sek cél ja volt, hogy a fő igaz ga tó a ta ná ri kar ral együtt ha tá roz zon és in téz ked jen 
az in té zet ta nul má nyi, fe gyel mi és rend tar tá si ügyei ben.

Az akadémiai anyakönyv (1833) részlet

Deák Ferenc anyakönyvi bejegyzése az akadámián

Deák Fe renc visszaem lé ke zé se a győ ri diák évek re
Deák Fe renc a győ ri aka dé mia leg hí re sebb diák ja volt. Így em lé ke zett a győ ri ta nu ló évek re:

„Négy évig jár tam Győr ben oskolába. 1817. évi no vem ber hó ban men tem oda, mint 14 éves if ú a 7. oskolára, vagyis 
lo gi ká ra, 1821. évi au gusz tus ban vé gez tem el a má so dik évi jog tu do má nyi tan fo lya mot. Ezen egész idő alatt ro ko
nunk nál, az öreg Jó sá nál lak tam.

Jó sa 1817ben a Káp ta lan domb ján la kott  mint a püs pök sé gi ja vak igaz ga tó ja, de 1819ben hi va ta lá ról le mond ván, 
át köl tö zött sa ját há zá ba,  a Me gye ut cá ba, s így én mindenik há zá ban lak tam.“

Győ rött Jó sa Jó zsef nél, a győ ri püs pök ura dal mai nak jó szág kor mány zó já nál la kott. Jó sa Deák Fe renc nagy nén jé-
nek, Sibrik An ná nak a fér je volt. Jó sa a Káp ta lan dom bom a püs pö ki re zi den cia mel lett lé vő egy há zi épü le tek egyi-
ké ben la kott, és itt adott szál lást az if ú Deák nak. 1819-ben Jó sáék át köl töz tek a Me gyeház ut cai épü let be, ami nek 
tu laj do no sai vol tak, (a mai Liszt Fe renc ut ca 20. szám) ve lük együtt köl tö zött Deák Fe renc is.

Deák Ferenc levelében visszaemlékezik győri jurátusi éveire
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A ki rá lyi aka dé mia jo gi tan szé kei
1816-tól a böl csé sze ti kar irá nyí tá sát a ben cés rend vet te át, míg a jo gi ka ron ma rad tak a vi lá gi ta ná rok. 

Ter mé szet- és Ma gyar Köz jog Tan szék

A ter mé szet és ma gyar köz jog tan szé két Hirsch Mi hály igaz ga tó-ta nár Pest re tá vo zá sa után Raab Pál vet te át 1807. 
de cem ber 7-én. Raab 1809. szep tem ber 12-én a kas sai jog aka dé mia ugyanazon tan szé két kap ta meg, de be teg sé ge 
miatt Győ rött kel lett ma rad nia, és 1810. már cius 10-én a vá ros ban meg halt.

A ter mé szet és ma gyar köz jog tan tár gyat 1810 ja nuár já tól Beke Far kas, a po li ti ka ta ná ra ad ta elő. A tan szé ket 1810. 
ok tó ber 23-tól Szibenliszt Mi hály, vá ci gim ná ziu mi ta nár ve zet te. 

Egé szen ad dig ta ní tott itt, amíg 1827. szep tem ber 11-én el nyer te a pes ti egye tem ró mai ma gán jog tan szé két, ek kor 
Fes sel Zsig mond he lyet te sí tet te ideig le ne sen a tan szé ken. Rö vid ideig Albély Fer di nánd An talt 1828. ja nuár 29-én a 
zág rá bi aka dé miá tól hi va ta lo san át he lyez ték és 1828. szep tem ber 15-től Győr ben ta ní tott. Albély 1833-ig volt Győr-
ben, majd a po zso nyi aka dé mián ta ní tott. Át he lye zé se 1833. no vem ber 26-án vált hi va ta los sá, de az 1833/34-es is-
ko la évet még Győr ben töl töt te. Albély he lyé re jött a Kas sá ról sa ját ké rel mé re Győr be át he lye zett Csatskó Im re. Az 
új ta nár 1834. ok tó ber 8-án fog lal ta el győ ri ál lá sát. Csatskó 1827-ben szer zett ta ná ri ké pe sí tést. 1823-ban böl cse le ti, 
1828-ban jo gi dok to rá tust szer zett.

Csatskó Imre 
Született: Vác, 1804. november 5.
Meghalt: Budapest, 1874. február 23.

A Pesti Kir. Egyetemen tanult 1821 és 1824 között. 1824. 
október 30-án bölcsésztudorrá avatták. 1828. szeptember 25-
én ügyvédi oklevelet kapott és 1828. október 25-én jogtudor 
lett. Ugyanekkor a Kassai Kir. Akadémia természet- és magyar 
közjog tanárává nevezték ki. 1834. október 8-án foglalta el a 
győri Kir. Kerületi Akadémia tanszékét. 1836-ban Győr megye, 
a bácsai (1834), a füssi (1836) és vécsei (1843) egyháznemesi 
székek táblabírája lett. 1844. február 13-tól 1847. október 19-
ig az akadémia könyvbíráló hivatalának vezetője volt.  1847. 
október 19-én távozott Győrből és a királyi helytartótanács 
mellett lévő tanulmányi bizottságnál a könyvbírálati testület 
ülnöke. 1847. október 19-től a pesti egyetem tanára lett. 1849. 
november végétől 1850 tavaszáig a győri akadémia tankerületi 
főigazgatója.

Csatskó Im rét ta nár ko dá sa mel lett Győr me gye, a bácsai, a füssi és a vecsei egy há zi ne me si szé kek táb la bí rá já nak 
vá lasz tot ták meg. A „Ter mé sze ti tör vény” cí mű mun ká ja alap ján a Ma gyar Tu dós Tár sa ság 1839-ben le ve le ző tag já-
nak vá lasz tot ta meg. 1847. ok tó ber 19-én a ki rály az Or szá gos Ta nul má nyi Bi zott ság gal egye sí tett könyv bí rá ló fő hi-
va tal ül nö ké nek ne vez te ki, Győr től ek kor bú csú zott. 1847. ok tó ber 23-án Ramóczy Valerián, a ma gyar nyelv ta ná ra 
he lyet te sí tett a tan szé ken, egé szen 1848. má jus 1-ig. Ezután Pauler Ti va dar ve zet te a tan szé ket. Pauler Zág ráb ból 
ke rült Győr be 1848. ja nuár 25-én, és 1848. au gusz tus 1-jéig ta ní tott itt. Ezután Pest re ke rült egye te mi ta nár nak.

Po li ti kai Tu do má nyok Tan szék

Hoff mann Ig nác 1808. jú lius 5-én kap ta ki ne ve zé sét a hely tar tó ta nács tól, majd he lyé re Beke Far kas nagy vá ra di 
aka dé miai ta nár ke rült, aki 1838-ig ve zet te a tan szé ket. Ha lá la után ideig le ne sen Karpf Sán dor győ ri ügy véd lát ta el 
a felada to kat 1838. jú nius és jú lius hó na pok ban. 1838. au gusz tus 21-től Karpf Ágoston nagy vá ra di aka dé miai ta nár 
ke rült a tan szék re. Sa ját ké rel mé re jött Győr be és nyer te el a tan szék ve ze té sét. Karpf (1842-től Karvasy) Ágos ton 
1849 őszéig ta ní tott Győ rött, majd Pest re ke rült, ahol a for ra da lom ban ta nú sí tott ma ga tar tá sáért vizs gá la tot kez de-
mé nyez tek el le ne. Bár je len tős sze re pet ját szott a for ra dal mi Győr éle té ben, de fel men tet ték és pes ti egye te mi ta nár-
rá ne vez ték ki.

Pauler Tivadar
Született: Buda, 1816. április 9.
Meghalt: Budapest, 1886. április 30.

Bölcseletet és jogot tanult, 1838 és 1848 között a zágrábi 
akadémián tanított. 1845-ben Zágráb vármegye táblabírójának 
választották meg. 1848-ban a pesti egyetemen tanított (ész-
jog, magyar közjog). 1848. január 25-én érkezett Zágrábból a 
győri Kir. Kerületi Akadémiához és 1848. augusztus 1-jéig ta-
nított Győrben. 1852-1878-ig a büntetőjog tanára volt Pesten. 
A pesti Magyar Kir. Tudományegyetem jogi karának dékánja 
1860-1861-ig és 1865-1866-ig. A pesti tudományegyetem rek-
tora 1861-1862-ben. Vallás- és közoktatásügyi miniszter 1871 
és 1872 között. 1878-1886-ig igazságügy-miniszter. 1845-től az 
MTA levelező, 1858-tól rendes tagja lett.

Karvasy (1842-ig Karpf) Ágoston 
Született: Győr, 1809. május 1.
Meghalt: Bécs, 1896. január 21.

Alsó és középiskolai tanulmányait Győrben, majd egyetemi 
tanulmányait a Pesti Kir. Egyetem jogi karán végezte és Pes-
ten ügyvéd lett. 1832-ben tanári vizsgát tett. 1835-ben a Nagy-
váradi Kir. Jogakadémián a polgári tudományok és a magyar 
váltójog tanára. 1838. augusztus 21-én került Győrbe a győri 
Kir. Kerületi Akadémia politikatudományi tanszékére, ahol a 
politika rendes tanára lett. 1847. június 28-án a MTA levele-
ző tagja lett.  1848-ban a győri nemzetőrség tagja volt és az 
akadémiai ifúság vezetője. 1849 őszén elmozdították állásából.  
1864-1865-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem jogi ka-
rának dékánja.
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 Sta tisz ti ka és Bá nya jog Tan szék

Mol nár Já nos 1811. már cius ele jén meg halt. A tan szé ken Beke Far kas 1812. áp ri lis kö ze péig he lyet te sí tett. 1812. 
már cius 10-én Kmety And rás fog lal ta el a tan szé ki ál lást. Kmety har minc egy esz ten deig, ha lá láig ta ní tott az aka dé-
mián. A sze gény diá ko kat se gí tet te, több nyi re dí ja zás nél kül fel ké szí tet te a vizs gák ra. Közéle ti sze rep vál la lá sa is ki-
ma gas ló volt. 1843. no vem ber 6-án meg halt Kmety And rás, ezután a fő igaz ga tó Ramóczy Valeriánra bíz ta a he lyet te-
sí tést. Ramóczy 1843-1845 kö zött ta ní tott ezen a tan szé ken. 1845. au gusz tus 12-én a ki rály Konek Sán dort ne vez te ki 
a tan szék élé re. Konek Győ rött kezd te meg írói mű kö dé sét. 1849-ben az oszt rák ha tó sá gok ál lá sá ból fel füg gesz tet ték, 
majd az el já rást meg szün tet ték, és a po zso nyi aka dé miá ra he lyez ték.

Konek Sándor
Született: Pest, 1819. augusztus 18.
Meghalt: Balatonfüred, 1882. augusztus 1.

A pesti piarista gimnáziumban tanult, majd a Pesti Kir. Egye-
temre járt, a bölcseleti kart 1836-ban, a jog- és államtudomá-
nyi kart 1839-ben végezte el. 1841-42-ig ügyvédi és jogi dok-
tori címet szerzett. 1845. augusztus 12-én a király kinevezte a 
statisztika és a bányajog tanszékére tanárnak. 1842-ben dok-
torált, 1844-ben tanári képesítést szerzett, 1849-ben állásából 
felfüggesztették. Karvasyval együtt élen jártak a győri akadé-
miai ifúság forradalmi és magyar nemzeti szellemben történő 
nevelésében. 1850-től a pozsonyi Kir. Akadémia tanára lett. 
1854-ben a pesti egyetem statisztika professzora, rövid ideig 
az egyházjogi tanszéket is vezette. 1858-ban az MTA levelező, 
1867-ben az MTA rendes tagja lett. 1861-ben a pesti Magyar 
Kir. Tudományegyetem dékánjának választották meg. 1869-
1870-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem rektora.

Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék

 1806/07-ben Hoff mann Ig nác ta ní tott a tan szé ken he lyet tes ként. 1807. ja nuár 19-én Bradecker Jó zsef ren des ta-
nár ként fog lal ta el a tan szé ket. 1808. má jus 3-ig ta ní tott a vá ros ban, mert el nyer te a nagy vá ra di aka dé mia lo gi kai, 
me ta fi zi kai és er kölcs-böl cse le ti tan szé két. 

A ki rály 1808. no vem ber 8-án ne vez te ki Pongrátz Já nos sel me ci gim ná ziu mi ta nárt, aki 1809. már cius vé gén fog-
lal ta el ál lá sát. Pongrátz 1810. már cius 7-én a kas sai aka dé mia ma gyar tan szé ké re kér te át ma gát, de az is ko la év vé-
géig Győr ben ta ní tott. He lyé re jött Fes sel Zsig mond sel me ci gim ná ziu mi ta nár 1810. de cem ber 11-én. Ál lá sát 1811. 
már cius 11-én fog lal ta el, és ha lá láig, 1831. szep tem ber 8-ig ta ní tott. Ezután Kapf Sán dor győ ri ügy véd he lyet te sí tett, 
aki 1838-ban kér te ren des ta nár rá tör té nő ki ne ve zé sét, de a cí met nem nyer te el.

1838. áp ri lis 3-án a hely tar tó ta nács a ben cés rend re bíz ta a ma gyar tan szék el lá tá sát az zal a ki kö tés sel, hogy a ki-
ne ve zen dő ta nár a pes ti egye te men vizs gát kö te les ten ni. Ek kor ke rült Czu czor Ger gely a győ ri aka dé miá ra. Alig 
ta ní tott egy hó na pot, a fő apát vissza hív ta. Czu czor he lyé re Ramóczy Valeriánt küld te a fő apát a tan szék re. 1850-ben 
a fő apát a po zso nyi aka dé miá ra küld te a né met nyel vű böl cse let ta ni és a ma gyar nyelv mint rend kí vü li tárgy tan szé-
ké re. Po zsony ból Ferenczy Ja kab ta nár ke rült Győr be.

A ma gyar nyelv hely ze te az aka dé miai ok ta tás ban

 A köz ok ta tás hi va ta los nyel ve 1844-ig a la tin nyelv volt. A ma gyar nyelv és iro da lom, mint ren des tan tárgy sze re-
pelt a tan terv ben. Az 1819. szep tem ber 6-án kelt ki rá lyi ren de let ki mond ta, hogy ma gyar nyelv ből és iro da lom ból 
mint ren des tan tárgy ból az osz tá lyo zás ren de sen tör tén jék meg és azok az ösz tön dí jas hall ga tók, akik a tan tár gyat 
nem hall gat ták, az ösz tön dí ju kat sem ve het ték fel, amíg ér dem je gyet nem sze rez tek a ma gyar nyelv és iro da lom tan-
tárgy ból.  

1820-ban a hely tar tó ta nács megál la pí tot ta, hogy a ma gyar nyelv a tör vény sze rin ti is ren des tan tárgy, és a ma gyar 
nyelv ta ná ra is ren des stá tusz ban áll. 

 1835. au gusz tus 25-én kelt 26457. sz. ki rá lyi lei rat már mu tat ta, hogy ha ma ro san a nem ze ti nyelv lesz a köz ok ta-
tás hi va ta los nyel ve. A lei rat cél ja az volt, hogy a ma gyar nyelv ta ná ra a töb bi ta nár ral tel je sen egyen ran gú le gyen. 
Az 1841. feb ruár 26-i 5017. szá mú lei rat hi vat koz va, hogy az 1839/40. évi or szág gyű lé sen a köz ok ta tás nyel véül a 
ma gyar nyel vet ha tá roz ták el, fel szó lí tot ta az igaz ga tó sá got, te gyen ja vas la tot ar ra, hogy me lyik tár gya kat tar ta nák 
szük sé ges nek az aka dé mián ma gya rul ta ní ta ni. Dreschmitzer fő igaz ga tó ja va sol ta, hogy az el ső év fo lya mon a jo gi 
fa kul tás szá má ra a ter mé szet jog és a ma gyar köz jog, a má so dik év fo lya mon a ha zai jog, a po li ti kai tu do má nyok, va-
la mint a vál tó- és ke res ke del mi jog előadá sát tar ta ná kí vá na tos nak ma gyar nyel ven ok tat ni.

 A böl cse le ti ka ron az egye te mes és ma gyar tör té ne lem, a ter mé szet tan, a ter mé szet rajz és a me ző gaz da ság tan 
előadá sai vol tak meg tart ha tók ma gyar nyel ven. Több tan tárgy ra (böl cse let, sta tisz ti ka, mathézis) pár év ha lasz tást 
kért a fő igaz ga tó. 1842. ok tó ber 10-én Deáky Zsig mond, az új fő igaz ga tó el ren del te az aka dé miai szent be szé dek ma-
gyar nyel ven el mon dá sát.

Az 1843/1844. évi or szág gyű lés má so dik tör vény cik ke ki mond ta, hogy Ma gyaror szág hi va ta los nyel ve a ma gyar lesz.
Az 1844. jú lius 24-i 27215. szá mú ren de le té ben a hely tar tó ta nács az aka dé miai ok ta tás nyel vé re vo nat ko zó lag így 

in téz ke dett:
„A jo gi ka ron a ma gyar ma gán jog a tisz ti írás mód dal együtt, a vál tó és ke res ke del mi jog, a sta tisz ti ka és a po li ti kai 

és ka ma rai tu do má nyok az 1844/1845. is ko la év ele jé től fog va ma gyar nyel ven adan dók elő; a bün te tő és bá nya jog 
majd ak kor, ha az ide tar to zó kó de xek ma gyar nyel ven ki dol goz va a  ma gyar nyel vű tör vé nyek kö zé ik ta tód nak; a töb bi 
tan tár gyak, úgy mint a ter mé szet és nem zet kö zi jog egy ideig, a ró mai ma gán, a hű bé ri és az egy ház jog azon ban to
vább ra is la tin nyel ven adan dók elő. A böl cse le ti ka ron a val lás tan, a ma gyar iro da lom, a ma gyar ok nyo mo zó tör té
ne lem, a ter mé szet rajz, a me ző gaz da ság tan azon nal ma gya rul tár gya lan dók; a ter mé szet tan, a mathézis, a víz mű tan 
és az épí tés tan egy ideig, míg a lo gi ka és a me ta fi zi ka to vább ra is la tin nyel ven tár gya lan dók.”

A la tin meg ma radt a rend kí vü li tár gyak: az ok le vél tan, a cí mer tan, és a ge nea ló gia tan nyel vé nek. A töb bi rend kí-
vü li tan tárgy ma gyar nyel vű volt.

Mi vel a jú lius 24-i uta sí tás a ma gyar köz jo got nem em lí tet te, a fő igaz ga tó ság kér dé sé re a hely tar tó ta nács szep tem ber 
3-án úgy in téz ke dett, hogy a ha zai ma gán jog gal szo ros kap cso lat ban lé vő ma gyar köz jo got is ma gya rul kell előad ni.

Czuczor Gergely
Született: Andód, 1800. szeptember 17.
Meghalt: Pest, 1866. szeptember 9.

1818-1820-ig Győrben rendi növendék, majd 1824-1828-ig a 
győri bencés gimnázium, 1828 és 1829 között a rendi növen-
dékek tanára. Pesti és pannonhalmi működése után, 1838 ta-
vaszától 1845-ig ismét Győrött tanított. A győri Kir. Kerületi 
Akadémián is tanított a  magyar nyelv és irodalom tanszéken, 
de csak egy hónapig (1838 szeptemberében), mert elöljárója, a 
pannonhalmi főapát személye fontossága miatt a bencés rend 
számára visszahívta a tanári állásából. A szabadságharcban 
való részvételéért hatévi várfogságra ítélték. 
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1845 ja nuár já ban már ma gyar nyel vű bi zo nyít vány-nyom tat vá nyo kat küld a hely tar tó ta nács az zal a meg ha gyás sal, 
hogy a bi zo nyít vá nyo kat ma gyar nyel ven ál lít sák ki.

Az 1844. évi or szág gyű lés II. tör vény cik ke azt is előír ta, hogy nem csak a hi va ta los föl ter jesz té se ket és je len té se ket, 
ha nem a jegy ző köny ve ket is ma gya rul kell ve zet ni.

Az 1845. au gusz tus 12-én kelt ren de let előír ta azt, hogy a ta ná rok pá lyá za ti el bí rá lá si vizs gá la ta is ma gyar nyel-
ven tör tén jen. A dok to ri ok le ve le ket ezen túl is la tin nyel ven ál lí tot ták ki, és az ok le vél szö ve ge is la tin ma radt. 1848. 
már cius 17-én az aka dé miai if ú ság az zal a ké re lem mel for dult Pes ten és Po zsony ban a ta ná rai hoz, hogy min den 
tan tár gyat ma gyar nyel ven ta nít sa nak. A győ ri ta nu lók ar ra kér ték a ta ná ro kat, hogy Deáky fő igaz ga tó ter jessze fel 
ké rel mü ket a hely tar tó ta nács hoz. 1848. áp ri lis 4-én je lent meg a vá lasz, mi sze rint a to váb biak ban min den tan óra 
ma gya rul le gyen meg tart va. Ek kor tól lett a ma gyar nyelv a köz ok ta tás nyel ve.

Az 1849. no vem ber 7-én tar tott aka dé miai ta nács ülés a kez dő dő is ko la év re vo nat ko zóan azt ha tá roz ta, hogy az 
előadá sok azon a nyel ven le gye nek meg tart va, amit a már ciu si for ra da lom ki tö ré se előtt hasz nál tak, de a mathézis és 
a ter mé szet tan ma gya rul ta nít ha tó, mert ezek ből a tár gyak ból nin cse nek la tin tan köny vek.

Az is ko la év rend je és a vizsgák
 Az is ko la év tíz hó na pig, no vem ber ele jé től au gusz tus vé géig tar tott. Ki vé tel volt az 1809-es esz ten dő, ami kor a 

fran cia há bo rú miatt jú nius 13-án fe je ző dött be a tan év és csak no vem ber 21-én kez dő dött el a ta ní tás.
 1831-től ok tó ber ele jé től jú lius vé géig mó do sult a ta nu lá si idő szak. Az egész ta nu ló év két sze mesz ter ből állt.
 1848-ben mi nisz te ri ren de let re má jus vé gén zá rult az is ko la év. 1848-49-ben ideig le ne sen szü ne telt az ok ta tás. Az 

1849-50-es is ko la év is cson ka volt, mert csak 1849. no vem ber 25-én kez dő dött el az ok ta tás az aka dé mián. 
Az is ko la évet ün ne pé lyes Veni Sanctéval kezd ték és Te Deummal fe jez ték be. Szü net volt va sár nap- és ün nep na-

po kon kí vül kedd dél után, egész csü tör tö kön, a ka rá csonyt elő ző nap, hús ha gyó hét fő és kedd, ham va zó szer da dél-
előtt je, a ki rály ne ve- és szü le tés nap ja és hús vét nagy he te.

A töb bi na pon dél előtt és dél után két-két órá ban foly tak az előadá sok, a ked di na pot ki vé ve, ami kor csak dél előtt 
volt ok ta tás.

 A fé lé vek vé gén tar tot ták a vizs gá kat. A ta ná rok a vizs gák ra té te le ket (thesis) ké szí tet tek és eze ket a vizs gá zók nak 
átad ták. 1833-tól azon ban a visszaélé sek miatt a thesis-rendszert meg szün tet ték, he lyé be a ta ná rok ál tal az anyag 
át te kin tő fog la la tát (conspectus materiarum) dol goz tat ta ki és eb ből tet te fel a vizs ga kér dé se ket a vizs gáz ta tó-el nök. 
Kér dé se ket nem csak az el nök, de a ta nár is ad ha tott. A vizs gá kon kí vül a tentamenek szol gál tak ar ra, hogy a ki tű nő 
ta nu lók be mu tas sák, hogy mennyi re sa já tí tot ták el az előírt ta nul má nyo kat.

 Mindegyik ta nár nak kö te les sé ge volt tentament ren dez ni. Ezek nyil vá nos is ko lai ün nep sé gek vol tak, me lye ken 
elő ke lő és ta nult kö zön ség vett részt. A fon to sabb fe je ze tek ből a ta nár té te le ket ál lí tott össze, majd a ta nu lók meg-
vi tat ták (desputatio), vagy a tá ma dá sok el len vé del mez ték (defensio). Az előírt vizs gá kon kí vül a tentamenek szol-
gál tak ar ra, hogy a je le sebb ta nu lók szá mot ad ja nak fel ké szült sé gük ről. A tentamenek cél ja az volt, hogy a szü lők 
ér te sül je nek élő szó ban ar ról, hogy mely tan tár gya kat ta nul tak gyer me keik a tan év so rán. 1842-től a hely tar tó ta nács 
meg hagy ta, hogy a rossz ma ga vi se le tű és ha nyag szor gal mú ta nu lók töb bé nem sze re pel het nek a tentameneken.

Az aka dé mia könyv tára 
Az aka dé mia ta ná ri könyv tá rát a fran cia csa pa tok fel dúl ták 1809-ben, és sok köny vet ma guk kal is vit tek. Ber ta 

György könyv tár őr a köny vek nagy ré szét sa ját költ sé gén vá sá rol ta vissza a ka to nák tól. 1818-ban a könyv tár 1060 
könyv vel ren del ke zett. Ugyaneb ben az év ben Hübler Já nos he lyet tes fő igaz ga tó és aka dé miai igaz ga tó vég ren de le ti-
leg az aka dé miá ra hagy ta 75 kö tet ből (60 mű ből) ál ló könyv tá rát. A ta ná rok, fő ként akik iro da lom mal fog lal koz tak, 
rend sze re sen gya ra pí tot ták mű veik ből az aka dé mia könyv tá rát. A könyv tár a ren des évi költ sé gek ből ál lo má nyát 
csak las san tud ta gya ra pí ta ni. Elő re lé pés a könyv tár fej lesz tés ügyé ben, hogy 1830-ban a fő igaz ga tó ar ra kér te a hely-
tar tó ta ná csot, ren del je el, hogy az egye te mi saj tó igaz ga tó sá ga ezen in té zet től kiadott köny vek ből egy-egy pél dányt 
hi va ta lo san küld jön meg Győr be is. A hely tar tó ta nács in téz ke dé se után az aka dé mia könyv tá ra a Pes ten nyom ta tott 
köny vek ből több-ke ve sebb rend sze res ség gel ka pott. Mi vel sok szor nem ér kez tek meg a köny vek a pes ti egye te mi 
nyom dá tól, 1846 áp ri li sá ban új ra kér te a győ ri fő igaz ga tó, hogy a könyv tár el lá tá sá ban lé vő za va ro kat or vo sol ják. A 
jobb könyv tá ri szol gál ta tás ér de ké ben kér te még, hogy ezen túl ne csak az egye te mi nyom da, ha nem bár ki től és bár-
hol meg je le nő je len tő sebb köny vek ből is küld je nek egy-egy pél dányt.

 1846-ban Asztl Já nos győ ri ka no nok Fe jér György 32 kö tet nyi Codex Diplomaticus cí mű mű vét aján dé koz ta a 
könyv tár nak.

 Ami kor 1850-ben az aka dé mia meg szűnt, a könyv tár kb. két ezer kö tet tel ren del ke zett. 1867-ig, a Győ ri Ki rá lyi 
Jog aka dé mia meg nyi tá sáig a győ ri ben cés gim ná zium őriz te a könyv tá rat. A könyv tár ve ze tői vol tak 1802-1850 kö-
zött: Ber ta György, Bresztyenszky Bé la és Maár Bo ni fác.

 Az aka dé mia szer tá rá ban ás vány gyűj te mény is volt. 1834. feb ruár 9-én Czech Já nos, Győr vá ros tisz te let be li kon-
zul ja, az MTA tag ja több száz da ra bos ás vány gyűj te mé nyét az aka dé miá nak aján dé koz ta az zal a ki kö tés sel, hogy 
a gyűj te ményt tu do má nyo san ren dez ve az aka dé mia szer tá rá ba he lyez zék el, és az if ú ság hasz ná la tá ra szol gál jon. 
1834 de cem be ré ben Szajbély Ist ván réz bá nyai er dő mér nök há rom lá da ás vány gyűj te ményt aján dé ko zott a győ ri 
aka dé miá nak.

A Szent Ig nác-temp lo mot 1802-ben az aka dé mia nem kap ta vissza, mert azt Fe renc ki rály a pan non hal mi ben cés 
rend ke ze lé sé be ad ta. Az aka dé miai if ú ság azon ban ide járt szent mi sék re. 

A hall ga tók va sár nap és ün nep na po kon, va la mint hét köz na po kon az előírt idő ben mi sét és li tá niát hall gat tak, ezen 
kí vül va sár- és ün nep na po kon je len vol tak a hit szó nok szent be szé dein és részt vet tek a szo ká sos egy há zi kör me ne-
te ken. Va sár- és ün nep na pon diák mi sék vol tak, ze nei kí sé ret tel.

Az aka dé mia ka to li kus in té zet volt, de más val lá sú fia ta lo kat is fel vet tek. A pro tes táns if ak, ha meg fe le lő ered mé-
nyű bi zo nyít ványt ér tek el sa ját lí ceu maik ban, fel vé telt nyer tek. Az ér se ki és püs pö ki lí ceu mok ban ta nu ló kat vizs ga 
után vet ték fel az aka dé miá ra. Ezen kí vül más val lá súa kat is fel vet tek, így pél dául 1823-ban az új vi dé ki gö rög ke le ti 
gim ná zium több vég zős hall ga tó ját. Zsi dó val lá sú hall ga tót elő ször az 1821/1822-es tan év ben ta lá lunk a böl cse le ti 
ka ron, a jo gi ka ron pe dig elő ször 1845/46-os év ben irat ko zott be iz rae li ta val lá sú hall ga tó.

A jog hall ga tók szá ma az 1820-as évek től kezd ve na gyon meg nőtt or szág szer te. A hely tar tó ta nács a prob lé mán úgy 
pró bált se gí te ni, hogy 1828-ban ren de le tet bo csá tott ki, amely nek ér tel mé ben a jo gi tan fo lyam ra csak azok nyer tek 
fel vé telt, akik a böl cse le tin min den tan tárgy ból el ső ren dű osz tály za tot kap tak. A má so dik jo gi osz tály ba pe dig csak 
azok vol tak fel ve he tők, akik az el ső osz tályt el ső ren dűen vé gez ték el. Azok a jog hall ga tók, akik az el ső jo gi osz tályt 
mint is mét lők is ered mény te le nül vé gez ték, az aka dé miá ból vég leg ki zá rás ra ke rül tek. 

Az in téz ke dés cél ja az volt, hogy csak a te het sé ges és ar ra ér de mes hall ga tók le gye nek jo gá szok, il le tő leg a jo gá szok 
szá ma csök ken jen. A ta nu lók ta nul má nyi kö te le zett sé gei, az előadá so kon va ló rész vé tel, en nek el mu lasz tá sa, va la-
mint az osz tály is mét lést il le tően az elő ző kor rend je és sza bá lyai vol tak to vább ra is ér vény ben.

Baross utca
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Az aka dé miai ösz tön dí jak

A győ ri aka dé mián ta nu lók kö zött a kö vet ke ző ösz tön dí ja kat osz tot ták ki: Fer di nánd ala pít vány, Harrach Já nos-
a la pít vány,  Koháry-alapítvány, Lippay-alapítvány, Má ria Te ré zia-fé le bu dai ala pít vány, Má ria Te ré zia-fé le vá ci ala-
pít vány, Niczky Lá zár-a la pít vány, Páz mány-a la pít vány, Szelepcsényi-alapítvány, Szé che nyi György-a la pít vány, a 
verbitzi kon vik tu si ala pít vány, Tö rök-a la pít vány, Barilits-alapítvány, Gensel-alapítvány, Ki rály püs pök-a la pít vány, 
Rosenits-alapítvány.

A jobb ké pes sé gű ta nu lók az ala pít vá nyi tá mo ga tá so kon kí vül inst ruk tor ként is mű köd tek. Az inst ruk tor ko dá son 
kí vül még egy le he tő sé gük volt a sze gény sor sú hall ga tók nak. 1818 no vem be ré ben az aka dé mia hall ga tói segélye-
zőegyletet ala pí tot tak. A diá kok gyűj té sén kí vül a ta ná rok is se gí tet ték az egy le tet. Az aka dé mia meg szű né se után a 
gim ná ziu mi ta nu lók egye sü le té vé vált az aka dé miai segélyezőegylet. 

Ter mé sze te sen az aka dé mia if ú sá ga jó té kony sá got is gya ko rolt sok eset ben, az egyik kiemel ke dő cse lek mé nyük 
az Győr-újvárosi tűz vész ide jén volt 1830. jú lius 5-én. A szél át vit te a tü zet Ma jo rok ba (a mai Győr-Ná dor vá ros ba) 
is. Ma jo rok szin te tel je sen a tűz mar ta lé ka lett. Az aka dé mis ták nagy bá tor ság gal vet tek részt a men tés ben és az ol-
tás ban. A nagy sze rű tet tet jú lius 9-én di csé rő sza vak kí sé re té ben a vá ro si ha tó ság is meg kö szön te a kiér de me sült 
hall ga tók nak. 

A győ ri akadámián ta nu lók -bár a ta nu lás volt szá muk ra a leg fon to sabb cse le ke det- , de te vő le ge sen is egy re in-
kább részt vet tek Győr vá ros tár sa dal mi éle té ben. Az úgy ne ve zett „or szág gyű lé si if ú ság” nagy be fo lyást gya ko rolt az 
1832-i or szág gyű lés egyes tag jai ra. Megala pí tot ták a „Tár sal gá si Egye sü le tet”, mely nek ha tá ro zott cél ja a köz tár sa sá gi 
esz mék ter jesz té se.  A kor mány min dent meg tett az egye sü let meg szün te té séért, ezért 1836-ban a kor mány ren de-
le tet adott ki, mely sze rint ti los a ta nu ló if ú ság nak egye sü le tet ala pí ta ni, to váb bá olyan szó no ki be szé det mon da ni, 
ami ben po li ti kai vo nat ko zá sok is fel lel he tők vol tak.

Az aka dé miai if ú ság moz gal mai az 1830-as és 1840-es évek ben

A kor mány min dent meg tett an nak ér de ké ben, hogy a ta nu ló if ú ság ne po li ti zál jon, ezért 1836. szep tem ber 20-án 
ren de le tet bo csá tott ki, mely sze rint ti los a ta nu lók nak egye sü le tet ala kí ta ni, to váb bá olyan köl te ményt sza val ni, és 
szó no ki be szé det el mon da ni, amely ben po li ti kai vo nat ko zá sok van nak. Az is ko lai tör vé nyek kö zött is meg kel lett a 
ren de let pont jait tar ta ni.

 Az aka dé mis ták en nek el le né re te vé ke nyen részt vet tek az 1839-i kö vet vá lasz tá son és me gyei tiszt újí tá son, sőt a 
me gyei ne mes ség előér te kez le tein meg je len ve el len zé ki né ze teik nek han gos ki fe je zést ad tak. Az 1839-i kö vet vá lasz-
tás kor és me gyei tiszt újí tás kor él je nez ték, üd vö zöl ték a sza ba dabb szel lem ben ér ve lő ket. A hely tar tó ta nács ezek ről 
ér te sül ve 1841. már cius 2-án ke mény han gú lei rat ban meg rót ta az if ú ság il le ték te len beavat ko zá sát, és szi go rúan 
meg til tot ta ne ki a me gyei gyű lé se ken a meg je le nést. A hely tar tó ta nács va ló szí nű sít he tően emiatt nem en ge dé lyez te 
1844-ben a győ ri aka dé mis ták nak ön kép ző kör lét re ho zá sát. 

Az if ú ság nem tett ele get az in tel mek nek, ren de le tek nek. A győ ri diá kok kö zül 1845-ben töb ben is meg je len tek a 
me gye gyű lé sen, ezért a ta nács új ra megis mé tel te a ti lal mát, de nem járt ered ménnyel. A kö zü gyek irán ti oda fi gye lés 
meg ho no so dott az aka dé miai hall ga tók kö zött. Az if ú sá got nem le he tett fel tar tóz tat ni, és te vé ke nyen sze ret tek vol-
na részt ven ni a po li ti kai élet ala kí tá sá ban. 1845-ben új ra töb ben meg je len tek a me gye gyű lé sen az aka dé miai if ak 
kö zül, ezért a hely tar tó ta nács új ra megis mé tel te a ti lal mát, de nem volt ered mé nye. Az aka dé mis ták élénk tár sa dal mi 
te vé keny sé gé re jel lem ző volt, hogy 1847-ben Konek Sán dor pro fesszor azért nem vett ki a Me gye ház ut cá ban egy-
egyébként ré szé re meg fe le lő la kást, mert a kes keny ut cá ban a la ká sa elé fák lyás ze né vel fel vo nul ni szo kott if ú ság 
nem tu dott vol na kel lő szé les ség ben meg je len ni. 

Az 1848 feb ruár já ban meg tar tott me gyei köz gyű lé se ken is ál lan dó részt ve vők vol tak az aka dé mis ták. Az aka dé-
miai ta nács ülés jegy ző köny vé ben a kö vet ke ző be jegy zés ta nús ko dik az if ak közéle ti moz go ló dá sai ról: 

„Az if ú ság ho va to vább már annyi ra be le me rült az új po li ti kai áram la tok sod rá ba, hogy szin te le he tet len nek lát
szott et től fel tar tóz tat ni…

Az 1848. feb ruár el ső fe lé ben tar tott me gyei köz gyű lé sen is élén ken részt vet tek a hall ga tó ság so rai ban, hon nan meg 
megúju ló pissze gés, zaj és kiabá lás ve gyült a ta nács ko zás kö zé. A do log ról a kan cel lá riá hoz olyas fé le je len tés ment fel, 
hogy az egész za vart az aka dé miai if ú ság idéz te elő.”

Hallgatói névsor
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Az 1848-1849-es év tör té né sei az aka dé mián
1848. már cius 14-én hír ér ke zett Po zsony ból a Győ rött meg je le nő Ha zánk cí mű lap hoz. A cikk a bé csi for ra da lom-

ról, a Met ter nich-kor mány bu ká sá ról és a po zso nyi tün te té sek ről tu dó sí tott, va la mint ar ról, hogy a ma gyar or szág-
gyű lés el tö röl te a cen zú rát.

A hír ha tá sá ra még az nap es te tün te tés volt Győ rött. Czakó Zsig mond „Könnyel műek” c. da rab ját ját szot ták. A két 
fel vo nás kö zött a ta nu ló if ú ság a Rá kó czi-in du ló el ját szá sát kö ve tel te a ze ne kar tól, amit az meg tett és nagy ová ció 
kö ze pet te el ját szot ta a kí vánt mű vet.

 1848. már cius 15-én a Szé che nyi té ren nagy gyű lés volt, amit dr. Ko vács Pál, a Ha zánk cí mű lap szer kesz tő je, 
Lu kács Sán dor (gróf Zi chy Ot tó tit ká ra) és Keresztesy Amb rus ügy véd hí vott egy be. Az aka dé miai if ú sá got is 
meg hív ták er re. Lel ke sen és ki tö rő öröm mel hall gat ták az aka dé mis ták az el hang zott be szé de ket, majd eléne kel ték 
a Szó za tot. A nagy gyű lés vé gén Lu kács és Keresztesy csen des el vo nu lás ra kér te az egy be gyűl te ket, akik en nek a 
ké rés nek ele get tet tek. A gyű lés rend ben és mél tó kö rül mé nyek kö zött le zaj lott. Már cius 15-én es te az aka dé mis-
ták is részt ve vői vol tak a fák lyás me net nek, ami szin tén pél dás rend ben zaj lott le.

Győri látkép

1848. már cius 17-én meg je lent az aka dé mia épü le té ben Keresztesy Amb rus ügy véd és az előadá so kat meg sza kít va 
az if a kat a nagy te rem be hív ta össze. Több rend be li sza bad sá gok ki ví vá sá ra szó lí tot ta fel őket. Az aka dé miai if ú ság 
ta nács ko zott, pa na szai kat pon tok ba szed ték és átad ták Deáky fő igaz ga tó nak, hogy ter jessze a ta ná rok és a hely tar tó-
ta nács elé. A diá kok Keresztesyvel együtt több sza bad ság jo got kér tek az elöl já róik tól és a fő ha tó ság tól.

A fo lya mod vány szö ve ge a kö vet ke ző:

„Mél tó sá gos Úr!
Te kin te tes Ta nács!
Ho nun kat a ha la dás és ha za fiúi lel ke se dés szel le me len gi át, e ma gasz tos s szá za dok óta várt di cső esz mé től hát ra

ma rad ni bár ki nek ha za fiút lan ság béllege leend, e szem pont ból in dul ki a Győ ri Académiai if ú ság kor szel le mé hez al
kal ma zott ké ré sei ben, mert tud ja azt, hogy a szel le mi ha la dás legüdvösb té nye ző je a sza bad ság gal pá ro sult jo gos ság; 
e vég re kö vet ke ző ké rel mek meg nye ré sé re jo go sít ja ma gát:

1.  Ad dig is, még új al kot má nyunk kö vet kez té ben ne vel te té sünk ben a kor szel le me igény be vé te tik, a szellemképző és 
szavallati tár su la tok nem csak ne til tas sa nak, ha nem a ta ní tók ha za fiút lan sá gá tól azok nak gyá mo lí tá sa mél tán 
vá ran dó, mi vég re az ez előtt fenn ál lott kép ző kö rök ál tal szer zett s ké sőbb is az if ú ság ál tal pár tolt academiai 
könyv tárt a kép ző kör sza bad hasz ná lat ra meg nyit tat ni kér jük.

2.  Az if ú szív és lé lek, ha esz mé jé vel tisz tá ban nincs, célt té veszt, er re pe dig szük sé ges az esz me cse re s szak ér tők kel 
tár sal gás, mi ká vé há zak  ban a hír la pok ol va sá sa s köz tisz te let ben lé vő fér fiúk esz méi vel til ta ko zás ál tal legin
kább esz kö zöl te tik, e vég re a ká vé há zak ba ily cél ból sza bad be já rást kér jük, fenn ma rad ván az elöl já ró ság ke zé
ben a ki há gók el len hasz nál ha tó fe nyí tő ha ta lom; va la mint a színházbani sza bad já rást óhajt juk.

3.  Az academiai ta nács bí rói ha ta lom, hol vád lot tak ügye tár gyal ta tik; a jo gos ság ne vé ben kér jük a ta ná csot a fe lek 
ki hall ga tá sá ra és ala pos okok be tu dá sá ra, mely nek mel lő zé se a ke dé lyek ben csak in ge rült sé get szül.

4.  Or szá gos egye te münk szel le mét s az ott fenn ál ló ugyan azon ha tó ság tól kibocsájtott tör vé nyes szo ká so kat sa já
tunk ká teen dők a napontani temp lom ba já rás meg szün te té sét kér jük, fenn tart ván a va sár na pi pon tos sá got.

5.  Vissza vé tet ni kér jük a Te kin te tes Ta nács nak azon ha tá ro za tait, me lyek kö vet kez té ben több if ak ala pos ok nél kül 
er kölcs be ni 2od rend del bé lye gez tet tek, va la mint fel kér jük a ta ní tó ura kat, mi szerént több ta nu ló tár saink nak, kik 
a túl sá gos szi gor kö vet kez té ben 2odik osz tály ba so roz tat tak, calculussaik javíthatását mi nél előbb esz kö zöl jék.

Ezen leg szen tebb cél ból s leg tisz tább ér ze lem ből kelt ala pos okaink kal tá mo ga tott szilárd ké ré sün ket mi dőn megújí
ta nánk óhaj tá sunk kielégítetését mi nél előbb vár va va gyunk és ma ra dunk.

Kelt Győ rött Martius 17ikén 1848.
 Mél tó sá god nak és a Tet tes Ta nács nak
 en ge del mes szol gái
 a győ ri Academiai if ú ság”

 Deáky fő igaz ga tó a kér vény át vé te le után még az nap rend kí vü li ta nács ülést hí vott össze. Az aka dé miai ta nács 
meg tár gyal ta a kér vényt, pont ról pont ra megal kot ta vé le mé nyét, és jegy ző köny vet ál lí tott ki er ről. A fő igaz ga tó a 
jegy ző köny vet és az if ú ság kér vé nyét fel küld te a pes ti hely tar tó ta nács nak.

 1848. már cius 17-én Győ rött és a vá ros kör nyé kén meg kezd ték a nem zet őr ség összeírá sát. Keresztesy Amb rus 
ügy véd az aka dé mia épü le té ben be szé det in té zett az if ú ság hoz, fel szó lí tot ta őket, hogy le gye nek tag jai a nem zet őr-
ség nek. A fia ta lok lel ke sen csat la koz tak.

A Ha zánk (1848. évf. 189. sz.) is di csé rő leg nyi lat ko zott az if ú ság e tet té ről, mi dőn így ír:

„Kü lö nö sen ki kell még emel nünk a hely be li ta nu ló if ú sá got is, kik szük ség ese tén szin te ké szek nek nyi lat koz tak 
fegy vert fog ni; ed di gi vi se le tük ál tal pe dig min den békés polgár be csü le tét mél tán ki vív ták, mert nem hogy za va ro kat 
csi nál ni, de sőt min den keletkezhető rend és rend bom lást fér fia san, de min den erő szak nél kül szép sza vak kal gá tol ni 
ipar kod tak. Él jen a de rék if ú ság, s mu tas sa meg to vább ra is, hogy a kor esz méi nek békés útoni fel fo gá sá ra ő is meg
érett már, de ha kell, éle tét is kész ál doz ni a hon ja váért.”

Keresztesy ve ze té sé vel csat la koz tak az aka dé mis ták a nem zet őrök höz. A ta ná ri kar  mér sé kel ten gon dol ko dott a 
kiala kult hely zet ről. Már cius 17-én a ta nács ülé sen el ha tá roz ták az aka dé miai ta ná rok, hogy min den ne mes tö rek vés 
mel lett az aka dé miai ta ní tást foly tat ni kí ván ják, és a diá ko kat is fel kér ték, hogy lá to gas sák az előadá so kat. A ta nács-
ülés után az aka dé miai és gim ná ziu mi igaz ga tók fel ke res ték a vá ros bí rót, és fel szó lí tot ták, hogy az aka dé mis ták tól 
csak az előadá si órá kon kí vül fo gad ja el a nem zet őr sé gi szol gá la tot. Már cius 18-án az őr se reg ez re de se meg kö szön te 
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az aka dé miai hall ga tók aján la tát, de mi vel nagy szá mú polgárőrsereg már volt, így er re már nem volt szük ség. Vas 
Ge re ben, Konek Sán dor aka dé miai ta nár és Keresztesy szó lal tak fel és az if ak is ko lai kö te les sé gé nek tel je sí té sé re és 
ta nul má nyaik lel ki is me re tes foly ta tás ár hív ták fel őket. 

A Ha zánk így tu dó sí tott: „Él jen a de rék if ú ság az új já szü le tett ha za ja vá ra, örö mé re, mert ezen tet té vel megmutatá 
azt, hogy ezen túl is, bár mi kor a hon ve szély ben fo rog na, éret te vé rét, éle tét ál doz ni kész.”

Idé zet az aka dé miai ta nács jegy ző köny vé ből, az1848. már cius 17-én 17 óra kor kez dő dő rend kí vü li ülés ről:

„…már cius hó 15én az aka dé mi kus pol gár ság a Posonyi öröm hí rek meg hall ga tá sá ra meghivatván, öt óra kor a nagy 
piaczon össze se reg lett, hol Lu kács, gróf Zi chy Ot tó tit ká ra és Keresztesy ügy véd urak el sza va lá sa, s a csend fenn tar
tá sát szí vük re kö tött szózatjai után él jen zé sek közt el szé led vén, az estve rög tön zött fák lyás dísz me net ben leg na gyobb 
rend tar tás sal részt vet tek; pén te ken, azaz már cius 17én a fent érin tett Keresztesy úr ál tal az is ko lai órát egy fél órá nyi 
fél be sza kí tá sá val az aka dé miai te rem ben több ren dű sza bad sá gok ki ví vá sá ra buzdítattak…”

Már cius 21-én a vá ros köz biz ton sá gáért fe le lős ve gyes vá laszt mány fel szó lí tot ta az igaz ga tó sá got, hogy az if ú ság 
a pol gá rok kal együtt sze re pet vál lal has son a rend fenn tar tá sá ban. Az igaz ga tó ság megen ged te, és az előadá so kat 
fel füg gesz tet te. Az if ak lel ke sen, éj jel-nap pal őr köd tek a vá ros biz ton sá gá nak megőr zé sé ben. Négy na pig tar tott az 
if ak szol gá lat té te le, mert a vá ros ban tel jes nyu ga lom ural ko dott, és nem volt szük ség a se gít sé gük re. A pol gár őr ség 
fő tiszt jei fel kér ték Karvasy Ágos ton aka dé miai ta nárt, hogy az if ú ság zász ló al já val ve gyen részt a dísz me net ben. 
Már cius 25-én dél előtt Karvasy ve ze té sé vel fel so ra ko zott a Szé che nyi té ren az if ú ság zász ló al ja is. Győr vá ros bí rá ja, 
Stefanits Jó zsef lel kes sza vak kal kö szön te meg az aka dé mis ták nak a pél dás kiál lást és se gít sé get a rend fenn tar tá-
sá ban. Ezután Karvasy Ágos ton ta nít vá nyai ne vé ben ki je len tet te, hogy az if ú ság ha za sze re te té re, hű sé gé re min dig 
szá mít hat a vá ros és a nem zet. 1848. már cius 22-én ne ves ese mény zaj lott le az aka dé mián. Az if ú ság a pes ti egye-
te mi hall ga tók pél dá já ra és fel szó lí tá sá ra az aka dé mia nagy ter mé ben „összes ülést” tar tott, ame lyen a már cius 17-én 
be nyúj tott kér vé nye kiegé szí té séül újabb kí vá nal ma kat ál lí tott össze.

„A győ ri fő ta no dai if ú ság kí vá nal mai” cím mel kiál lí tott és ki nyom ta tott ira tot meg küld ték az összes ha zai fő is ko-
lá nak és be nyúj tot ták a fő igaz ga tó nak is, hogy ter jessze a hely tar tó ta nács és az or szág gyű lés elé.

 Az aka dé miai ta nács lát va, hogy az is ko lá zás ne he zen tart ha tó fent, már cius 31-én ülést tar tott. Azt ha tá roz ták el, 
hogy ar ra ké rik a hely tar tó ta ná csot, hogy az előadá so kat má jus ele jéig szün tes se meg, és a ta nu lók nak en ged je meg, 
hogy szü leik hez el tá voz has sa nak:

„Fon to ló ra ve tet vén azon ag gasz tó kö rül mé nyek, mellyel édes ha zánk po li ti kai lá tó kö rén tor nyo su ló vész tel jes fel
le gek kö vet kez té ben a közvétett és csend meg zen dí té sé vel vá ro sunk el ré mült la kos sá gá ra is ne he zül nek, s nem cse kély 
in ge rült sé get az it te ni ta nu ló if ú ság ban előidéz tek, el ha tá roz za a ki rá lyi aka dé miai ta nács, hogy miu tán ily in ge rült 
ál la pot ban s vész tel jes moz gal mak tól fel há bo ro dott ke dé lyek hul lám zá sai közt a ta nul má nyok a kí vánt si ker rel nem 
foly tat ha tók, miu tán to váb bá a min den ben könnyű lé lek kel részt ve vő és így könnyen ne mes in du la tai nak ál do za tul 
es he tő ta nu ló if ak na gyobb biz to sí tá sá ra, úgy mint a moz gal mak szín he lyé től tá vo labb la kó szü lők meg nyug ta tá sá ra 
múl ha tat la nul szük sé ges, hogy az if ak azok nak atyjai gond vi se lé se alá he lyez tes se nek,a ren des tan előadá sok a mai 
nap tól kezd ve má jus 1ig an nál in kább fel füg gesz tes se nek és a ta nu ló if ú ság ha za bocsájtassék…”

 Amíg az or szág gyű lés kül dött sé ge Bécs ben tár gyalt és az ud va ri kon fe ren cia, majd ma ga a ki rály is el fo gad ta a 
leg fon to sabb kö ve te lé se ket, a köz biz ton ság és a rend megóvá sa ér de ké ben Győ rött is megala kult a nem zet őr ség a 
ha za fias ér zel mű la kos ság és a ta nu ló if ú ság so rai ból.   Az eny hü lés áp ri lis el ső he té ben kö vet ke zett be, ami kor az 
ural ko dó jó vá hagy ta a füg get len ma gyar kor mány ról és a job bágy fel sza ba dí tás ról szó ló tör vény cik ke ket. A győ ri la-
kos ság öröm má mor ban jár ta az ut cá kat, és az ün ne pi gyű lé sek szó no kai -Lu kács Sán dor, Ko vács Pál, Rónay Já cint- a 
sza bad ság, egyen lő ség és test vé ri ség esz méit di csőí tet ték. A győ ri pol gár ság kö zel négy száz fő nyi kül dött sé ge a po-
zso nyi dié ta be re kesz té se al kal má ból dísz őr sé get állt V. Fer di nánd la kosz tá lya előtt. 

 1848. áp ri lis 11-én füg get len né és ön ál ló vá vált ha zánk. Auszt ria azon ban vissza von ta a dön té seit. Hon vé dő csa-
pa tok ala kul tak, Győr vá ro sa az V. zász ló alj ba ren dez te fiait. Jú lius kö ze pén nagy szám ban se reg let tek össze az ön-
kén te sek, köz tük sok aka dé mis ta. A vá ro si ta nács a má jus vé gén be zárt aka dé miát kér te a ka to nák szál lás he lyéül. A 
fő igaz ga tó átad ta az épü le tet, de ígé re tet kért tő lük, hogy tel jes ép ség ben ad ják vissza az aka dé miát.

Áp ri lis 24-én bá ró Eöt vös Jó zsef től, a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter től a fő igaz ga tó ság hoz ér ke zett egy lei rat, 
ami így szólt:

„Ad dig is, míg a tan rend szer ben és is ko lai fe gye lem ben szük sé ges és az élet tel össze hang zó vál to zá sok meg tör tén nek, 
a tan in té ze tek ben szo kás ban volt számszerinti osz tá lyo zás, mely kü lön ben is már a do log ter mé sze té nél fog va igaz sá
go san majd so ha sem esz kö zöl he tik, min den tan in té zet ben meg szün tes sék.”

A Ha zánk cí mű győ ri lap tu dó sí tá sa mél tat ja az aka dé miai if ú sá got: 

„A csend és a bé ke Is ten nek há la, vá ro sunk ban és an nak vi dé kén sem mi ki há gá sok ál tal nem za var tat ván, pol gá ri 
őr se re günk múlt szom ba ton dél ben őr he lyeit ün ne pé lyes dísz me net tel hagyá el. Öröm volt lát ni e va ló ban örök em lé kű 
nem ze ti ün nep al kal má val, nem csak az ed dig két párt ra sza kadt pol gár ság ba rát sá gos egye sü lé sét, de köz tük a ta nu ló 
if ú sá got is fegy ve re sen, de rék tanárjuk, Karvasy Ágos ton pol gár tár sunk ve ze té se alatt, ügyes, ka to nás for du la tok ban 
szem lél het ni, kik egész idő alatt a csend és bé ke fe let ti őr kö dés ter heit min den őr he lyen éj jel és nap pal, pol gá raink kal, 
kész szív vel megoszták.

Él jen a de rék if ú ság, az új já szü le tett ha za ja vá ra, örö mé re, mert ezen tet té vel megmutatá azt: hogy ezen túl is bár
mi kor a hon ve szély ben fo rog na ér te vé rét, éle tét ál doz ni kész!

Fo gad ják a sze re tett pol gár tár sak is a ha za és vá ro sunk szí ves há lá ját, kö szö ne tét, azon ne mes felál do zá su kért; mi
sze rint a vész órai ban, fog la la tos sá gaik, családaik kö ré ből ma gu kat ki sza kít va oly ki tű zés sel és el szánt szent aka rat tal 
a köz csend és rend fe let ti őr kö dést el vál lal ni, s ab ban oly pél dás ki tar tás sal hí ven el is jár ni, ha za fiúi kötelességöknek 
ismerék, köz tisz te le tű fő tiszt jeik től, az utol só be csü le tes köz em be rig.”

A győ ri ta nul má nyi fő igaz ga tó nak cí mű le ve let kö zöl te a Ha zánk 1848. má jus 25-i szá má ban. A le vél író ja Eöt vös 
Jó zsef mi nisz ter: 

„A győ ri feltanoda (Academia) és nagyreményű if ú pol gá rai nak leg fel sőbb he lyes lés re mél ta tott jel le me ismertetéseül, 
va la mint a szü lők ag go dal má nak elosz la tá sa, és az if ú ság nak a ha za va ló di ja vá ra leg cél sze rűbb ki ké pez te té sét szí
vén vi se lő, te hát leg szen tebb irá nyú m. ministerium irán ti bi za lom szi lár dí tá sa vé gett, nem leend fe les le ges Ha zánk
ban, mint a nyil vá nos ság hely be li organonjában, a tisz telt kö zön ség gel kö zöl ni a val lás és köz ok ta tá si Ministernek a 
győ ri ta nul má nyi igaz ga tó ság hoz leg kö ze lebb in té zett kö vet ke ző le ve lét: 

 A győ ri ta nul má nyi fő igaz ga tó nak

A győ ri feltanoda 22., 24. és 31én tar tott ta nács ülé sei nek be mu ta tott jegy ző köny vei az zal kül det nek vissza: hogy a 
feltanodai ta nács ülé sek el já rá sa he lye sel tet vén, a ta nu ló if ú ság nak a leg kö ze lebb le folyt po li ti kai moz gal mak al kal
má val az is ko lai fe gye lem, tör vé nyes rend és bé ke irán ti kö te les sé gek ér ze té ben ki tün te tett di csé re tes vi se le tért fel sőbb 
tet szést nyil vá nít son: és ugyanazt ar ra ösz tö nöz ze, hogy a tu do má nyi előadá so kat, ed dig ta nú sí tott szor gal má hoz ké
pest ezen kí vül is pon to san hall gat ván az ag go da lom ban lé vő szü lők fe szült vá ra ko zá sá nak jó elő me ne tel lel és pél dás 
er köl csi vi se let tel meg fe lel ni tö re ked jék. Ké rel me zé seit tárgyazólag pe dig a köz ok ta tás ér de ké ben ministeri ren de let be 
vett, az élet szük sé gei vel és a kor igé nyei vel össz hang zás ba ho zan dó ál ta lá nos mó do sí tá sok valósíthatásáigideiglen
függőben ma ra dan dó ren de zé se ket nyu god tan vár ja be.

Egyébiránt a tör vé nyek irán ti tisz te le tet szep lőt le nül fenn tar ta ni, azok nak hí ven hó dol ni, el ső pol gá ri kö te les sé gül, 
leg szebb, leg di csőbb felada tul te kint se: és az al kot má nyos sza bad ság ma gasz tos ih le té től át hat va, min den di cső sé gét 
a tör vé nyes rend és bé ke fenn tar tá sá ban ke res se. 

Kelt Bu da pest, má jus 15én 1848.
     br. Eöt vös Jó zsef ”
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1848. má jus vé gé re tűz te ki a mi nisz té rium az előadá sok meg szün te té sét. Szo mo rúan bú csúz tak egy más tól az if ak. 
A han gu la tot leg me le geb ben az aláb bi írás fe je zi ki:

„Bú csú szó a győ ri ta nu ló if ú ság tól.
Te kint ve a ba rá ti szív s ro kon ér zet azon szilárd kap csát, mely az oskolai év le foly ta alatt ben nün ket, ha zánk átala

ku lá si nap jai ban is öszve tar tottbi zal ma san eme lek hoz zá tok né hány sza va kat, kisérve azon édes ön tu dat tól mi sze
rint a mi ben ne jó van, keb le tek föl dé be átül tet ve leend.

Min de nek előtt visszaidé zem fi gyel me te ket ho nunk pár hó előt ti ál lá sá ra, mi dőn keb le tek a sza bad ság mag vá nak 
e hon föl dé be átül te té séért lán golt; vissza a már ciu si na pok ban fej lesz tett azon lel ke se dés re, mely az em be ri ség szent 
ne vé ben jo go kat kö ve telt a nép nek, vil lá mo kat szórt az elavult rend szer, s aristocratia óriá si ki nö vé sei re: vissza azon 
eré lyes ség re, me lyet anya gi s szel le mi te kin tet ben átala ku lá sunk nagy nap jai ban egy nem zet sza bad sá gáért fej lesz
tet tek; vissza az öröm s büsz ke önér zet azon per cé re, mely ben küz del mei te ket a sza bad ság, egyen lő ség s test vé ri ség 
szel le me ál tal fel ka rol ni lát tá tok,nem lát tam ar co to kon ag gályt, nem ké tes sejt ele met jö vőnk ről, hi szen min den ke bel 
csak örül ni tu dott ak kor, mi dőn sza bad nak lát ta e hont, egyen lők nek fiait, mi dőn a szá za dok edzet te ter hes lán cot a 
sza bad ság s test vé ri ség kap csa örök re szám űz te.

S most, mi dőn le szállt a hon nem tő je be töl te ni a só vár gó szí ve ket, mi dőn tel je sít ve min den, mit csak vár ni le he tett, 
mi dőn a meg tört aristocratia rom jain az egyen lő ség csar no ka felállítatott, most, mi dőn e so káig szen ve dett hon nak 
pol gá ri egyetér tés szül te erő re van szük sé ge, hogy meg véd jük azt, miért oly so ká küz döt tünk, kér dem, meg vane szi lár
dít va a bé ke? Be tölt ve az igé nyek? A ta pasz ta lás ta nú sít ja, hogy nem, mi nek oka né pünk ne ve lés be ni éret len ko ra.

Mil liók on tot tak vol na vért a sza bad sá gért, s most mil liók jo go sít ják fel ma go kat sze mély s va gyon jog ta lan meg tá
ma dá sá val a sza bad ság ürü gye alatt pol gá ri vért on ta ni, mit ittott mu tat ko zó szo mo rú ese mé nyek már ta nú sí ta nak; 
kér dem, nem fog jáke az ily lá zí tók, sza bad sá gun kat tán éj sza ka kan csu kái ra füg geszt ve, ho nun kat új iga alá gör
nyesz te ni? A test vé ri ség csí rá ját ki gyom lál va, föl dün ket egy pol gá ri vér tül pá rol gó csa ta piarcá vál toz tat ni? Messze az 
ily esz mék től ba rá tim, átok a lá zí tók ra, egy nem zet át ka, me lyet csak vil lá mok fo ga na to sít hat nak.

If ú ba rá tim! Né hány nap s tán örök re bú csú zunk; szét osz lunk a ha za me ze jén, fel kell lép ni a te vé keny ség te ré re: 
mert a gyá va, a szűk keb lű nem if a e hon nak, a pa rá nyi erő is so ka sít va, ha tá sát nem té vesz ti, fel te hát ba rá tim éb
resz te ni a lel ket, fej lesz te ni az erőt, mit a hon, mit a sza bad ság igé nyel tő lünk.

Min den polgár ket tős szol gá lat tal tar to zik ho ná nak; tisz tán cse peg tet ni az átala ku lás esz méit azok fü lé be, kik előtt 
azt vas tag ho mály fe di, s vé de ni a hon sza bad sá gát, ha vész tor nyo sul egünk re,az el ső re a hon ban szétosz lá sunk 
tág me zőt nyit, most azért szen tel jünk na pon ta időt hír la pok ol va sá sá ra, kí sér jük éber fi gye lem mel az ese mé nye ket, 
tá jé koz zuk ma gun kat a politicai har cok kö zött, ve gyül jünk na gyobb tár sa sá gok ba eszemcsere vé gett, s áll junk azok 
zász ló ja alá, kik sza bad sá gunk vé del mé re s a min den irány ban ho nunk egé re borulható vész fel le gek szétosz la tá sá ra 
hi vat va van nak.

Így tá voz zunk azon hely ről, hol elő ször szív tuk a sza bad ság jó té kony legét; ily lel ke se dés te remt se ajkinkra a ta lán 
utol só is ten hozzádot, ily lel ke se dés köl csö nöz zön ka runk nak erőt, ha sza bad sá gunk if ú haj tá sát ármányszülte csel 
ide gen ker tész bi tor ló ke zei be akar ná ját sza ni;csa tá ra ek kor ba rá tim; ró juk le, mi vel tar to zunk ha zánk nak, a gyá vát 
át kunk kisérje enyé szet be, a bá tort lel ke se dé sünk edzi a harcsikon; győz ni vagy hal ni a ho nért: szent kö te les ség, ha 
győ zünk, a hon an gya la fű zi hom lo kunk ra a sza bad sá gi ba bért; ha elesünk, a ké ső nem ze dék fia is el jön sír kö vünk ről 
leol vas ni köl tőnk ím e sza vait:

Sza bad ság, te szép égi lény,
Ér ted vérzettenek.

Vérzettenek és el hull tak ők,
De di cső sé ge sen;
Tettők sugára át ra gyog
Időn, enyé sze ten.

Saára Iván”

1848. jú nius 9-én Győr vá ros kül dött sé ge élén Hergeszell 
Fe renc or szág gyű lé si kö vet, Perlaky Dá niel ga bo na ke res ke dő, 
li be rá lis po li ti kus sal és Hor váth End re Győr-fe renc vá ro si ügy-
véd del fel ke res te Eöt vös Jó zsef mi nisz tert, azon ok ból, hogy 
a köz pon ti kul tu rá lis szer vek te kint se nek el a győ ri aka dé mia 
meg szün te té si ter vé től. A mi nisz ter megígér te, hogy ha sor ke-
rül ne a jog aka dé mia „ke ves bí té sé re”, te hát a győ ri jog aka dé mia 
meg szün te té sé re, ak kor pó tol nák a ki bő ví tett gim ná zium mal, 
vagy hét év fo lya mos ke res ke del mi ta no dá val. 1848 szep tem be-
ré ben Lu kács Sán dor kor mány biz tos a Győr be ho zott hor vát 
fog lyok őri ze té re fog lal ta le az aka dé mia épü le tét, majd ka to nai 
kór ház lett be lő le. 1848/1849-ben, a fő ta no dák ban, az aka dé-
miá kon az ok ta tás mi nisz te ri ren de let tel el ma radt.

Az 1848-1849-es for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré se után 
az aka dé mia hely ze te is megin gott. Mi vel je len tős sze re pet vit-
tek az aka dé mia ta ná rai és hall ga tói a ha za sza bad sá ga ér de ké-
ben, ezért a bé csi kor mány zat meg tor ló in téz ke dé sei re kel lett 
szá mí ta niuk. Dő ry Gá bor csá szá ri és ki rá lyi biz tos a kor mány 
ne vé ben úgy in téz ke dett, hogy az aka dé miai előadá sok 1849. 
no vem ber 1-jén el kez dőd je nek. Az aka dé miai épü let ben azon-
ban még kór ház mű kö dött és Maár Bo ni fác, az aka dé mia he-
lyet tes igaz ga tó ja előbb Dő ry Gá bor hoz, majd Ba logh Kor nél 
me gyei biz tos hoz for dult a kór ház el vi te le ügyé ben. Vé gül 
Lobkovitz ke rü le ti ka to nai pa rancs nok ígé re tet tett az épü let 
ok tó ber vé gi kiürí té sé re. Ezt nem haj tot ták vég re, ezért az igaz ga tó az alis pán ja vas la tá ra Ba logh Kor nél hoz in té zett 
hi va ta los ké rel met. Az aka dé mia igaz ga tó ja Men del Ist vánt, Győr vá ros pol gár mes te rét is fel kér te tá mo ga tó nak. A 
pol gár mes ter az alis pán tól kiesz kö zöl te az aka dé mia szá má ra a me gye há za egyes he lyi sé geit.

Ferenc József bevonulása Győrbe

Hergeszell Ferenc
joghallgató az akadémián, Győr polgármestere
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A győ ri aka dé mia meg szün te té se

 A fő igaz ga tó 1849. no vem ber 7-re hív ta össze a ta ná ri kart. Mi vel a jo gi kar ta ná rai kö zül Karvassy Ágos tont a 
csá szá ri és ki rá lyi biz tos el moz dí tot ta ál lá sá ból, Konek Sán dort fel füg gesz tet ték a ta ná ri mun ka alól, Sza bó Pál Té ten 
be te ges ke dett, va la mint egy tan szé ken pe dig nem volt be tölt ve az ál lás, így a kar nem tu dott je len len ni az ülé sen. 
Ar ra az el ha tá ro zás ra ju tot tak a ta ná ri kar ban, hogy így csak a böl cse le ti ka ron kez dőd het meg az előadá sok so ra. 
Ilyen előz mé nyek után 1849. no vem ber 25-én tar tot ták meg az ün ne pé lyes tan év nyi tót, a Veni Sanctét. Az ok ta tás 
más nap kez dő dött el új ra.

A me gye há zá ban lé vő ter mek a böl cse le ti kar szá má ra 1850. áp ri lis 24-ig vol tak áten ged ve. 1850. má jus 29-én 
Alemann tá bor nok megír ta bá ró Hauer sop ro ni ka to nai mi nisz te ri biz tos hoz ren de le tét, hogy a győ ri pa rancs nok ság 
ad ja át az épü le tet az aka dé miá nak. 1850. jú nius 13-án vissza köl tö zött a böl cse le ti kar a ré gi he lyé re. 

1850. jú nius 11-én Sterne Nán dor, a sop ro ni ka to nai ke rü let felügye lő je ér ke zett a vá ros ba. Jú nius 12-én a böl cse le ti 
kar ral meg be szé lést foly ta tott, amely nek ered mé nye az volt, hogy a jo gi kar visszaál lí tá sát is ja va sol ták. Ugyanek kor 
az in té zet nevét-mivel jo gi kar nem volt -lí ceum ra vál toz tat ták. 1850. jú lius 22-én Maár igaz ga tót ér te sí tet te Rimely 
Mi hály pan non hal mi fő apát gróf Thun Leo oszt rák mi nisz ter ren de le té ről. A ren de let sze rint a kor mány a Szent Be-
ne dek-ren det a po zso nyi aka dé miá ban és gim ná zium ban va ló ta ní tás tól fel men tet te, ezért kár pót lás ként Győ rött és 
Sop ron ban nyolc osz tá lyos fő gim ná ziu mot kap nak meg. A ren de let nek meg fe le lően a ben cés rend kép vi se le té ben 
Maár Bo ni fác most már mint fő gim ná ziu mi igaz ga tó át vet te a böl cse le ti lí ceum he lyi sé geit és fel sze re lé seit, és a ta-
ná ro kat a fő gim ná ziu mi ta ná ri kar ba osz tot ta be.

Hauer ka to nai biz tos in téz ke dé se alap ján még ta vasszal meg szün tet ték a fő igaz ga tó sá got és a le vél tá rat. A ka to nai 
biz tos 1850. au gusz tus 26-i ira tá val osz lat ta fel vég leg a fő igaz ga tó sá got. A jo gi kar visszaál lí tá si kí sér le te nem si ke-
rült. A böl cse le ti kar sem mű kö dött már so káig, mert Hauer mi nisz te ri biz tos 1850. szep tem ber 9-i ira tá ban ar ról 
ér te sí tet te Maár Bo ni fác igaz ga tót, hogy az új tan ügyi rend szer (Entwurf ) sze rint a böl cse le ti lí ceum ön ál ló sá ga meg-
szű nik, és két év fo lya ma VII. és VIII. osz tály ként a győ ri fő gim ná zium ba ta go zó dik.

Győr vá ros és az aka dé mis ták ha za fias vi sel ke dé se miat ti bün te tés ből az aka dé miát meg szün tet ték.
Kautz Gusz táv, ké sőb bi jog aka dé miai igaz ga tó így írt er ről a kor ról: „A ha za szer te leg jobb hír re és ál ta lá nos te

kin tély re emel ke dett ki rá lyi aka dé mia 1848ig, mely nek szo mo rú kö vet kez mé nyei hosszú szü ne te lés re kár hoz tat ták 
ez in té zet mű kö dé sét, amennyi ben az 1850ben fo ga nat ba vett tan ügyi szer ve zés a böl cse le ti két év fo lyam nak a 
főgymnásiumba va ló beol vasz tá sát ren del te el, me lyek nek szék he lyei kö zött az egész du nán tú li ke rü let mél tó saj
ná la tá ra Győr ne vét kijelelve nem ta lál tuk. Győr vá ro sa és vi dé ké nek la kos sá ga szel le mi, úgy mint anya gi te kin tet
ben ér zé keny hiá nyát érez te ez in té zet nek, és vár vavár ta a pil la na tot, hogy ér zel mei nek nyo ma té kos ki fe je zé sé re 
al kal ma le gyen.”

A jo gi kar ta ná rai 1806 -1850 kö zött:

1806/1807
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Hirsch Mi hály vi lá gi pap, a ter mé szet-, a nép-, az egye te mes és a ma gyar köz jog ren des ta ná ra
Hoff mann Ig nác a po li ti kai és ka ma rai tu do má nyok, a vál tó- és ke res ke del mi jog, 
 va la mint a tisz ti írás mód ren des ta ná ra
Mol nár Já nos a sta tisz ti ka, az egye te mes tör té net és a bá nya jog ren des ta ná ra

1807/1808
Bog nár Jó zsef  ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Hoff mann Ig nác a po li ti kai és ka ma rai tu do má nyok, a vál tó- és ke res ke del mi jog, 
 va la mint a tisz ti írás mód ren des ta ná ra
Mol nár Já nos a sta tisz ti ka, az egye te mes tör té net és a bá nya jog ren des ta ná ra
Raab Pál  de cem ber 1-jé től a ter mé szet jog ren des ta ná ra

1808/1809
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ta ná ra
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán és bün te tő jog ta ná ra
Mol nár Já nos a sta tisz ti ka, az egye te mes tör té net és a bá nya jog ren des ta ná ra
Raab Pál a ter mé szet jog ren des ta ná ra

1809/1810
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des és a ter mé szet jog he lyet tes ta ná ra
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Mol nár Já nos a sta tisz ti ka, az egye te mes tör té net és a bá nya jog ren des ta ná ra

1810/1811
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des és a ter mé szet jog he lyet tes ta ná ra
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Mol nár Já nos a sta tisz ti ka ren des ta ná ra, 1811. már cius tól Beke Far kas he lyet te sí tet te
Szibenliszt Mi hály a ter mé szet jog ta ná ra

1811/1812
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des és 1812. áp ri lis 1-jéig a sta tisz ti ka ren des he lyet tes ta ná ra
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra 1812. áp ri lis 13-tól 
Szibenliszt Mi hály a ter mé szet jog ta ná ra

1812/1813-1823/1824. 
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des ta ná ra
Bog nár Jó zsef a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra
Szibenliszt Mi hály a ter mé szet jog ta ná ra

1824/1825-1827/1828.
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des ta ná ra
Fes sel Zsig mond a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra he lyet tes ként
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra
Szibenliszt Mi hály a ter mé szet jog ta ná ra

1828/1829-1833/1834
Albély Fer di nánd a ter mé szet jog ta ná ra
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des ta ná ra
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra
Sza bó Pál a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra he lyet tes ként

1834/1835-1837/1838
Beke Far kas a po li ti kai tu do má nyok ren des ta ná ra
Csatskó Im re a ter mé szet jog ren des ta ná ra 
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra
Sza bó Pál ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra he lyet tes ként

1838/1839-1842/1843
Csatskó Im re a ter mé szet jog ren des ta ná ra
Karpf (Karvasy) Ágos ton a po li ti kai tu do má nyok ta ná ra
Kmety And rás a sta tisz ti ka ren des ta ná ra
Sza bó Pál a ha zai ma gán- és bün te tő jog ta ná ra he lyet tes ként
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A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia

A jog aka dé mia visszaál lí tá sá nak előz mé nyei

A győ ri aka dé mia 1850-es meg szün te té se miatt kény te len volt a győ ri és du nán tú li pol gár ság a jog iránt ér dek lő dő 
gyer me keit a po zso nyi jog aka dé miá ra vagy a Pes ti Ki rá lyi Tu do mány egye tem re kül de ni. 

Győr vá ro sa eze ken a ne héz sé ge ken sze re tett vol na se gí te ni, de jól tud ták, hogy az oszt rák kor mány po li ti ka a jog-
aka dé mia visszaál lí tá sát nem fog ja tá mo gat ni, mi vel 1848-49-ben a ta ná rok és a ta nít vá nyok ha za fias szel le me miatt 
szün tet ték be az aka dé mia mű kö dé sét. Így vá ra koz niuk kel lett a visszaál lí tás kí sér le té vel. Az Ok tó be ri Dip lo ma né-
ven megis mert csá szá ri ren de let (1860. ok tó ber 20.) meg je le né se után -ami már kö ze le dést mu ta tott az al kot má nyo-
sabb kor mány zás fe lé- re mény nyílt ar ra, hogy a vá ros is visszaigé nyel he ti jo gi és szel le mi ér té keit.

 Bécs ben be lát ták, hogy Ma gyaror szág gal szem ben el ke rül he tet len az al kot má nyos alap ra va ló vissza té rés. A bi ro dal-
mi egy sé get úgy akar ta fenn tar ta ni a bé csi kor mány zat, hogy azt al kot má nyos in téz mé nyek kel kö ti össze. Ma gyaror-
szág mint az össz bi ro da lom tar to má nya, kü lön kor mányt és or szág gyű lést ka pott, de az egész bi ro dal mat ér dek lő kö zös 
ügyek ( pénz, hi tel, vám, bank, ke res ke de lem, ál lam adós ság, ha dügy) a bi ro dal mi gyű lés elé tar to zó nak mon dat tak ki. 

A Győ ri Köz löny 1860. ok tó ber 28-i szá má ban Beö thy Ká roly győ ri ügy véd, új ság író tol lá ból egy ve zér cikk je lent 
meg, ami a győ ri aka dé miá ról em lé ke zett meg.  

Jog aka dé miánk
Győr, ok tó ber 26án
Ki lenc év hí ján száz éve an nak, hogy di cső em lé ke ze tű Má ria Te ré zia ki rály nőnk megalapítá Győ rött a jog aka dé

miát, s az 1773dik év ben el tö rölt je zsui tarend jó szá gai ból be jött 322,000 frtnyi össze get a ta ná rok fi ze té sé re for dít
tat ni ren del te.

A nő ki rály ez in téz ke dé sé vel fé nye sen meg mu tat ta, hogy a mily gaz dag volt a női kel le mek ben, oly bölcs volt az 
országlatban.

„El vész azon nép, mely tu do mány nél kül va ló.” De Má ria Te ré ziá nak nem volt oka né pét el ve szí te ni, kü lö nö sen azon 
lo va gias ma gyar né pet nem, mely nek tör vény ho zó nagy jai, mi dőn a gyász ba öl tö zött fe je de lem nő csá szá ri kis de dé vel 
kar ján, s a kí vül ről ta pasz talt áru lás miatt om ló könnyek kel sze mé ben az or szág gyű lés előtt meg je lent, s a vész től 
kör nye zett trón meg men té sé re kért se gélyt, hű sé gü ket az zal bi zo nyí tot ták, hogy az újabb kor tör té nel mé ben pél dát lan 
lel ke se dés sel éle tü ket és vé rü ket ajánlák föl Ma gyaror szág szo ron ga tott ki rály nő jé nek vé del mé re.

A lo va gias ma gyar nem zet e hős lel ke sü lé se szétriasztá az el lent és a trón ment ve lőn.
Nagy tet tek re csak oly nem zet lel ke sül het, mely nek ér zel meit a tu do mány meg sze lí dí tet te, s ér tel mi te het sé gét ki

fej tet te ak ként, hogy, mi dőn kell, tud szív ből lel ke sül ni, s ha lel ke sü lé se tár gyáért ten nie kell, a tett re meg győ ző dé se, 
ön tu da ta éb resz ti.

Azért az ál lam ha tal mak ak kor cse lek sze nek sa ját mint a né pek ér de ké ben böl csen, mi dőn a tu do má nyok esz kö zeit 
nem egy ha lom ra cso por to sít ják, ha nem ak ként he lye zik el, hogy azok hoz a né pek mi nél könnyeb ben, mi nél ol csób ban 
jut has sa nak.

Mi dőn Má ria Te ré zia a győ ri jog aka dé miát 1769ben megalapítá s an nak fönn tar tá sá ra a je zsui ták jó szá gai ból be
vett 322,000 frtnyi ne ve ze tes össze get for dí ta ni ren del te, e hon anyai in téz ke dés re bi zo nyo san ily ma ga sabb országlati 
el vek ve zet ték, óhajt ván, hogy Ma gyaror szág du nán tú li ke rü le té ben se hiá nyoz za nak azon esz kö zök, me lyek kel ezen 
igen nagy ma gyar vi dé ken a tu do má nyos ság, s a ha zai jog is me re tek könnyen meg sze rez he tők le gye nek.

Ha son ló né zet ve zet het te di cső em lé ke ze tű II. Fe renc ki rá lyun kat is, mi dőn az 1785ben Pécs re át tett jog aka dé mián
kat, vá ro si ta ná csunk, s a ft. győ ri káp ta lan együt tes fo lya mo dá sá ra s az or szág gyű lés köz ben já rá sa kö vet kez té ben 
1802ban is mét Győr re vissza he lyez ni ren del te.

Azon ban ez üd vös in téz ke dé sek, mint oly sok má sok a kö ze lebb múlt év ti zed ben megsémisítettek, s a centralisatiónak 
ál do za tul vet te tett a jog tu do mány is.

Jog aka dé miánk főgymnasiummá tör pít te tett s a du nán tú li ke rü let jo gi pá lyá ra ké szü lő if ai messze föld re vol tak 
kény te le nek utaz ni, hogy ma gu kat vá lasz tott pá lyá juk ra ki ké pez hes sék.

E kö rül mény saj nos ter hel te a szü lő ket; hát rá nyá ra volt az if ak nak s hát rány a jog tu do mány ra néz ve.
De kö ze lebb ma rad va ma gunk hoz, legér zé ke nyeb ben ter he li vá ro sun kat, mely re néz ve a jog aka dé mia va ló sá gos 

szel le mi és anya gi kincs volt egy szer s mind.
Nem iga zán lá tom szük sé gét, mu to gat ni a szel le mi és anya gi nye re mé nye ket, me lye ket egy na gyobb tan in té zet nyújt

hat egyegy vá ros nak, is me re te sek azok mind nyá junk előtt, s csak annyit jegy zek meg, hogy az már ma gá ban is igen 
nagy jó té kony ság, ha gyer me kein ket nem kell a szü lői tűz hely től ter hes költségeskedéssel el tá vo lí ta ni, ha nem sa ját őr
kö dé sünk alatt itt hon is föl ne vel het jük azo kat.

Ré szint az ős jo gok irán ti tisz te let, ré szint a kö zös ség tu do má nyos ér de ké ből in dul ha tott ki a főgymnaziumunk de rék 
igaz ga tó ja, fő tisz te len dő Sza bó Otmár sz. Benczés ren di áldozár, mi dőn e na pok ban köz ség ta ná csunk hoz egy em lék
ira tot in té zett, mely ben föl hív ja, hogy a jog aka dé mia visszaál lí tá sá ra lé pé se ket te gyen.

Ez em lék irat hű má so la tát  bír ván, nem tar tom ér dek te len nek azt e he lyütt is kö zöl ni, meg lé vén győ ződ ve, hogy ezen 
köz mű velt ség re oly igen fon tos ké re lem hez a kö zön ség is já rul.

A kö vet ke ző lap szám ban (Győ ri Köz löny, 1860. no vem ber 1.) Beö thy Ká roly be tű hí ven meg je len tet te Sza bó Otmár 
gim ná zium igaz ga tó, ben cés ta nár Em lék ira tát.

Eb ben fel kér te a köz ség ta ná csot, hogy a ti zen két éve be zárt jog aka dé mia meg nyi tá sát kér jék és sür ges sék. Az em-
lék irat szö ve ge a kö vet ke ző:

„1860. ok tó ber 28.

Em lék irat, mellyel a főgymnásiumi igaz ga tó ság Győrváros köz ség ta ná csát föl ké ri, hogy a ti zen két év óta be zárt jog
aka dé miá nak meg nyi tá sát esz kö zöl ni szí ves ked jék.

Hogy a szel le mi és anya gi lét válhatlan kap cso lat ban áll Győr vá ros nak t. köz ség ta ná csa bölcs in téz ke dé sé vel, elég gé 
ta nú sít ja, mi dőn mind ket tő nek elő moz dí tá sá ra sem mi ál do za tot sem kí mél.

A t. köz ség ta nács nak e ne mes buz gal ma bá to rít ja a hely be li főgymnásium igaz ga tó sá gát is, hogy a t. köz ség ta nács 
atyai gon dos ko dá sát sze rény in dít vá nyá val s il le tő leg alá za tos ké rel mé vel igény be ve gye.

Köz tu do má sú do log az, hogy di cső em lé kű Má ria Te ré zia ki rály nő 1769ben a jog tu do má nyo kat Győ rött megala pí
tot ta, s az 1773ban el tö rölt je zsui ták jó szá gai ból be jött 322.000 fo rint nyi össze get a ta ná rok dí ja zá sá ra for dí tot ta.

De to váb bá min den ki tud ja azt is, hogy a jog aka dé miánk tu do má nyos csar no kait a 48i za va ros idők még ugyan
azon évi má jus hó ban be zár ták, hisz a vad fegy ve rek zö re je a sze líd mú zsá kat el né mít ja.

A böl csé sze ti és gim ná ziu mi tan előadá sok 1849. no vem ber 25én ugyan el kez det tek, de nem a jo giak, sőt egy év 
múl va az öz vegy böl csé sze ti kar is a gymnásiummal egyesítetvén meg szűnt és ham vai ból a 8 osz tá lyú főgymnasium 
ke let ke zett.

Nem ké tel ke dem vég re, hogy is me re tes tény a t. köz ség ta nács előtt az is, mi sze rint a böl csé sze ti és jo gi tu do má nyok 
1785ben Pécs re té tet tek át; de nyolc év nek le fo lyá sa után, vagyis 1793ban a vá ros a győ ri ne mes káp ta lan nal egye
sül ten benyújtá Ő Fel sé gé nek az aka dé mia vissza he lyez te té sét kér vé nye ző alá za tos fo lya mod vá nyát, me lyet 1802ben 
megújít ván s mél tá nyos ké rel me az or szág ka rai és ren dek ál tal is pár tol tat ván, má so dik Fe renc Ő Fel sé ge ke gyel me
sen el ren del te, hogy az aka dé mia Pécs ről Győr ré té tes sék vissza. 

Te kin te tes Köz ség ta nács!

Győr vá ro sá ban fél szá za don túl vi rág zott aka dé miánk nak tör té ne tét, s a Pécs re át vitt nek vissza ho za ta lán buz gól ko dó 
vá ros nak tö rek vé seit vá zol va rá mu tat tunk alá za tos ké rel münk és bi za lom tel jes in dít vá nyunk tar tal má ra is, mely rö vi den 
ala kít va ez, szí ves ked jék a t. köz ség ta nács boldog em lé kű ősei nek buz gal mát, kö vet ve a 12 év óta be zárt jog aka dé miá nak 
mie lőb bi meg nyi tá sát annyi val is in kább szor gal maz ni, mint hogy ha zánk du nán tú li ré szé ben jog aka dé mia nincs.

A vá ros új ter hel te té sé től tar ta ni nem le het; miu tán a föl ho zott ada tok sze rint az aka dé miá nak föntartása a tan
alap ra ne he zül; a vá ros ra te hát csak szel le mi és anya gi ha szon háromlik a t. köz ség ta nács ér dem dús tag jai ra pe dig a 
fel sőbb míveltségre tö rő if ú nem ze dék ál dá sa száll.

A t. köz ség ta nács meg fog bo csá ta ni ezért, hogy bokros teen dői nek hal ma zát e sze rény, de kor sze rű in dít vánnyal is 
nö ve lem, ha meg gon dol ja, hogy e bi zal mas ké rés sel föl lép ni min den hon pol gár nak, de ki vált an nak hon fiúi szent kö
te les sé ge, ki a volt aka dé miá nak gymnasiumba ol vadt ma rad vá nyait kor má nyoz za stb.

Ed dig az em lék irat, mely te kint ve ere de tét el vi táz ha tat lan bi zony ság ar ra, hogy egy kir. jog aka dé miá nak Győ rött 
fennál lá sát hosszas gya kor lat ál tal is szen te sí tett ősi tör vé nyek biz to sít ják, s hogy eme tör vé nyek sze rint a je zsui ta rend 
jó szá gai ból be jött 322.000 fo rint más cél ra, mint a győ ri kir. aka dé mia jog ta ná rai nak fi ze té se nem for dít ha tó. A de rék 
sz. ben cés rend, mely Szent Ist ván el ső apos to li ma gyar ki rá lyunk ál tal ala pí tott ősi zár dá já ban Pan non hal mán min
dig hű őr ző je volt nem ze ti sé günk nek, az em lék irat tal újab ban is be bi zo nyí tot ta, hogy a mily gon dos s mily te vé keny 
és fá rad ha tat lan a tu do má nyok ter jesz té sé ben, épp oly tisz te lő je az ősi jo gok nak is. Meg mu tat ta a jo ga la pot, mely re 
köz ség ta nács nak tá masz kod ha tik s ki je löl te az utat, me lyen ha lad nia kell, ha óhajt ja, hogy higgyük, mi sze rint, ha bár 
nem a nép ki fo lyá sa is, de szel le mi ér de kei nek hű kép vi se lő je.

Az ok tó ber 20i csá szá ri dip lo ma az or szág tan ügyé ben is ne ve ze tes vál to zást en ged re mél nünk, azért most lá tom 
legin kább he lyén, ha köz ség ta ná csunk föl hasz nál va kér dé sét ma gáé vá te szi a vissza he lye zé se iránt ad dig is, amíg azt 
or szág gyű lés elé vi het né; min de nek előtt Ma gyaror szág her ceg prí má sá nak ez ügy be ni ma gas párt fo gá sáért is ese dez
ve, a ma gyar kir. hely tar tó ta nács hoz fo lya mo dik.
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Sen ki nek sem le het oka hin ni, hogy az or szág bí bo ros egy ház fe je a kért párt fo gást meg ta gad ná oly ügy től, mely amel
lett, hogy tör vé nyes, ahogy ez a nem zet nek – miu tán fundantioval bír, egy kraj cár já ba sem ke rül, még az or szág egy 
je len té keny ma gyar ke rü le té nek a du nán tú li ke rü let nek  tu do má nyos mű ve lő dé sé re is annyi val na gyobb be fo lyá sú, 
mert az egész ke rü let ben a pá pai re for má tus fő is ko lát ki vé ve egy jog aka dé mia sincs.

E kér dés nél ha boz ni is bűn, va la mint a mu lasz tás ter he sem a kö zön sé get fog ja súly ta ni.”

A Győ ri Köz löny új ság író ja ként és győ ri ügy véd ként egyaránt, Beö thy Ká roly is öröm mel üd vö zöl te Sza bó Otmár 
in dít vá nyát és aján lot ta, hogy Győr vá ros ta ná csa kér je fel az or szág prí má sát az ügy tá mo ga tá sá ra.

Sza bó Otmár és a Győ ri Köz löny kez de mé nye zé sé re a Du nán túl csak nem va la mennyi vár me gyé je se gí tet te a jog-
aka dé mia visszaál lí tá sát ké rő in dít ványt, és tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta őket. A Ma gyar Kir. Hely tar tó ta nács hoz és 
Őfel sé gé hez fel ter jesz té se ket in téz tek az aka dé mia mi ha ma rab bi meg nyi tá sa ér de ké ben.

 Győr vá ros ta ná csa és köz ség ta ná csa 1860. no vem ber 6-án tár gyal ta a kér dést Schadl Já nos köz ség ta nács nok úr 
el nök le te alatt Vrana Ede, Ba logh Kál mán, Preng Mi hály, Hencs Ignácz, Limpek Jó zsef, Brunner Se bes tyén, Karvassy 
Kál mán, Fi scher Jó zsef, Lacza Ferencz, Toscano Jó zsef, Zmeskál Jó zsef községnök urak és Zánthó Já nos mint jegy ző 
együtt lé té ben tar tott köz ség ta ná csi ülés al kal má val tár gyal ták az aka dé mia ügyét.

 A köz ség ta ná csi jegy ző könyv ben 588. fo lyó szám alatt (1860. no vem ber 6.  IV: B. 1104/a/51) a kö vet ke ző ol vas ha tó:

„Tisz te len dő Sza bó Otmár fő gim ná ziu mi igaz ga tó nak em lék ira tá ra te kint ve az ezért tett eré lyes in dít vá nyá ra, mely nél 
fog va a vá ro si köz ség ta ná csot föl ké ri, hogy a 12. év óta be zárt jog aka dé miá nak meg nyi tá sát fel sőbb he lyen esz kö zöl je.

 
Vé gez te tett:
 
Ám bár a köz ség ta nács ön ma ga is azon buz gó szándokban volt, mikoránt az 1848. év ben, fel sőbb ren del vény nyo

mán be zárt a hely bé li jog aka dé miá nak meg nyi tá sa eránt e vá ro si kö zön ség ér de ké ben legközelébb ha tá lyos lé pé se ket 
te gyen e mel lett, a fel szen telt főgymnásiumi igaz ga tó úr nak ez ér dem ben megelő ző leg tett kor sze rű s üd vös in dít vá nya 
e köz ség ta ná csi tes tü let ré szé ről, az összes vá ro si la kos ság ne vé ben is há la kö szö net tel fo gad ta tik.”

 Őfel sé gé hez fo lya mod ványt szer kesz tet tek, amely ben fel vá zol ták az aka dé mia tör té ne tét és rá mu tat tak azok ra 
az in do kok ra, hogy miért szük sé ges az új bó li meg nyi tás. El ha tá roz ták ugyanek kor azt is, hogy kül dött sé ge ket in-
dí ta nak, és az em lék ira tot be fo lyá sos sze mé lyek nek és hi va ta lok nak átad ják, és egy ben tá mo ga tá su kat ké rik a Győr 
vá ro sá nak e fon tos ügy ben. 

A győ ri aka dé mia  ki tű nő sé gét elis me ri egy 1850-ben írt fel jegy zés egy rész le te is: 

„…egy aka dé miá ból sem ju tott annyi ta nár a pes ti ki rá lyi egye tem re, mint a győ ri ből, mi alatt ezen aka dé mia az 
egye tem nek semináriuma gya nánt mél tán te kint he tő.”

 1860. de cem ber 6-án Győr köz ség ta ná csa ülé se zett, amely nek egyik na pi ren di pont ja volt Mersits Ig nác, Preng 
Mi hály és Fi scher Jó zsef köz ség ta nács nok urak meg bí za tá sá nak tel je sí té se, ame lyet az 1860/588. sz. alatt a győ ri jog-
aka dé mia visszaál lí tá sá nak kiesz köz lé sé re miatt,  az esz ter go mi ér sek hez in té zett kér vény átadá sá ról ren del ke zett:

„Meg bí za tá suk foly tán je len tet ték: mi sze rint őe mi nen ciá ja őket leeresz ke dő szí ves ség gel fo gad ván meg nyug ta tó lag 
ki je len té, hogy a kí vánt jog aka dé miá nak hely reál lí tá sa eránti köz re mű kö dő lé pé se ket meg fon tol ni fog ja, biz ton re
mény el vén, mi sze rint Győr vá ro sá nak ez ügy be ni mél tá nyos és igaz sá gos ké ré se a leg rö vi debb idő alatt helyhezviteléhez 
ve zet te tik.” 

Az 1860. november 6-i győri közgyűlési jegyzőkönyv -részlet
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A Győr vá ros köz ség ta ná csa ál tal má sik ki je lölt kül dött ség tag jai Koz ma Im re, Győr pol gár mes te re, Sza bó Otmár 
gim ná zium igaz ga tó és Peregi Mi hály ke res ke dő vol tak.

A győ ri kül dött ség meg lá to gat ta a kir. tár nok mes tert és in dít vá nyoz ta, hogy az em lék ira tot nyújt sa be a kir. hely-
tar tó ta nács hoz. Fel kér ték az esz ter go mi ér se ket, Ma gyaror szág prí má sát, va la mint az aka dé mián ré gen ta ní tó kat, és 
más, ma gas ran gú mél tó sá go kat is a fel sőbb tan in té zet új bó li meg nyi tá sá nak tá mo ga tá sá ra. 

 A vá ro si köz ség ta nács 1861. ja nuár 26-án ke res te meg le ve lé vel a győ ri püs pö köt, amely ben szí ves tá mo ga tást kért 
az aka dé mia megin dí tá sa ügyé ben. 

Simor Já nos győ ri püs pök vá lasz le ve le az aka dé mia visszaál lí tá sáért a vá ro si köz ség ta nács meg ke re sé sé re 1861. 
már cius 5-én író dott:

„Te kin te tes Vá ro si Ta nács!

Sza bad kir. Győr vá ro sá nak fo lyó évi Bol dogasszony ha va 26án 410. szám alatt kelt le ve lé vel meg ke re sett az iránt, 
hogy a püs pö ki s káp ta la ni irat tá rak ból a haj da ni győ ri aka dé mia ala pít vá nyai ra vo nat ko zó ada to kat gyűj tes sek, 
me lyek ből ki tűn jék, kü lö nö sen  mi ben ál la nak ezen ala pít vá nyok, ki ál tal ke zel tet nek, ki ren del ke zik fö löt tük, mennyit 
jö ve del mez nek, s a jö ve de lem je len leg ho va for dít ta tik? Nem kés tem e fel hí vás nak meg fe lel ni,  s az el ren del tem für
készetnek ered mé nyéül a szé kes káp ta la nom ál tal 1793ban leg fel sőbb hely re be nyúj ta tott, az aka dé miá nak Pécs ről 
Győr be va ló vissza ho za ta lát ké rel me ző fo lya mod vány tar tal mát, amennyi ben az aka dé mia ala pít vá nyát il le ti, sie tek 
a te kin te tes ta náccsal kö zöl ni.

Ezen fo lya mod vány sze rint a Jé zus Tár sa sá gá ból va ló szer ze te se ket 1625ben Dallos Mik lós győ ri s Erghel Ferencz 
veszp ré mi püs pö kök hoz ták Győr vá ro sá ba, reájok bíz ván az if ú ság ok ta tá sát. Az ere de ti ala pít vány 12.000 fo rint
ból ál lott, me lyet a ne ve zett fő pa pok a nagy ne vű Páz mány Pé ter esz ter go mi ér sek ke zé be le tet tek, azon cél ból, hogy 
raj ta a győ ri je zsui ták szá má ra ala pít vá nyi fek vő bir tok sze rez tes sék, utóbb si ke rült II. Fer di nánd ki rály tól a lé bé nyi s 
veszprémvölgyi apát ság ja vait (a vö rös be ré nyi urodalmat) az új társ ház ré szé re meg nyer ni.

Bővitették az ere de ti ala pít ványt 1650ben Draskovich György s ké sőb ben Püsky Já nos győ ri püs pö kök, ezek nek 
utó duk Szé che nyi György pe dig 1654ben öt ven ezer fo rint nyi ado mánnyal nö vel te. Ha son ló gond dal ápol ta a győ ri 
is ko lát a hely be li káp ta lan, kü lö nö sen pe dig Gorup Fe renc ka no nok 1662ben és 1670ben Per ká ta és Tá pé hely sé ge
ket s a szentágotai pusz tát ado má nyoz ta an nak fenn tar tá sá ra. A je zsui ta atyák há zát Dallos Pál és Szé che nyi György 
püs pö kök épí tet ték a káp ta lan nak 11.449 fo rint nyi se géd ado má nyá val. A temp lo mot nagy sze rű dísz re emel te Atsády 
Ádám győ ri ka no nok, az is ko la épü le tét Sennyei Ist ván s Draskovich György püs pö kök és Szé che nyi Pál nagyprépost 
emel ték; gróf Zi chy Fe renc püs pök pe dig, hogy ben ne a ma ga sabb is ko lák is he lyet nyer hes se nek, cél sze rűen meg na
gyob bí tot ta.

Ezek ből ál lott az idé zett okirat sze rint a győ ri aka dé miá nak ala pít vá nya, amennyi ben azt a püs pö kök s káp ta la nok 
sze rez ték. Az összes ala pít vá nyi va gyon mennyi sé gé re s mos ta ni mi vol tá ra néz ve egyébiránt csak a m. k. Hely tar tó
ta nács felügye lé se alatt ke zelt ka to li kus ta nul má nyi alap szám adá sai nyújt hat nak fel vi lá go sí tást, miu tán a Jé zus 
Tár sa sá gá nak 1773ban be kö vet ke zett el tör lé sé vel, az an nak ke zén lé vő összes in gó s in gat lan bir tok amaz alap nak 
lé te sí té sé re fordítatott.

Ezen ta nul má nyi lap ból húz ták a Má ria Te ré zia ki rály nő ál tal rend sze re sí tett aka dé miai ta ná rok fizetésöket, ab ból 
pó tol ta tott az aka dé mia fenn tar tá sá ra meg kí ván ta tott költ ség, s ugyan ab ból húz za je len leg az aka dé miai, iga zab ban 
csak gim ná ziu mi pe del lus 315 fo rint ból ál ló fi ze té sét; kü lön ben az aka dé mia haj da ni va gyo ná nak je len ál la po tát, 
jö ve del mét s kiadá sait il le tő leg, mint fel jebb em lí tet tem, csak a ta nul má nyi alap nak igaz ga tó sá ga szol gál hat hi te les 
ada tok kal.

Kü lö nös örö möm re vál nék, ha ezen köz lé sem mel né mi leg elő moz dít hat nám a te kin te tes vá ro si ta nács nak üd vös 
igye ke ze tét, ki egyébiránt tel jes tisz te let tel va gyok Győ rött, böjtmáshava 5én, 1861.  A te kin te tes ta nács nak kész kö te
les szol gá ja Simor Já nos m. k. győ ri püs pök, sza bad kir. Győ ri vá ro sá nak te kin te tes ta ná csá nak.”

A Kir. Hely tar tó ta nács vá la sza so káig vá ra tott ma gá ra. Győr vár me gye ha tó sá gát 1862. má jus 16-án ér te sí tet te a 
hely tar tó ta nács (19935. sz. alat ti in téz vény) és kö zöl te, hogy a ta nul má nyi alap rossz anya gi hely ze te miatt és azon 
ok ból, hogy Győr ből a fej lett köz le ke dé si le he tő sé gek miatt az or szág bár me lyik jo gi in té ze te meg kö ze lít he tő, a győ ri 
jog aka dé mia visszaál lí tá sa nem cél sze rű.

Győr vár me gye tisz ti szé ke ezután sem mon dott le az aka dé mia új bó li és mi nél hamarabbi megin dí tá sá ról. En nek 
ér de ké ben föl ke res ték a fő is pánt, hogy a győ ri püs pök, a győ ri káp ta lan, Győr vár me gye és Győr vá ro sa ré szé ről kül-
den dő bi zott ság ka rol ja fel új ra az ügyet. 

A tisz ti ülés jegy ző köny ve, meg je lent a Győ ri Köz löny 1862. jú nius 15-i szá má ban:

Ki vo nat
a te kin te tes ne mes győrmegyei tisztiülés jegy ző köny vé ből: 

A nagy mél tó sá gú m. kir. Hely tar tó ta nács fo lyó évi má jus 16án 19935. szám alatt kelt in téz mé nyé ben ér te sí ti e me
gye kö zön sé gét, mi sze rint a ta nul má nyi alap je len szo rult kö rül mé nyei és azon te kin tet nél fog va, hogy a ki fej lett köz
le ke dé si esz kö zök mel lett az or szág ban fennál ló elég sé ges fel sőbb jog ta nul má nyi in té ze tek lá to ga tá sa mi ne héz ség gel 
sincs össze köt ve, a győ ri jog aka dé miá nak visszaál lí tá sa egyelő re czélszerűnek nem ta lál ta tott.

Vé gez te tett:

Mint hogy a Győ ri Jog aka dé mia isméti visszaál lí tá sa nem csak Győr me gye és vá ro sa, de ho nunk egész du nán tú li 
ke rü le té nek szel le mi és anya gi ér de kei vel szo ros kap cso lat ban áll, amit a ke rü let majd min den me gyé jé nek kö zön sé ge, 
ezen tan in té zet visszaál lí tá sa iránt a mai év ben fel me rült kér dés al kal má val a na pi saj tó út ján, úgy fel ter jesz té sei ben 
ta nú sí tott, élénk rész vét nyil vá nu lá sai ál tal be bi zo nyí tott, de mert az ál lam tan az ál lam czélja egy ki tű nő ré szé nek 
azon felada tot jeleli, hogy az ál lam min den pol gá rá nak a fel sőbb tu do má nyok ban kiképezhetésre, a szel le mi mű ve lő
dés ben elő ha la dás ra a legalkalmasb és leg könnyí tet tebb esz kö zök nyúj tas sa nak, ez alap elv foly tán pe dig a prak ti kus 
ipar és for ga lom élet, a mű vé szet és tech ni kai, úgy a köz hi va ta li igénylet, köz és az üz let vi szo nyok nak az újabb kor ban 
oly sok fé le arány ban lett ki ter je dé se ál tal a szak fő is ko lák élet be lép te té se és több szö rö zé se va ló di, visszauta sít ha tat lan 
kultúrai kö ve tel ménnyé vált, de to váb bá mert ha zánk nagy ke rü le te kö zött csak egye dül a du nán tú li van azon mos
to ha helyheztetésbe, hogy gyer me keit, ha azo kat a nyilvánéletre szen tel ni óhajt ván, fel sőbb jog tu do má nyi kép zett ség
ben ré szel tet ni kí ván ja, kebelébeni fel sőbb jogtanintézet hiá nya miatt a te te mes költ ség gel já ró és er köl csi te kin tet ben 
szá mo sabb csáb bal kí nál ko zó fő vá ro si élet ve szé lyei nek kény te len ki ten ni, vagy ezen vi szá lyok ál tal vissza riasz tat va 
ez óha já ról le kény sze rül mon da ni, mindezen in do kok és kö rül mé nyek te kin tet ben vé te le és azon a gya kor lat ál tal 
va ló sult tény mél tány lá sa mel lett, hogy egy ily tan in té zet felál lí tá sá ra a legalkalmasb hely Győr vá ro sa: mely ben az 
1848ik évig oly te kin téllyel fenn ál lott, hogy azon oly ta ná rok lő nek al kal maz va, kik kö zül töb bek kel je len leg ha zai 
egye te münk legjelesb ta ná rai so ro za tá ban ta lál ko zunk, és ho va ezen tan in té ze tet ala pí tói nak szándoka is he lyez tet
ni kí ván ta e me gye tisz ti ér te kez le te  mint a me gyei kö zön ség kép vi se lő je szem előtt tart va a hí res jog tu dós, Savigny 
azon mon da tát: „Az egye te mek és fel sőbb tan in té ze tek drá ga örök ség képp’ ju tot tak reánk az elő kor ból és reánk néz ve 
be csü let be li do log azok nak fenn tar tá sa és az utó kor nak leen dő át szol gál ta tá sa.” Kö te les sé gé nek tart ja e jogtanintézet 
visszaál lí tá sa irán ti ügyet újó lag fel ka rol ni, és hogy ezen ügy si ke res ki me ne te lét mi nél in kább biz to sít sa.

Mél tó sá gos Ba logh Kor nél me gyei fő is pán ki rá lyi ud va ri ta ná csos urat ezen nel fel ké ri, hogy mél tóz tat nék el nök
le te alatt sa ját bölcs be lá tá sa sze rint e me gye, úgy az ér de kelt vá ros ré szé ről ki ne ve zen dő ta gok ból egy bi zott mányt 
összeál lí ta ni és ehhezi já ru lás ra a m. győ ri püs pök urat és a te kin te tes győ ri káp ta lant  mint e tan in té zet egy ko ri ala
pí tóit fel kér ni és a bi zott mány ál tal ezen ügy si ke res ki me ne te te kin te té ből a legczélszerűbbnek mu tat ko zó teen dő ket 
megál la pí ta ni.

 A Győr me gyei tisz ti ülés vég zé sé ből kiol vas ha tó, hogy ér de mes nek ta lál ták tá mo gat ni azt a kez de mé nye zést, ami 
az aka dé mia visszaál lí tá sá nak ügyé ben tör tént és kö te les sé gük nek tar tot ták min den ne mű tá mo ga tás sal az ügy si ke-
res sé gét elő moz dí ta ni.
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 Koz ma Im re győ ri ügy véd, or szág gyű lé si kép vi se lő le ve let írt 1862. jú nius 16-án a Győ ri Köz löny szer kesz tő sé-
gé nek, amely ben ké ri, hogy a lap hoz za nyil vá nos ság ra az 1860-ban megírt, a győ ri jog ta no da tör té nel mi té nyeit 
is mer te tő dol go za tot.

Koz ma Im re le ve le a Győ ri Köz löny szer kesz tő sé gé hez: 

Tisz telt Szer kesz tő ség!

A „Győ ri Köz löny” 48ik szá má ban egy „kivonati köz le mény” kö zöl te tett a győ ri jog ta no da visszaál lí tá sa, il le tő
leg újjant esz köz len dő meg nyi tá sa ér de mé ben, mely re vo nat ko zó lag alulírt nem mu laszt hat ja el, eme köz ér de kű, s 
legfontosb nem ze ti ügyeink egyi ke ér de mé ben né hány szó val a kö zön sé get, fő leg azon ban Győr vá ros pol gá rait ér te sí te ni, 
mi képp a leg kö ze leb bi al kot má nyos élet lélekezetét vé te le el ső fo há szai közt is mennyi re lel ki is me re tes kö te les sé get tel je
sí te ni sie tett ak kor, mi dőn Győr vá ros kö zön sé ge kül döt tei vel fő tisz te len dő Sza bó Otmár volt gim ná ziu mi igaz ga tó val és 
Peregi Mi hály úr ral ez ügy ben az il le tő he lye ken, ne ve ze te sen fő mél tó sá gú herczegprímásnál, úgy az ak ko ri ta ná rok nál, 
va la mint több más befolyásteljes mél tó sá gok nál el jár tunk és reménylettük, hogy e mél tá nyos, sőt igaz sá gos, min dent 
össze vé ve pe dig tör vé nye sen jo gos kí vá na lom nak si kert is biz to sít ha tunk: de fáj da lom!, az ak kor is csu pán vér mes re mé
nyek kel táp lált ügy va ló su lá sa a ké rel me zet tek nek ör ven de tes biz ta tást nyúj tott köz ben já rá sa mel lett is csak egy jobb 
jö vő nek de rült nap jai ra utal ta tott, mint a „Győ ri Köz löny”nek hi vat ko zott szá má ban közlött „kivonati köz le mény” 
csak még in kább megerő sí te ni lát szik, mert úgy mond: „egyelő re czélszerűnek sem ta lál ta tik az, mit könnyen ért he tünk 
ak kor, ha a jog és a tör vé nyek he lyé be a na pi pa rancs sze rű pa rag ra fu sok gyárt mány vi lá ga lép te tik. De mindemel lett 
mi is az ed di gi ré szünk ről tör tént fá ra do zás nak nem si ke rült, s buz gó párt fo góink ki nem esz kö zöl het tek, ad ja Is ten, 
hogy azt emez új kül dött ség tö rek vé se va ló sít has sa meg, mely azt oly di csé re tes buz ga lom mal czélba vet te, nékem pe dig 
en ged je meg  a tisz telt szer kesz tő ség, hogy egy rész ről a kö zön ség nek, más rész ről ön lel ki is me re tem nek is ele get te hes sek 
ak kor, mi dőn a nyil vá nos ság elő ter jesz te ni kí ván tam azt, hogy ez ér dem ben és ügy ben már mi is el kö vet tünk min dent, 
és ha mi ak kor ki sze melt párt fo góink buz gal má nak nem si ke rült, ta lán jártkeltebb párt fo gók mégis esz kö zöl te tik, és 
ak kor mind nyá junk há lás kö szö ne tét ele ve is kiérdemlették; mi hez kap csol va fel ké rem még ezút tal a tisz telt szer kesz
tő sé get, mél tóz tas sék az ide mel lé kelt ada to kat is közleni, me lyek a múlt ba vissza pil lan tás ál tal he lyes tá jé koz ta tást 
nyújt hat nak, és meg kí ván ha tó ada to kat is szol gál tat nak, me lyek a jog ta no da ügyé nek fel de rí té sé re tar toz nak, más rész
ről az il le tő új fá ra do zók sze mé ben is be cses ér vé nyű, sőt jo ga la pú in do kok ként te kin tet het nek. Ez ok ból le gyen sza bad 
reménylenem, hogy a tisz telt kö zön ség sem fog ja azo kat, mint unal má ra válható ol vas mány cik ket tart hat ni ak kor, mi
dőn annyi ra ben ső leg ér dek li őket a ne ve lés és ok ta tás ügye, mint bár kit an nak párt fo gói kö rül csak ér de kel het; azért 
bátor va gyok azt ke zé hez kül de ni, s an nak mielébb esz köz len dő nyil vá nos ság elé ho za ta lá ra tisz te let tel fel kér ni.

Szí ves hajlamiba aján lott a tisz telt szer kesz tő ség nek, Győr, jú nius 16án 1862. év ben.
Koz ma Im re

A győ ri jog ta no da tör té ne ti ada tai ról cím mel dol go zat je lent meg-Kozma Im re ké ré sé nek megfelelően a Győ ri Köz-
löny 1862. jú nius 19-i szá má ban. A tör té ne ti ira tot a szer kesz tő ség nek kiad ta Győr vá ros jegy ző je, Kautz Gusz táv. 

„Győr nek a tö rök ura lom alu li fel sza ba dí tá sa után, né hai Dallos Mik lós győ ri püs pök az ak ko ri ban el ha gya tott 
ál la pot ban ta lált győ ri ta no dák ban, a tu do má nyok ter jesz té sé től és fel vi rá goz ta tá sá tól ösz tö nöz tet ve, a győ ri ta
no dák ba, az 1625. év ben a je zsui ta ren det meghíván, hogy ezek fennál lá sa le he tő leg biz to sít va le gyen, né hai Erghel 
Fe renc veszp ré mi püs pök hoz zá já ru lá sa mel lett, né hai Páz mány Pé ter azidőbeli ma gyaror szá gi prí más ren del ke zé
sé re, azon vi lá go san ki je len tett szán dék kal, hogy a győ ri ta no dák ba meg hí vott je zsui ták ja va dal ma zá sá ra szol gá ló 
ala pít vá nyi ja vak vá sá rol tas sa nak, 12.000 fo rin tot tett le, mely össze gért, né hai Páz mány Pé ter ma gyaror szá gi 
áldozárnagy köz ben já rá sa foly tán, boldog em lé kű II. Fer di nánd ma gyar ki rály tól, a lé bé nyi és a veszp ré mi völgy ről 
ne ve zett apát sá gok jó szá gai fel ké ret vén, ado má nyo zás út ján meg sze rez tet tek. 

Ezen szép és buz dí tás ra mél tó pél dát kö vet ték az 1650. év ben né hai Draskovich György győ ri püs pök és a kö vet
ke ző évek ben en nek utó da, Püsky Já nos, kik a fen teb bi ala pít ványt ne ve ze tes össze gek kel gya ra pí tot ták: me lye ket 
utóbb az 1654. év ben bol do gult Szé che nyi György győ ri püs pök ugyan 50.000 fo rint tal öreg bí tett, a reá kö vet ke zett 
1662. és 1670. évek ben pe dig né hai Gorup Fe renc győ ri egy ház me gyei ka no nok, a per ká tai és tá pi bir to kok nak, úgy a 
szentágotai pusz tá nak ado má nyo zá sá val nö velt.

A mon dott ta no dák hoz tar to zó zár da épü le tet, me lyet a már kez det ben em lí tett Dallos Mik lós építetni meg kez dett, 
be fe jez tet te bol do gult Szé che nyi György, mely hez az ak ko ri ka no no kok 11.449 fo rint tal já rul tak, az imént em lí tett 
ko los tor és ta no dai épü let kö zött most is fennál ló temp lo mot pe dig né hai Acsády Ádám győ ri ka no nok feléke sí tet te. 
Eze ken kí vül a ta no da épü let re és a ta ná rok jobb el lá tá sá ra  né hai Sennyei Ist ván és Draskovich György győ ri püs
pö kök, amint a ré gi ada tok ból ki tet szik 23.000 fo rin tot és eze ken kí vül Szé che nyi Pál győ ri szé kes káp ta la ni fő pré post 
ne ve ze tes össze ge ket ál doz tak, hogy a mind in kább sza po ro dó ta nu ló if ú ság és a fel sőbb osz tá lyok be fo ga dá sá ra elég
sé ges le gyen, bol do gult gróf Zi chy Fe renc győ ri püs pök  sa ját költ sé gén megnagyobbítatta.

Ezen e sze rint lel kes ha za fiak jó té kony ado má nyi ból lé te sí tett győ ri ta no da épü let ben kez det ben és hosszú 
évek so rán ál tal csak 4 nyel vé sze ti, 1 szó nok la ti és 1 köl té sze ti osz tály ban nyerhete a ki kép zés után a tö rek vő 
ha zai if jú ság ok ta tást; de ezen tanodábani ok ta tás vé gett meg hí vott je zsui ta szer ze tes be liek tö rek vé sei nek si
ke rült utóbb, a mé lyebb ki kép zés hez el ke rül he tet le nül szük sé ges ko mo lyabb tu do má nyok nak is utat egyen get ni, 
és ér vényt sze rez ni, úgy, hogy ezen ta no dák ban az 1719. év ben a böl csé sze ti ta nul má nyok előadá sa is tett leg 
meg kez de tett, me lyek hez, mi dőn di cső sé ge sen ural ko dó és boldog em lé ke ze tű Má ria Te ré zia ma gyar ki rály
nő őfel sé ge, Ma gyaror szág ban és kap csolt ré szei ben a „Ratio Educationis, totiusque rei literariae per Regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas” cí mű tan rend szert be ho zat ni és en nek foly tán az 1769. évi de cem ber 
14ik nap ján kelt leg fel sőbb ké zi ra tá nál fog va, Ma gyaror szág szá má ra Pes ten egy ki rá lyi egye tem nek és Ma
gyaror szág mindegyik ke rü le té ben egyegy jog ta no dá nak megala pí tá sát leg ke gyel me seb ben el ha tá roz ni és a 
du nán tú li ke rü let ré szé re ala pí tott nak szék he lyéül Győr vá rost ki tűz ni mél tóz ta tott, az előb bi hez a jog ta no
dai osz tá lyok is hoz zá já rul ván, ak képp du nán tú li ke rü let ja vá ra ala pí tott jog ta no da Győ rött lé te sült, mely az 
1773. év ben el tö rölt győ ri je zsui ták eladott jó szá gai ból be folyt alap tő ké vel ja va dal maz tat ván , az 1776. évi 
no vem ber 6án né hai Niczky Kris tóf ke rü le ti, ta nul má nyi és is ko lai fő igaz ga tó és né hai Apffalter Jó zsef hely be li 
ta no dai igaz ga tó ál tal ün ne pé lye sen meg is nyit ta tott. Az ek ként ala pí tott és lé te sí tett jog ta no da Győ rött az 
1785. évig vi rá goz ván, ezen év ben II. Jó zsef császár őfel sé gé nek, s Fel sé ged ősé nek ren de le té ből, Pest re át he lyez
te tett hon nét Győr vá ros ta ná csá nak meg ke re sé sé re, a győ ri szé kes káp ta lan, mint nagyrészben ala pí tó ál tal az 
1793. év ben be nyúj tott és az 1802. év ben megújí tott s az or szá gos k. k. és r. r. ál tal is tá mo ga tott legalá za to sabb 
ké re lem foly tán di cső sé ge sen ural ko dó I. Fe renc császár és ma gyar ki rály, Fel sé ged nek boldog em lé ke ze tű nagy
aty ja leg ke gyel me sebb ha tá ro za tá nál fog va, is mét Győr re, mint  ere de ti leg ki tű zött szék he lyé re vissza té tet ni 
ren del te tett: ahol az 1848. évi má jus ha váig fennál lott: azon ban az ak ko ri moz gal mak te kin te té ből az abbani 
tan előadá sok fel füg gesz tet vén, tu do má nyos csar no kai azóta Győr vá ro sá nak és az egész du nán tú li ke rü let nek 
mély fáj dal má ra, és az if jú nem ze dék nek nem cse kély szel le mi ká rá ra és hát ra ma ra dá sá ra je len ideig foly ton 
zár va tar tat nak.

De most, miu tán Fel sé ged nek, a fo lyó évi ok tó ber 20ik nap já tól, bá ró Vay Mik lós fel sé ged ma gyaror szá gi fő kan cel
lár já hoz leg ke gyel me seb ben in té zett egyik leg ma ga sabb ké zi ra tá ban sze re tett ha zánk édes anyai nyel vé nek, szintúgy 
a köz igaz ga tás nál, va la mint a tör vény ke zés nél és a tu do má nyos intézetekbeni hasz ná lá sa új ra ér vény re emel te tett és 

Győri látkép
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a pes ti egyetemnéli köz ok ta tás ra néz ve el vi leg ki je len te tett, hogy az 1848. év előt ti tény le ges ál la pot kiin du lá si ala pul 
szol gál jon, az édes re ményt táp lál nunk en ged ni, hogy ho nunk egyéb magasb tu do má nyos in té ze tei kö zött, a győ ri, il le
tő leg du nán tú li ke rü let be li jog ta no da is, mely Győr vá ros ke be lé ben, fél szá za don túl vi rág zott, az 1848. év előt ti tény
le ges ál la po tá ba szin te, an nál bi zo nyo sabb vissza he lyez tet ni fog, s azok so rá ban új ra he lyet foglaland, mi vel a szel le mi 
és anya gi lét, egy más sal válhatlan kap cso lat ban áll ván, hogy ezen cél hoz ve ze tő esz kö zök elérethessenek, a győ ri kir. 
jog ta no dá nak mint a du nán tú li ke rü let tu laj do ná nak mie lőb bi visszaál lí tá sa, an nál ége tőbb élet kér dés nek te kin ten dő 
mint a leg né pe sebb ke rü let tu laj do ná nak mie lőb bi visszaál lí tá sa, mi vel a leg né pe sebb du nán tú li ke rü let ben va la mint 
ed dig ezen kí vül egy má sik ha son ló tu do má nyos in té zet nem lé te zett, úgy je len leg sem lé te zik, mely nek hiá nya, mi dőn 
a töb bi ke rü let be li jog ta no dák  máig is fennál la nak; mint egye dül a du nán tú li ke rü let erő vesz te ség, e vá ros és az egész 
du nán tú li ke rü let la kos sá gá ra an nál ér zé ke nyeb ben hat, mi vel ezál tal szá mos sze gé nyebb sor sú csa lá dok gyer me kei 
elől, a ma ga sabb szel le mi is táp ke re sés re és ko mo lyabb tu do má nyos míveltségre szol gá ló út és al ka lom el zá ra tott és 
hosszabb idő óta el zár va tar ta tik.

Az elő re bo csá tot tak után, e vá ros ta ná csa és köz ség ta ná csa, a győ ri jog ta no dá nak visszaál lí tá sa irán ti tö rek vé seit 
egyik leg fon to sabb és leg kor sze rűbb felada tá nak is mer vén és az ala pí tók irán ti tisz te let ál tal ösz tö nöz tet vén, a leg
mé lyebb job bá gyi hó do lat tal bátor Fel sé ged trón já hoz azon legalá za to sabb ké rés sel já rul ni ke gyes ked jék atyás ko dó 
gon dos ko dá sai nál fog va, a 12 év óta zár va tar tott győ ri kir. jog aka dé miá nak mie lőb bi visszaál lí tá sát, an nál is in kább 
ke gyel me seb ben el ren del ni, mi vel ezt az ala pí tók irán ti ke gye let is, kik an nak ala pí tá sá hoz és ja va dal ma zá sá hoz 
bi zo nyo san oly szán dék kal, hogy ezen in té zet örök idő kig vi rá goz zék a tu do má nyos is me re tek ter jesz té sé ben te te mes 
ál do za tok kal já rul tak,  a leg mé lyebb job bá gyi hó do lat tal ma rad ván Fel sé ged nek Győ rött, ősz utó 6án 1860. legalá za
to sabb hű alatt va lói szab. kir. Győr vá ro sa ta ná csa s köz ség ta ná csa ne vé ben.”

Négy év vel ké sőbb, 1866-ban Simor Já nos győ ri püs pök új ra megin dí tot ta az aka dé mia el he lye zé sé nek ügyét. 1866. 
már cius 16-án meg je lent az ural ko dó előtt, s ar ra hi vat koz va, hogy az 1790/I:23 tör vény cikk ben a ki rály biz to sít ja a nem-
ze tet, hogy az ala pít vá nyo kat az ala pí tók szán dé ka sze rint fog ja ke zel tet ni, kér te a Fel sé get, hogy a ta nul má nyi alap nak 
a győ ri jog aka dé miát il le tő ré sze, me lyet 1848-ban a csá szá ri kor mány le fog lalt, is mét ere de ti ren del te té sei nek cél jai ra 
fordítassék. A Fel ség megígér te Simor Já nos győ ri püs pök nek, hogy a győ ri jog aka dé mia ügyét tár gya lás ba ve te ti.

Kautz Gusz táv, Győr vár me gye fő jegy ző je az 1866. áp ri lis ele jén tar tott tisz ti szé ki ér te kez le ten az aka dé mia ügye 
tár gyá ban in dít ványt nyúj tott be. Ez kö vet ke ző ket tar tal maz ta: a tisz ti szék ne vez zen ki egy kül dött sé get, ami nek 
felada ta lesz Simor püs pök fá ra do zá sait meg kö szön ni, és egyút tal ar ra kér ni, hogy to vább ra is tá mo gas sa az aka dé-
mia új rain dí tá sát Győr vá ro sá ban. 

Rész let a ko ra be li köz gyű lé si jegy ző könyv ből: „…mint hogy biz tos for rás ból vett ér te sü lés sze rint, Simor Já nos győ ri 
megyéspüspök úr ő mél tó sá ga a győ ri jog aka dé mia visszaál lí tá sa iránt leg kö ze lebb fel sőbb hely re in té zett kérelmével
ez ügyet buz gó eréllyel újjólag fölkaroltaillő vol na néki ezért Győr kö zön sé ge ne vé ben kö szö ne tet sza vaz ni, sőt ezen 
üd vös jo gi tan in té zet visszaál lí tá sá nak mie lőbb leen dő kiesz köz lé sé re buzdítólag meg kér ni”-ol vas ha tó az 1866. áp ri lis 
10-i, Győr vá ro sa köz ség gyű lé si jegy ző köny vé ben a 118. szá mú köz gyű lé si ha tá ro zat ban.

 Kautz Gusz táv fő jegy ző a győ ri jog aka dé mia mie lőb bi visszaál lí tá sa ügyé ben a kö vet ke ző in dít ványt ter jesz tet te 
elő, meg je lent a Győ ri Köz löny 1866. áp ri lis 19-i szá má ban:

 „Az ál lam összes lét sze re és ala ku lá sa te kin te té ből fő fon tos ság gal bír a nép nek szel le mi mű velt sé ge, ér tel mi fej lett
sé ge; mert in nen me rí ti a kö zü let va ló di erő for rá sait és leghatályosb ru góit; mert csak egy ér tel mi leg ki fej lett, érettkorú 
nép ké pes az al kot má nyi pol gár jo go kat mél tán fel fog va, él vez ni a sza bad ság me le ge ál tal megéresztett in téz mé nyek kel 
és jo gok kal il do mo san él ni, és csak ily mű velt nép ad hat ja meg az ál lam épü let nek azon szi lárd sá got és nép er köl csi 
ala pot, mely nél kül vi rág zás, tar tós jó lét és ha la dás nem is kép zel he tő: mert mint Dahlmann po li ti ká já ban mond ja: 
csak ott, ahol a nem zet szel le me ma ga sabb len dü le tet vesz, lé tez he tik köz vé le mény, mely nek ha tá sa in ten zí vebb és 
gyökeresb a nép élet re, mint min den po li ti kai in téz mé nye ké! Kautz Gyu la országászattana 491. lap ján meg jegy zi: Ko
run ké ki tű nő leg az ér dem, hogy mindin kább job ban és job ban kezd he tik elis mer tet ni, azon nagy s fáj da lom oly so ká 
nem mél tá nyolt igaz ság, hogy a po li ti kai és tár sa dal mi sza bad ság és köz rend, leg biz to sab ban és leghatósban a szel
lem, mű velt ség és a hu ma ni tás alap za tán emel ked he tik fel és szi lár dul hat meg.

Ezek ből kö vet ke zik, hogy az ál lam ha ta lom nak, kü lö nö sen ko runk ban, mi dőn a mű ve lő dés kö ze gei és utai oly bo nyo lul
tak ká, az élet kö ve tel mé nyei oly na gyok ká vál tak, a nép szel le mi, ér tel mi mű ve lő dé se, je le sül te hát: az ok ta tá si, a ne ve lé si, 
a tu do má nyi ügy irá nyá ban tét len kö zö nyös ség ben ma rad nia nem sza bad, sőt mű kö dé se, in téz ke dé sei egyik ágát, a tu do
mány nak, mű velt ség nek, min den tő le tel he tő uta kon, mó do kon és eszközökkeli elő se gí té sé re, ápo lá sá ra kell for dí ta nia.

 Az ál lam nak a szel le mi mű ve lő dés elő moz dí tá sá ra néz ve, ezen föladatának eléré sé re egyik esz kö ze a fel sőbb tan
in té ze tek felál lí tá sa és sza po rí tá sa, úgy a fennál lók nak tökélyesítése; ame lye ken az előis me re te ket min den ágú szak
ta nul má nyok ra néz ve az al sóbb és in kább ne ve lé si és előintézeteknek ne vez he tő is ko lák ban ma gá nak meg szer zett, 
ko rá nál, szel le mi te het sé gei nek ki fej lett sé gé nél fog va ko mo lyabb ta nul mány ra ké pe sí tett if ú hon pol gár, ki tű zött élet
pá lyá ján szük sé gelt sza kis me re te ket ma gá nak meg sze rez he ti és va ló di szak ta nul mányt te het. 

 Egy ily fel sőbb tan in té ze tet bírt Győr vá ro sa és vi dé ke az 1848. évig Győ rött fennál lott, je les ta ná rok kal díszeskedő, 
az egész du nán tú li vi dék if ú sá gá nak legjelesbjei ál tal sű rűen lá to ga tott jog aka dé miá ban. De saj nos ez in té ze tet és 
az egész du nán tú li vi dé ket, míg ha zánk töb bi ke rü le tei fennál lott jog aka dé miá kat vissza nyer ték, nél kü löz ni kény
te len volt.Ami ezen tan in té zet rö vid tör té nel mét il le ti, ez a kö vet ke zők ben von ha tó egy be:

Ezen tan in té zet el ső lap ját Dallos Mik lós győ ri püs pök ve tet te meg je len té keny összeg nyi ado mánnyal 1625ik év
ben, ki nek utó dai, je le sen: Sennyei Ist ván, Draskovich György, gr. Zi chy Fe renc, Szé che nyi György püs pö kök, szin tén 
je len té keny össze gek kel já rul tak hoz zá az ala pít vány nö ve lé sé hez, még Gorup Fe renc novi püs pök és győ ri ka no nok, 
Per ká ta és Tá pé bir to kok és a szentágotai pusz tát ado má nyoz ta e cél ra; 1630. év ben lett meg nyit ta tá suk ide jén már 
a győ ri is ko lák a legjelesb ta ná rok kal, mi lye nek a töb bi kö zött, a Kollerok, Kazy, Csete, Mitterpacher díszeskedtek, a 
XVII. szá zad ban pe dig annyi ra elhírhedtekmint Konek Sán dor nak egye te mi ta nár nak, ezen aka dé miá ról az egye te
mes ma gyar reál encyclopediában irt je les cik ké ben, felemlíttetikhogy itt nem csak Ma gyaror szág ból, ha nem a né met 
tar to má nyok ból is egy be gyűlt if ú ság hat száz fő re ug rott.

Az ok ta tás ügy szent ér de keit me le gen pár to ló di cső em lé kű Má ria Te ré zia ki rály nő az 1776. év ben, Ma gyaror szá got 
négy tan ke rü let re oszt ván fel, az egye te men kí vül, min den tan ke rü let ben egy jog aka dé miát is felál lí ta ni és megala pí
ta ni ha tá ro zott; így vált ezen tan in té zet, mely a győ ri püs pö kök nek a tu do mány és szel le mi mű ve lő dés elő moz dí tá sá ra 
czélzott gon dos ko dá sá ból és bő ke zű ség ből már ak kor nagy össze gű ala pít vánnyal volt el lát va, ki rá lyi aka dé miá vá, és 
1776. év ben no vem ber 6án Niczky bel ső tit kos ta ná csos és ke rü le ti fő igaz ga tó alatt  mint ilyen, nagy ün ne pé lyes ség gel 
meg is nyit ta tott.

De rö vid idő re meg nyi tá sa után 1785. év ben, már a jog aka dé miát Győrvidéke el vesz te ni volt kény te len; mert azon 
év ben gr. Te le ki Jó zsef fő igaz ga tó sá ga ide jé ben Pécs re té te tett át; míg a győ ri káp ta lan és vá ros ta ná csá nak or szá go san 
is tá polt ké rel mé re 1802ik év ben új ra megint az ala pí tók szán dé ká hoz ké pest Győr be vissza té te tett, amely al ka lom
mal Győr szab. kir. vá ros ré szé ről az át szál lí tá si költ sé gek fe de zé sé re 2500 fo rint és a szük sé gelt fu var szol gál ta tott ki.

To váb bi mű kö dé sé ről a tan in té zet nek ér de kes ada to kat kö zöl ezen aka dé miá nak volt ér dem dús fő igaz ga tó ja, Fe hér 
György: De ortu et progressu academiae regiae Jaurinensis 1819. czímű mun kács ká já ban, me lye ket azon ban itt rö
vid ség te kin te té ből el hall gat va, a fent elő so rol tak ból azon kö vet kez te tést kí ván tam von ni: mi sze rint a győ ri jog aka dé
mia még mie lőtt ki rá lyi jog aka dé miá vá lett, fennállhatására ele gen dő alap pal el volt lát va, ki rá lyi aka dé miá vá lett 
vál toz ta tá sa ál tal a szel le mi mű velt ség elő moz dí tá sa tekintetébőli szük sé ge elis mer te tett, és hogy Győrvárosa is mer
te tett ezen tan in té zet legalkalmasb szék he lyéül, an nak a Pécsrőli vissza he lye zé sét ké rő fo lya mod vány nak az or szág 
ál tal lett tá mo ga tá sa elég gé iga zol ja.

E tan in té zet te kin té lyét és jó hír ne vét ta nú sít ják ha zánk ün ne pelt tu dó sai és egye te münk legjelesb ta ná rai; kik a 
győ ri jog aka dé miá nak, hosszabbrö vi debb ideig ta ná rai vol tak, mi lye nek: az észjognak az or szág köz tisz te le té ben ré
sze sü lő köz ked ves sé gű ta ná ra, Pauler Ti va dar; a nem zet gaz dá szat tu do má nyát oly fé nyes si ker rel mű ve lő, és az el ső e 
nem be li rend sze res mun ka szer ző je: Karvasy Ágos ton; je les statistikusunk, és az egy há zi jog tan czímű je les mun ká já
val ha zai jog iro dal mun kat legújab ban gaz da gí tó Konek Sán dor, mind annyian a ma gyar tu do má nyos aka dé miá nak 
tag jai; je les criminálistánk Csatskó Imrea régiebb ta ná rok kö zül: a hí res Ke le men, Barics, Siebenlist, Beke ; e tan
in té zet je les fő igaz ga tói kö zül: Paintnert, Fe jért, és a tu do má nyok, mű vé sze tek köz tisz te let ben ál ló pár to ló ját, Deáky 
Zsig mond caesaropoli püs pök ő mél tó sá gát, ki nek ma gas mű velt sé ge, gyen géd bá nás mód ja ál tal, kor má nya alatt az 
if ú ság er köl csös sé ge ki vá ló szi lárd sá got nyert, elég felem lí te nem. Szó val e te kin tet ben ez in té zet oly te kin té lyek nek 
ör ven dett; hogy ezt Konek Sán dor egye te mi ta nár úr fentidézett czikkében mél tán ne vez het te a pes ti egye tem ta ná ri 
tár há zá nak, mert egy aka dé miá ból sem ke rült ki annyi egye te mi ta nár, mint ép pen a győ ri ből.

Ti zen hét éve már, hogy Győr nek és vi dé ké nek e tan in té ze tet nél kü löz nie kell, hogy hiány zik a gyúpont, mely a tu
do mány üd vös me le gét a vi dék re kiárasz ta ná, és e vi dék gyer me keit, ha fel sőbb szak kép zett ség ben ré szel tet ni óhajt ja, 
kény te len a költ sé ge sebb el lá tást igény lő, és az er köl csös ség te kin te té ből is szá mos csá bok nak ki tett fő vá ro si élet re kül
de ni, vagy a Du na túl só ré szén fek vő, és té li idő szak ban az e vi dék be li köz le ke dés től majd nem egé szen el zárt Po zsony
ban lé vő jog aka dé miát kell igény be ven nie.

Ezen ta pasz talt hiá nyo kon se gí te ni ügyekeztek Győr vár me gyé nek és Győrvárosnak tör vény ha tó sá gai is, me lyek 
1860. év vé gé vel al kot má nyos ál lá suk ba lett vissza he lyez te té sük után azon nal siet tek ezen tan in té zet visszaál lí tá sa 
iránt lé pé se ket il le tő he lye ken ten ni, de saj nos, fá ra do zá su kat si ker nem ko ro náz ta,  mert a nagy mél tó sá gú ma gyar ki
rá lyi hely tar tó ta nács 56222. szám alatt kelt ma gas in téz vé nye értesíté e me gye kö zön sé gét: mi sze rint a győ ri jog aka dé
mia visszaál lí tá sá nak szük sé ge fenn nem fo rog ván, az e rész be ni ké re lem nek hely nem adat ha tott. E me gye tisztiszéke 
ezen ma gas in téz vény vé te le kor Savignynak azon mon da tát vévén fel el vül, hogy „a fel sőbb tan in té ze tek ér té kes, ne mes 
örök ség képp ju tot tak át reánk előb bi idők ből, és reánk néz ve be csü let be li do log, bir to ku kat a jö vő nem ze dék nek át
szol gál tat ni,” ezen ügyet nem ej tet te és ezt ak kor csak egyelő re el ha lasz tott nak te kin tet te; és fő is pán úr ő mél tó sá gát 
fel kér te, mi sze rint ezen ügy be ni si ke res mű kö dés te kin te té ből a győ ri püs pök, káp ta lan, e me gye és Győrvárosa ré szé ről 
összeál lí tan dó bi zott mánnyal ér te kez le tet tart ván, ez ügyet is mét fel ve gye, és ál ta lá no san óhaj tott si ke ré hez ve zes se.

Azóta kö zel négy év folyt le, és a kö rül mé nyek és vi szo nyok ez ügy újabbi fel vé te lé re al kal ma sak nak és ked ve zők nek 
nem te kin tet het tek, miért is en nek si ke re sí té se ér de mé ben a kel lő lé pé sek sem té tet het tek meg.
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Míg len a tu do má nyok és mű vé sze tek nek bő ke zű pár to ló ja, a val lá sos ság nak a győ ri egy ház me gye te rü le tén lel kes és 
bölcs kor mány za ta ál ta li elő moz dí tó ja és eme lő je, a szen ve dő em be ri ség nek, az el ha gyot tak nak hű is táp ja, elő dei nek 
mél tó utó da, Simor Já nos győ ri megyéspüspök ő nagyméltósága, elő dei nek e tan in té zet re nézvesti ala pí tói jo gá nál fog
va, megem lé kez ve az 1790/1. 23. t. cz. azon sza vai ra: hogy ő Fel sé ge  mint leg főbb egy há zi párt fo gó, az ala pít vá nyo kat, 
az ala pí tók intentioja értelményében fog ja ke zel tet ni, egész eréllyel fel ka rol ta ez ügyet, és né hány hét előtt a leg fel sőbb 
trón zsá mo lyá hoz alá za tos ké re lem mel já rult e tan in té zet visszaál lí tá sa ér de mé ben. A lel kes fő pász tor nak is mert 
eré lye és az ál ta la fel ka rolt ügy nek tel jes buzgalommali elő se gí té se, ez ügy nek is si ke res ke resz tül vi te lét re mél te ti; de 
nem le het, nem sza bad egy ha tó ság nak, mely a me gye ér de keit szí vén hor da ni, anya git úgy, mint szel le mi jól lé té nek 
elő moz dí tá sá ra min den tő le kitelhetőt erélyivel köz re mű köd ni hí vat va van, ezen a me gye, sőt le het mon da ni az egész 
du nán tú li vi dé ket kö zel ér dek lő ügy ben kö zö nyös nek ma rad nia; alá za tos né ze tem sze rint te hát e ha tó ság nak is lé
pé se ket kell ten ni, hogy ez ügy si ke re sít tet hes sék; ezek re néz ve te hát alá za tos in dít vá nyo mat a kö vet ke zők ben va gyok 
bátor elő ter jesz te ni.

Min de nekelőtt ne vez tes sék ki egy kül dött ség e tisztiszék ré szé ről, mely győ ri megyéspüspök ő nagyméltóságának a 
győ ri jog aka dé mia visszaál lí tá sa ér de mé ben tett ed di gi fá ra do zá saiért kö szö ne tét ki fe jez ve, ő nagyméltóságát egy szer
s mind fel kér je: hogy ezen ügyet is mert eré lyé vel és buz gal má val to vább ra is tá mo gat ni, és az egész vi dék köz óha já nak 
tel je sü lé sét, me lyért azt örök há lá ra kötelezendi, ma gas köz ben já rá sá val kiesz kö zöl ni ke gyes ked jék.

To váb bá ter jesszen fel e me gye tisztiszéke a ma ga ré szé ről is egy alá za tos kér vényt ő csá szá ri ki rá lyi apos to li Fel sé
gé hez, ese dez ve: hogy a győ ri jog aka dé miát, me lyet di cső em lé ke ze tű ki rály nénk, Má ria Te ré zia, tá mo gat va oly sok, 
ál lá sát és hi va tá sát kel lően felis mert egy ház nagy megelő zött eré lye ál tal, a szel le mi mű velt ség elő moz dí tá sá ra még a 
múlt szá zad ban felál lí tott, ame lye ket azon ban a mos to ha idők vi szon tag sá gai e vi dék től el von tak, hon atyái min den re 
ki ter jesz ke dő leg ma ga sabb gon dos ko dá sá ban leg ke gyel me seb ben ré szel tet ni, és an nak visszaál lí tá sát leg ke gyel me seb
ben megen ged ni mél tóz tas sék.

Vég re ke res tes se nek meg a szom széd me gyék ha tó sá gai is, hogy egye sít vén ké rel mü ket e me gye ha tó sá ga ké rel mé vel, 
ez ügy ben, ha zánk szel le mi, és sa ját fiai ér de ké ben, hat ha tós köz ben já rá suk kal a kí vánt si ker ki vi te lé hez köz re mű köd
ni szí ves ked je nek.

Mely in dít vány el fo gad tat ván, a kül dött ség ki ne ve zé sé re t. Bély Jó zsef el ső alis pán úr fel ké re tett; mely kül dött ség f. é. 
áp ri lis 10én me gyés püs pök ő excellentiájánál tisztelkedett is, ő nagyméltóságától azon ígé re tet nyer vén, hogy ez ügy
ben egész eréllyel to vább ra is il le tő he lye ken előmozdítólag hat ni, és ha kí ván tat nék, bő ke zű anya gi se géllyel is en nek 
lé te sí té sét elő se gí te ni fog ja; az in dít vá nyo zott alá za tos felirat, úgy a szom széd megyékhezi meg ke re sé sek is meg té tet ni 
ha tá roz tat ván, a felira tot an nak ide jé ben közleni nem mu laszt juk.”

Baross utca

 Ren del kez tek ar ról, is hogy a vár me gye tisz ti szé ke ter jesszen be kér vényt az ural ko dó elé, és egy ben fel szó lí tot-
ták a szom szé dos vár me gyék ha tó sá gait, hogy ké rel mük kel se gít sék a kö zös ügyet. A tisz ti szék Kautz in dít vá nyát 
és an nak min den pont ját el fo gad ta és egyút tal fel kér te Bély Jó zsef el ső alis pánt, hogy a me gyei tisz ti kar ból ál ló 
kül dött ség  élén mond jon a vár me gye ré szé ről kö szö ne tet Simor megyésfőpásztornak és kér je to váb bi ál do zat kész 
tá mo ga tá sát.

 Bély Jó zsef alis pán tel je sí tet te a ki je lölt felada tot. A me gyei kül dött ség mel lett Győr vá ro sa is kö vet te a pél dá ju-
kat és ők is el men tek a győ ri püs pök nek kö szö ne tet mon da ni. A két ta nács fel ter jesz tet te a fel ség fo lya mo dá su kat és 
Simor püs pök is meg kezd te új ra köz re mű kö dé sét a fel ső tan in té zet ér de ké ben.

En nek kö vet kez té ben a Hely tar tó ta nács Őfel sé gé től ka pott uta sí tás ra megin dí tot ta az aka dé mia visszaál lí tá si 
ügyé nek le bo nyo lí tá sát. A kir. hely tar tó ta nács Simor püs pök kel vet te fel a kap cso la tot, a visszaál lí tás nak el vi leg 
sem mi ne héz sé ge most már nem volt, de az aka dé miá nak szük sé ge volt öt ön ál ló he lyi ség re, ami nek biz to sí tá sát 
meg kel lett ol da ni.

Bár fel me rült az aka dé mia hely szí néül a győ ri ben cés fő gim ná zium épü le te, ahol ré gen is volt, de a Hely tar-
tó ta nács el ve tet te a ja vas la tot. A Hely tar tó ta nács fel ke res te Simor győ ri püs pö köt, hogy kér je fel Győr vá ro sát, 
já rul jon hoz zá, hogy az aka dé mia szá m á ra szük sé ges öt he lyi sé get he lyez tes se el a vá ros tu laj do ná ban lé vő va-
la me lyik ház ban, és meg ne vez te a legal kal ma sabb nak tar tott he lyet is: a ré gi me gye há zát. A vá ros köz gyű lé sé-
nek azon ban nem volt szán dé ka a kí vánt öt he lyi sé get felaján la ni. Ehe lyett azt ha tá roz ta, hogy a vá ro si ne ve lés-
ügyi vá laszt mány for dul jon a pan non hal mi fő apát hoz, hogy a győ ri fő gim ná zium ban en ged jen át az aka dé mia 
szá má ra he lyi sé ge ket.  Emel lett a vá ros ha lo gat ta azt is, hogy mi ha ma rabb kül dött sé ge men jen a fő apát hoz. A 
Simor püs pök höz írt le vél megírá sa is vá ra tott ma gá ra. Győr vá ros ha tó sá gá nak kö zöm bös sé ge ál ta lá nos meg-
rö kö nyö dést vál tott ki szer te a vá ros ban. Ek kor Kautz Gusz táv a Győ ri Köz löny ben (1866. ok tó ber 21-én) a 
kö vet ke ző ket ve tet te pa pír ra:

„Mi dőn f. év ta va szán e la pok ból Győrváros  la kos sá ga ér te sült, hogy megyéspüspök ő nagyméltósága az évek hosszú 
so rán át e vá ros ke be lé ben or szá gos jó hírs név nek ör vend ve fennál lott joga ka dé mia visszaál lí tá sa ér de mé ben a leg
ma ga sabb trón zsá mo lyá hoz ki me rí tően in do kolt fo lya mo dás sal já rult, és ezen a vá ros szel le mi és anya gi jól lé té nek 
elő moz dí tá sá ra néz ve oly nagy je len tő sé gű ügy nek, nem csak er köl csi tekintélyéveli pár to lá sát, sőt je len té keny anya gi 
segéllyeli tá mo ga tá sát és elő moz dí tá sát tevékenydús éle té nek egyik leg kö ze leb bi felada tául tűz te ki; ál ta lá nos volt 
az öröm, a lel ke se dés, mit e hír előidé zett; huzamosb időig a vá ros min den ren dű és ran gú la ko sai kö zött a tár sal gás 
főtárgyát azon elő nyök nek fel so ro lá sa ké pez te, me lyek e tan in té zet visszaál lí tá sá ból a vá ros ra szel le mi és anya gi te
kin tet ben háramlandanak. Be lát ta min den ki, hogy egy ily fő is ko lá nak a vá ros kebelébeni fennál lá sa a vá ros nak kül
te kin té lyét lé nye ge sen emelendi, hogy a vá ros ér tel mi sé gét szaporítandja, a lel kes if ú ság ál tal a tár sas élet új irányt 
és len dü le tet nyerend, a há zak ér té ke, a la ká sok utá ni na gyobb ke res let ál tal, emel ked ni, az üz le tek ben és ipar ban 
na gyobb élénk ség fog tá mad ni, sok csa lád az if ak be fo ga dá sa és élel me zé se ál tal ön sor sán fog könnyeb bü lést esz kö
zöl het ni, szó val örült az utol só hor dá rig min den ki, mert ma gá nak ezen in té zet fennál lá sá ból, va la mely előnyt tu dott 
kö vet kez tet ni; a vá ros jól lé tét és elő me ne te lét szí vén hor dó pe dig an nál őszin tébb örö möt érez he tett e tárgy fö lött, mert 
ez előbb ve zet het cél hoz, mint azon szá mos vas út épí té si ter ve ze tek, me lyek fö lött a tár gya lá sok már oly régóta foly nak, 
és me lyek lé te sü lé sét, még min dig jobb idők re el ha laszt va len ni lát juk.

De kö zös volt még a há la ér zet és elis me rés megyéspüspök ő nagyméltóságának ezen ügy nek lel kes fel ka ro lá sa ál tal 
e vá ros jól lé te iránt is mé tel ve ki tün te tett buz gal ma irá nyá ban, mely ál ta lá nos ér zü let nek kí vánt te kin té lyes ki fe je
zést ad ni Győrvárosának tek. Köz gyű lé se is, mi dőn ke be lé ből vá lasz tott nagy szá mú kül dött ség ál tal kö szön te meg ő 
excellentiájának ez ügy be ni ed di gi fá ra do zá sait, és en nek to vább ra is hat ha tós párt fo gá sá ra fel kér te.

A leg fel sőbb he lyen be nyúj tott fo lya mo dás nak il le tő fel sőbb helyeni tár gya lá sa al kal má val leg na gyobb ne héz sé géül 
e tan in té zet vissza ál lí tá sá nak az eh hez szük sé gelt he lyi sé gek kér dé se me rült fel.

Miu tán az 1848. évig e cél ra hasz nált he lyi sé gek a tan rend szer nek a je len kor gya kor la ti igé nyei hez al kal ma zott gyö
ke res át vál toz ta tá sá nál fog va a 8osztályú főgymnasium ál tal vé tet nek igény be, at tól pe dig  eze ket jo go san el von ni nem 
le het, de a joga ka dé miai he lyi sé gek re je len leg nem két terem, mint 1848 előtt,  ha nem öt na gyobb he lyi ség igé nyel te tik, 
me gyés püs pök ő nagyméltósága a nagy mél tó sá gú ma gyar kir. hely tar tó ta nács tól nyert  fel hí vás foly tán Győrváros ha tó
sá gát fel kér te, mi sze rint te kin tet be vévén a joga ka dé mia visszaál lí tá sá ból a vá ros ra háramlandó elő nyö ket e tan in té zet 
visszaál lí tá sá ban se géd ke zet nyújt va, a szük sé gelt öt he lyi ség nek a vá ros bir to ká ban lé vő há zak va la me lyi ké ben, kü lö nö
sen az e cél ra legalkalmatosbnak lát szó ré gi megyeházábani áten ge dé se ál tal, a cél biz tos eléré sét lehetősítse.

Mely fel hí vás ra a te kin te tes köz gyű lés a lel kes fő pász tor nak fá ra do zá sait is mé tel ve meg kö szön ve elő le ge sen is 
értesíté, hogy az ez ér dem be ni tár gya lá sok be fe jez te és a fel me rült ne héz sé gek meg szün te té sé vel, ér dem le ges ha tá ro za
tát ő excellenciájával kö zöl ni nem késendik; ugyanez al ka lom mal el ha tá roz ta tott: hogy a ne ve lésü gyi vá laszt mány 
pan non hal mi fő apát ő mél tó sá gá nál ké rel me ző leg jár jon el, mi sze rint a joga ka dé miá hoz szük sé gelt he lyi sé ge ket, ha 
né mi meg szo rí tás sal ez meg tör tén het nék, áten ged ni mél tóz tas sék.
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Ezen stá dium ban áll kö zel há rom hó óta Győrvárosára néz ve oly nagy hord ere jű ügy.
Nem tar tom ma ga mat il le té kes nek, de nem is szán dé kom egy ha tó ság el já rá sát bí rál gat ni; de miu tán ezen ügy 

a vá ro si kö zön sé get oly kö zel ér dek li, illetékesb egyé nek fel szó la lá sát pe dig minded dig hiá ba vár tam, és e je len té
keny ügy nek tár gya lá sát azon út ra ve zet ve lá tom, mely igény te len vé le mé nyem sze rint cél ra ve zet ni nem fog, vagy 
legalább is azt igen késleltetendi, több ol dal ról nyert fel ké ré sek nek en ged ve, ez irán ti né ze tei met köz zé ten ni, kö te
les sé gem nek is me rem.

Biz tos si kert, csak oly ügy nek ígér he tünk, me lyet lel ke se dés sel fel ka rol va, egész eréllyel az an nak ki vi te lé hez ve ze tő 
esz kö zö ket fo ga nat ba vesszük.

Püs pö künk ő nagyméltóságának a vá ro si ha tó ság hoz in té zett meg ke re sé sé ben köz vet ve ér te sít te tik a vá ro si ha tó ság, 
hogy az aka dé miá hoz szük sé gelt he lyi sé gek nek a főgymnasiumi helyiségekbőli áten ge dé se nem esz kö zöl he tő, mert ha ez 
esz kö zöl he tő lett vol na, ő nagyméltósága, ki ez ügyet oly lel ke se dés sel fel ka rol ta, és mie lőb bi ki vi te lét óhajt ja, e tár gya lá
so kat köz vet le nül meg tet te, és nem köz ben já ró ál tal te tet te vol na. Az ügy te hát most is úgy áll, amit ezelőtt há rom hó val; 
de elő moz dí tá sá ra leg kö ze lebb ki lá tás sincs; mert a kül dött ség fő apát ő mél tó sá gá nál meg bí zá sá ban minded dig nem is 
járt el, és így a köz gyű lés ez ér dem be ni to váb bi ha tá ro za tá nak ala pul szol gá ló je len té sét még meg sem te het te.

Ő nagyméltósága me gyés püs pö künk te hát mél tán el szo mo ro dott azonlehet mondaniközöny fe lett, mely ezen ügy
nek, me lyet a vá ros jól lé te elő moz dí tá sá ra irány zott ne mes lel kű tö rek vé sé ben oly nagy lel ke se dés és eréllyel fel ka rolt, és 
amely ügy ben legin kább ér de kelt féla városa fel kért se géd ke zet nyúj ta ni oly so káig ké sik, tár gya lá sá ban mu tat ko zik.

Né ze tem sze rint a vá ro si ha tó ság nak, a la kos ság nak ál ta lá no san nyil vá nu ló óha ja foly tán felada ta lett vol na, azon
nal a vett fel hí vás ra a kí nál ko zó al kal mat, mely 1861. év ben, mi dőn Győrvárosa és a me gye kö zös lé pé se ket tet tek, de 
saj nos, si ker nél kül ez in té zet vissza nye ré sé re, ko ránt sem volt oly elő nyös, mint jelenlegmegragadni, hogy ke be lé be 
fel fo gad has sa azon in té ze tet, mely ből 1848. évig oly nagy mérv ben ta pasz talt szel le mi és anya gi elő nyö ket nyert, és 
ame lye ket ez bi zo nyo san jö vő re is nyúj ta na; mi nél fog va az ő nagyméltóságától vett fel hí vás ra el vi leg azon nal ki kel lett 
vol na mon da nia, mi sze rint a vá ros ra min den irány ban háramlandó elő nyök te kin tet be vé te lé vel kész áldozatotha a 
vá ros jól lé te elő moz dí tá sá ra tett köl te ke zés ál do zat nak nevezhetőhozni, és a szük sé gelt he lyi sé gek áten ge dé sé re kész
nek nyi lat ko zik; amely cél ra legal kal ma sabb he lyi sé gek ki sze me lé sé re, és az évikiadá sok nak ezál tal mily összeg gel 
leen dő szaporodta iránt vé le mé nyes je len tés elő ter jesz tés vé gett egy bi zott mányt kell va la kül de nie, mely a szep tem ber 
ha vi köz gyű lés re je len té sét bead hat ta, és ugyanak kor ez ügy elin té zé sét le he tő vé tet te vol na; mi nek alap ján a visszaál
lí tás nak elv be ni el ha tá ro zá sa ta lán máris ki mond va, és az ál ta lá nos óhaj tel je sü lé se biz to sít va len ne.

Úgy hi szem: azon vá ros kö zön sé gé nek, mely 37% vá ro si pót adót fi zet, min den egyes tag ja bi zo nyá ra tel jes öröm
mel kész leend, még né hány kraj cár ral já rul ni oly köl te ke zés re, amely ből reá háramlandó elő nyök azt ne ki dú san 
visszafizetendik; szí ve sen járuland oly in té zet visszaál lí tá sá hoz cse kély összeg gel, mely ben ha csak évenkint 100 if ú is 
nyerendi mű vel te té sét, 4050 ezer fo rint fog e vá ros ban el köl te ni, mely összeg csak is az adó zók zse bei be folyand; mert 
a vá ros évi 170 ezer fo rint nyi kiadá sai kö zül hasz no sab ban alig leend összeg kiad va, mint e tan in té zet visszaál lí tá sá
ra szánt 15002000 fo rint; és mily édes önér zet tel fog na az egyes vá ro si la kos, a ke be lé ben dísz lő in té zet re te kin te ni, 
tud va, hogy sa ját fil lé rei vel is en nek visszaál lí tá sá hoz já rult.

Ám de a he lyi sé get a vá ros még min dig felajánl hat ja, lás suk azon ban, mik le het nek az eb be li ké se de lem kö vet kez mé nyei.
Egy fel sőbb tan in té zet nek visszaál lí tá sa, a he lyi sé gen kí vül, még sok oly ne héz sé gek kel van egy be köt ve, me lyek elin

té zé se huzamosb időt igényel.A he lyi sé gek biz to sít va lé vén, a nagy mél tó sá gú ma gyar ki rá lyi hely tar tó ta nács leg fel
sőbb hely re a visszaál lí tás ér dem be ni vé le mé nyes je len té sét megteendi, az ügy leg fel sőbb he lyen tár gyal tat ni, és en nek 
alap ján leg fel sőbb ha tá ro zat tal elin téz tet ni fog.

Hareméljük a legjobbata visszaál lí tást ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé ge leg ma ga sabb ha tá ro za tá val leg ke gyel
me seb ben ki mon da ni méltóztatandik, még a ta ná ri ál lo má sok be töl té sé re ki tű zen dő pá lyá zat, a be gyűlt kér vé nyek 
ala pos át vizs gá lá sa, a ki ne ve zé sek leg fel sőbb helyeni esz köz lé se sok időt veend igény be; ha te hát a fő aka dály, a he lyi
ség irán ti ne héz ség mie lőbb meg szün tet ve nem lesz, a jö vő, 1867/1868 tan év kez de té vel e tan in té zet, mely ha a fo lyó 
év sze ren csét len ese mé nyei köz be nem jön nek va la, már a fo lyó év ben legalább rész ben meg nyit tat ha tott vol na,is mét 
nem leend meg nyit va, és egy egész év ez ügy re néz ve is mét el vesz ve leend.

De egy más, és sok kal hát rá nyo sabb kö vet kez mé nye le het e ké se de lem nek, mely ál tal e tan in té zet Győrvárosától ta
lán végkép el vo nat hat nék.

Ugyanis, mint hi te les hely ről ér te sül ve va gyunk, me gyés püs pök ő nagyméltósága, ne hogy ezen ügy a he lyi ség kér
dé sén ha jó tö rést szen ved jen, és hogy egy ház me gyé je, mely nek jö ve del mé ből elő dei ezen tan in té ze tet oly nagy bő ke
zű ség gel ala pí tot ták, ezen tan in té zet jó té kony ha tá sát és elő nyeit is mét vissza nyer hes se, hogy sem ezen ügyet elej te ni 
kény te le nít ve érez ze ma gát, miu tán Győrvárosában e cél ra felajánl ha tó há za nincs, in kább kész Sop ron vá ro sá ban 
lé te ző nagy há zát, mely a ta ná rok la ká sá ra is elég he lyi sé get nyúj ta na, e cél ra a nagy mél tó sá gú ma gyar ki rá lyi hely
tar tó ta nács nak felaján la ni.

Ne hagy juk te hát ki si kam la ni ke zeink ből a kí nál ko zó al kal mat, ne en ged jünk he lyet vá ro sunk tör té nel me év köny vei
ben azon té tel nek, hogy a 19. szá zad má so dik fe lé ben, ak kor, mi dőn a vá ros jól lé te elő moz dí tá sá ról szó volt, a kí vánt 
erély ben nünk hiány zott, és kö zö nyünk ál tal a köz mű ve lő dés úgy, mint az anya gi ha la dás ban hát ra ma ra dás je leit 

ad tuk, ha nem in kább ér de mel jük ki eré lyünk és ál do zat kész sé günk ál tal a jelenkor megis me ré sét, az utó dok ál dá sát, 
és ez ál tal tett leg is tün tes sük ki, hogy me gyés püs pö künk ő nagyméltóságának a vá ros jól lé té re irány zott buz gó tö rek
vé seit nem csak meg kö szön ni tud juk, de elő se gí te ni is ké szek va gyunk.

Dixi et salvavi animam meam.
Kautz Gusz táv”

A lel kes han gú cikk meg je le né se kor már a vá ro si ha tó ság nál is foly tak az aka dé mia ügyé ben tör té nő ta nács ko zá-
sok. Fel me rült az is, hogy a megyéspüspök a győ ri egy ház me gyé től nem akar ja el vesz te ni az aka dé miát, Sop ron vá-
ro sá ban kész he lyet biz to sí ta ni az aka dé miá nak. Mi vel a vá ros kül dött sé ge si ker te le nül járt a pan non hal mi fő apát nál 
a fő gim ná ziu mi el he lye zés ügyé ben, így a győ ri ne ve lés ügyi vá laszt mány azt a ja vas la tot vit te az 1866. no vem ber 5-i 
vá ro si köz gyű lés elé, hogy a vá ros gon dos kod jék az aka dé mia el he lye zé sé ről és ala kít tas sa át a győ ri vár me gye há zát, 
hogy mél tóan fo gad ja új ra a vá ros a ne ves in téz ményt. A köz gyű lés a ja vas la tot el fo gad ta, ter ve ze tet és költ ség ve tést 
ké szí tett és min den ről ér te sí tet te Simor Já nos győ ri püs pö köt is. 

Az 1866. de cem ber 3-i győ ri köz gyű lés 442. szá mú ha tá ro za ta ki mond ta, hogy a ré gi me gye há za el ső eme le té nek 
átala kí tá sa a győ ri jog aka dé mia cél jai ra átala kí tás ra ke rül jön. A ter ve ze tet az ügy sür gős volta miatt ha ma ro san a 
győ ri püs pök höz is át küld ték a pol gár mes ter köz ve tí té sé vel. 

A ne ve lés ügyi vá laszt mány Simor püs pök höz kül dött le ve-
lé ben kér te őt, hogy „a győ ri jog aka dé mia visszaál lí tá sáért, az 
ügy kö rül ta pasz talt buz gal má val és ha tá sos be fo lyá sá nál fog
va esz kö zöl ni mél tóz tas sék” a mie lőb bi meg te le pe dé sét a fel ső-
fo kú tan in té zet nek. Egyet len kér dés ben volt va ló di egyetér tés 
a győ ri közélet ben a ha tó sá gok és a kü lön bö ző cso por to su lá sok 
kö zött: a jog aka dé mia visszaál lí tá sá nak ügyé ben.  A vá ros el-
ha tá ro zá sa után Simor püs pök is le tett ar ról a ter vé ről, hogy 
Sop ron ba vi gye az aka dé miát. 

1867. ja nuár 20-tól Simor Já nos győ ri megyéspüspök esz-
ter go mi ér sek lett, de nem fe led ke zett meg a vá ros ról és az 
aka dé mia sor sá ról sem. Simor her ceg prí má si ki ne ve zé sé vel 
a jo gi ok ta tá si in téz mény ügye je len tő sen elő re ha ladt, mi-
vel a fő pap a kez de tek től hat ha tó san tá mo gat ta az aka dé mia 
visszaál lí tá sát. 

Simor Já nos 1867. má jus kö ze pén Bécs ben tett tisz tel gő lá-
to ga tást és ek kor ír ta öröm te li sür gö nyét Győr be, Kautz Gusz-
táv nak: 

„Kautz Gusz táv jog tu dor úr nak Győ rött.
  Ő csá szá ri ki rá lyi Apos to li Fel sé ge a győ ri jogacademia hely

reál lí tá sát má jus hó 12én leg ke gyel me seb ben el ha tá roz ni mél
tóz ta tott. Ké rem ezt a ked ves győ riek kel tu dat ni.

Az or szág prí má sa”

A Győ ri Köz löny azt is kö zöl te rö vid hír ben, hogy a Bu da pes ti Köz löny c. hi va ta los lap megír ta, hogy a győ ri jog-
aka dé mia 1867/68-as is ko la év ben már meg nyí lik. Kautz Gusz táv, aki 1867. má jus 2-a óta szer kesz tő je a Győ ri Köz-
löny cí mű lap nak, Győr vá ros hoz kér vényt in té zett, amely ben in dít vá nyoz ta, hogy a vá ros ké szít se elő a jog aka dé mia 
fo ga dá sá hoz szük sé ges he lyi sé ge ket, így azon na li kez dést nem aka dá lyoz za meg a hely hiány. 

A győ ri köz gyű lés 1867. jú nius 25-i, 94. sz. in dít vá nya sze rint Győr vá ro sa há lás kö szö ne tet mond a her ceg prí más nak:
„…in dít vá nyoz ta tott, mi sze rint a ha zai hír la pok tu dó sí tá sai sze rint ő csá szá ri apos to li ki rá lyi Fel sé ge lemagasb el ha

tá ro zá sa foly tán a győ ri ki rá lyi jog aka dé miá nak visszaál lí tá sa el ren del ve lé vén, a vá ros ha tó sá ga ré szé ről, ezen a vá ros 
szel le mi és anya gi jól lé té nek elő moz dí tá sá ra szol gá ló in té zet nek felál lí tá sa kö rül fá rad ha tat la nul buz gól ko dó her ceg
prí más ő mél tó sá ga ez ügy be ni fá ra do zá saiért há lás kö szö net vol na sza va zan dó, mint hogy pe dig a vá ros, a szó ban lé vő 
in té zet hez szük sé gelt he lyi sé gek ki szol gál ta tá sáért felaján lot ta ezek nek meg fe le lő cél ra pe dig több időt igé nyel vén.”

 A győ ri köz gyű lés 1867. jú nius 25-én kelt ha tá ro za ta ér tel mé ben dísz kül dött ség ment és kö szön te meg Győr vá-
ro sa ne vé ben az összes fá ra do zást.  „A jog aka dé miá nak Győr vá ro sá ban visszaál lí tá sa a vá ros szel le mi és anya gi 
jól lé té nek elő moz dí tá sá ra, a vá ros te kin té lyé nek eme lé sé re néz ve a leg na gyobb és az egész vá ro si la kos ság  min den 
ré te geit kö zel ér dek lő in téz ke dés lé vén, a köz gyű lés a vá ros jól lé te elő moz dí tá sa irán ti kö te les ség ér ze té től át hat va, el 
nem mu laszt hat ja ha tá ro za ti lag ki mon da ni, mi sze rint a fel ső tan in té zet visszaál lí tá sá nak ügyét szel le mi és anya gi 
tá mo ga tá sá ban ré sze sí te ni ked ves kö te les sé gé nek elis me ri. Mint hogy pe dig a tan in té zet visszaál lí tá sá nak egyik fő té

Simor János győri püspök
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nye ző je a vá ros és em be ri ség kö zül annyi ma gasz tos ér de mek kel bí ró Her ceg prí más Simor Já nos ő fő mél tó sá ga volt, 
en nél fog va e tan in té zet visszaál lí tá sa ér de mé ben fá rad ha tat lan buz gal ma a vá ros jól lé té nek az ügy elő moz dí tá sa 
ál ta li lel kes fel ka ro lá sáért a vá ros la kos sá gá nak há lás kö szö ne te nyil vá ní tá sát és az ügy kö rü li tá mo ga tá sa ki ké ré sét 
a köz gyű lés a tisz tel gő dísz kül dött ség ál tal kí ván ja esz kö zöl tet ni.”

A dísz kül dött ség tag ja volt: Koz ma Im re pol gár mes ter, gróf Zi chy Ot tó, Ba logh Kor nél, Winterl An tal,  Liszkay Jó-
zsef, Buzássy Ká roly, Krisztinkovich Ede, Ré ti Fe renc, Kramolinj Ist ván, Tóth An tal, Schiebringer Emil, Karsay Sán dor, 
Koch Má tyás, Szalacsy La jos kép vi se lők, Nagy Pál ta ná csos, Szücs An tal pénz tár nok és Kautz Gusz táv fő jegy ző.

Győr vá ros köz gyű lé se ek kor úgy ha tá ro zott, hogy kö szö ne tet sza vaz meg Simor esz ter go mi ér sek nek és egy ben 
fel kér te Kautz Gyu lát, Győr vá ros or szág gyű lé si kép vi se lő jét, hogy ke res se fel a Val lás- és Köz ok ta tá si Mi nisz té riu-
mot és mie lőbb kér je ki a hi va ta los ér te sí tést a vá ros szá má ra. 

A köz ben já rás nak meg lett a kí vánt ered mé nye.  Bá ró Eöt vös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1867. jú nius 
30-án a kö vet ke ző lei ra tot in téz te Győr vá ros kö zön sé gé hez:

Val lás és köz ok ta tá si ma gyar kir. mi nisz ter úr ő nagyméltó
ságától fo lyó évi jú lius hó 4ik nap ján a kö vet ke ző, jú nius 30án 
675. el nö ki szám alatt kelt ma gas ren de let ér ke zett Győrvárosa 
kö zön sé gé hez. Ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé ge f. évi má
jus hó 12én kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sá val a győ ri ma gyar kir. 
jog aka dé miát leg ke gyel me seb ben visszaál lí ta ni mél tóz ta tott, 
olyképen, hogy az 18678iki tan év ben az el ső tan fo lyam, a kö
vet ke ző két tan év ben pe dig a má so dik és har ma dik tan fo lyam 
lészen meg nyi tan dó. Er ről a vá ros t. cz. kö zön sé gét a pá lyá za ti 
hir de tés má so lat ban ide zá rá sa mel lett, azon meg ke re sé sem mel 
tu dó sí tom, hogy mi dőn e fejedelemi el ha tá ro zást a tu do mány 
és mű ve lő dés szem pont já ból öröm mel üd vöz löm, a vá ros kö zös
sé ge szí ves ked jék az aka dé mia szá má ra felaján lott he lyi sé gek 
átala kí tá sa és jó kar ba he lye zé se kö rül a kel lő in téz ke dé se ket 
meg ten ni, az ügy sür gős sé gé nél fog va en gem ho va elébb tu dó
sí ta ni és ez al ka lom mal ne kem a rész le tes terv raj zot is be mu
tat ni.

Azon re mény ben va gyok, hogy a vá ros t. cz. kö zön sé ge, mit 
a du nán tú li ha zai mű ve lő dés egyik ki vá ló fon tos sá gú kép vi se
lő jé től ez ügy ben a leg buz góbb tá mo ga tást és ál do zat kész sé get 
vár ha tom, a cél ra, hogy a győ ri m. kir. jog aka dé miát arány lag 
rö vid idő alatt a jól el lá tott és szer ve zett, s a tu do mány mai 
igé nyei nek meg fe le lő fel sőbb ha zai szaktanintézeteink kö zé so
rol has suk.

Bu dán, jú nius 30án 1867.     
B. Eöt vös Jó zsef

Eötvös József miniszter

Az 1867. június 25-i közgyülési jegyzőkönyve
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Kossuth utca

Zechmeister utca Az 1867. július 8-i közgyülési jegyzőkönyve
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1867. évi jú nius hó 30-án kelt, 675. szá mú val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter  hi va ta los hir det mé nye a Győ ri Kir. Jog aka dé-
mia visszaál lí tá sá ról:   

„1867. évi jú nius hó 30án kelt hi va ta los hir det mény a győ ri jog aka dé mia visszaál lí tá sa iránt
Ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé ge fo lyó évi má jus hó 13án kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sa sze rint a győ ri ma gyar 

kir. jog aka dé miát leg ke gyel me seb ben visszaál lí tot ta oly kép pen, hogy a kö vet ke ző, tud niil lik 1867/1868iki tan év ben 
az aka dé mia el ső tan fo lya ma, a kö vet ke ző két tan év folytában pe dig a má sod és har mad évi tan fo lyam leszen meg
nyi tan dó.

A val lás és köz ok ta tá si ma gyar kir. ministerium fi gye lem mel a ha zai tu do mány fej lő dé se és a jo gi pá lyá ra ké szü lő 
du nán tú li if ú ság ér de kei és szük sé gei re, gon dos kod ni fog a ren des jo gi tan fo lyam nak a fen tebb em lí tett mó don va ló 
egy más utá ni szer ve zé sé ről, s hogy az el ső évi tan fo lyam már a jö vő tan év ben meg kez det hes sék, a val lás és köz ok ta tás 
m. kir. ministerium a győ ri ma gyar kir. jog aka dé miá nál egyelő re be töl ten dő há rom tan szék re, tud niil lik

1,  egy tan szék re, mellyel a jogencyclopaedia, az összes észjogtan, az ál lam és nem zet kö zi és a ma gyar bün te tő
jog;

2,  egy tan szék re, mellyel a ró mai és egy ház jog; és
3,  egy tan szék re, mellyel a ma gyar ál lam és jog tör té net, a ma gyar köz jog, a ma gyar ma gán jog és el já rás ren des 

előadá sá nak kö te le zett sé ge van egy be kap csol va – a pá lyá za tot ezen nel ki hir de ti.
Ren des ta ná rok szá má ra az ál lo má sok mindegyi ké vel 1.050 fo rint nyi ren des évi fi ze tés és a ma ga sabb fi ze tés be va ló 

elő lé pé si jog, rend kí vü li ta ná rok szá má ra pe dig 900 fo rint nyi évi fi ze tés, azon kí vül mind két ka te gó ria be li ta nár szá
má ra a sza bá lyos táp pénzil let mény él ve ze te van egy be köt ve.

A fo lya mod ni kí vá nók ko ruk, val lá suk, vég zett ta nul má nyaik, netáni ed di gi szol gá la taik és jog tu do ri fo ko za tu kon 
kí vül, tu do má nyos szak kép zett sé gü ket:

a,  nyil vá nos jo gi tan in té zet nél foly ta tott va ló sá gos ta ní tás, vagy
b,  írott tu do má nyos mun káik, vagy
c,  egye te mi ma gán ta ná ri, az il le tő tan szék legalább egy tan tár gyá ból va ló ké pe sí té sük (habilitatiójuk) ál tal tar toz

nak ki mu tat ni.

A ma gán ta ná ri ké pe sí tés hez szük sé gel te tik, hogy a je lölt  jog tu do ri ok le ve le, élet pá lyá ja rö vid raj za és az előadá sok 
elő raj zá nak a jo gi és ál lam tu do má nyi egye te mi kar dé kán sá gá nál tör tént be mu ta tá sa után:

a,  az ál ta la ki dol go zott nyom ta tott vagy írott szak be li ér te ke zést vagy na gyobb mun kát mu tas son be;
b,  a ne ve zett kar előtt tu do má nyos ér te kez le tet (colloqiumot) a be nyúj tott mun ka tar tal ma fe lett, és
c,  e kar ál tal ki je lölt szak be li tárgy fe lett pró ba előadást és pe dig kel lő si ker rel tar tott lé gyen.

A körülírt kel lék kel el lá tott fo lya mod vá nyok fo lyó évi szep tem ber hó el se jéig a val lás és köz ok ta tá si m. kir. ministerhez 
fel ter jesz ten dők.

Bu dán, 1867. jú nius 30án
 a val lás és köz ok ta tás ügyi
 m. kir. ministeriumtól

Jegy zet: Pót ló lag köz zé té te tett, hogy a pá lyá za ti hir de tés har ma dik pont já ban em lí tett és be töl ten dő tan szék csak a 
ma gyar ál lam és jog tör té net, a ma gyar ál lam és igaz ga tá si jog ra, vagy köz jog ra ter jed ki, ké sőbb fog ván csak a ma
gyar ma gán jog és el já rás ra néz ve in téz ke dés tör tén ni. A fo lya mod vá nyok te hát csak is fi gye lem mel a ma gyar ál lam és 
igaz ga tá si jog ra, vagy köz jog ra fel ter jesz ten dők.”

A hi va ta los ér te sí tés nagy örö met kel tett a vá ros ban. Az 1867. jú lius 8-i vá ro si köz gyű lé sen kül dött sé get küld tek 
Simor Já nos prí más hoz és Eöt vös Jó zsef mi nisz ter hez a há lás kö szö net sze mé lyes ki fe je zé sé re. 

A győ ri 1867. jú lius 8-i köz gyű lé si jegy ző könyv ből rész let: 

Tárgy ér de me:

„A ma gyar val lás és köz ok ta tá si mi nisz ter úr ő nagyméltósága f. é. jú nius hó 30án 675. sz. a. kelt ren de le té vel 
ér te sí ti a vá ros kö zön sé gét ő cs. és apos to li ki rá lyi fel sé gé nek f. é. má jus 12én kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sá ról, mely
lyel a győ ri kir. jog aka dé miá nak visszaál lí tá sát ke gye sen el ren del ni és ezen tan in té zet nek tan fo lya mon ként há rom 
év alatt leen dő újabbi életbeléptetését el ha tá roz ni mél tóz ta tott; fel hív ja a hi vat ko zott ren de let ben egy szer s mind a 
vá ros kö zön sé gét, hogy a szóbani tan in té zet re felaján lott he lyi sé gek átala kí tá sát esz kö zöl tes se és a ter vet be te kin tés 
vé gett fel ter jessze.”

Vég zés:

 „Ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé gé nek a fen teb bi ren de let ál tal a vá ros kö zön sé gé nek kö zölt, a győ ri kir. jog aka
dé mia visszaál lí tá sa ér de mé ben kelt leg ma ga sabb el ha tá ro zá sát mint is a kor mány és köz mű ve lő dés, nem kü lön ben 
a vá ros szel le mi és anya gi jól lé té nek elő moz dí tá sa ér de ké ben tett nagy hord ere jű ke gyel mes in téz ke dé sét, a vá ros köz
gyű lé se, az in téz ke dés ál tal és a szom széd me gyék egyik leg főbb óha já nak tel je se dés be me ne te lét lát va, lel ke sült öröm
mel üd vöz li és há lás kö szö net tel ve szi.”

A köz gyű lés ál tal ki je lölt kül dött sé get Esz ter gom ban 1867. jú lius 16-án fo gad ta Simor Já nos.
A tisz tel gő lá to ga tá son Winterl An tal győ ri ka no nok-plé bá nos és Koz ma Im re, Győr vá ros pol gár mes te re szó no-

kolt. A kül dött ség tisz te le té re adott ebé den pe dig Ba logh Kor nél ud va ri ta ná csos, Győr vá ro si tör vény ha tó sá gi bi-
zott sá gi tag ja és Kautz Gusz táv, Győr vá ros fő jegy ző je fe jez te ki há lá ját a bí bo ros-ér sek nek.

A kül dött ség Esz ter gom ból Bu da pest re uta zott és Kautz Gyu la dr. or szág gyű lé si kép vi se lő ve ze té sé vel br. Eöt vös Jó-
zsef mi nisz ter hez men tek lá to ga tás ra 1867. jú lius 18-án. Kautz Gyu la szó nok la tá ban fe jez te ki a vá ros kö zön sé gé nek 
kö szö ne tét. A mi nisz ter vá la szá ban kiemel te, hogy nagy örö mé re szol gált, hogy se gít he tett azon, hogy Győr vá ros 
igaz sá gos és mél tá nyos ké rel me tel je sül jön. A mi nisz ter bú csú zás kor a vá ros sze re te té be aján lot ta a jog aka dé miát. 

1867. au gusz tus 2-án Kárffy Ti tusz, a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter el nö ki tit ká ra meg szem lél te és cél sze rű nek 
ta lál ta a tan te rem nagy sá gát és az épü let fek vé sét. Győr vá ros gaz da sá gi és ne ve lés ügyi vá laszt má nya 1867. au gusz tus 
7-én szem lél te meg a ré gi me gye há zát, ahol az aka dé miát el kel lett he lyez ni. Megál la pod tak, hogy az aka dé miá nak 
egyelő re csak az el ső tan fo lya ma nyí lik meg a so ron kö vet ke ző tan év ben. Az idő elő re ha ladt volta miatt az épü let el ső 
eme le tén csak egy tan ter met ké szí tet tek elő az aka dé mia szá má ra.

Zal ka Já nos, az új megyéspüspök is szí vén vi sel te a fel ső tan in té zet sor sát. Az aka dé miai tan te rem el ké szül té hez ezer 
fo rin tot adott a vá ro si ha tó ság nak. Győr vá ros pol gár mes te ré nek a kö vet ke ző le ve let ír ta a győ ri megyésfőpásztor: 

„Te kin te tes Pol gár mes ter Úr!

Ő csá szá ri apos to li ki rá lyi fel sé ge leg ke gyel me sebb Urunk Ki rá lyunk szü le tés nap ja al kal má ból, az a Fel sé ges Urunk 
leg ma ga sabb s leg ke gye sebb el ha tá ro zá sa kö vet kez té ben nem so ká ra meg nyi tan dó győ ri jog aka dé mia he lyi sé gei nek 
mi nél cél sze rűbb el he lye zé sé re, van sze ren csém egy ez ret /1000/ fo rin tot azon meg ke re sé sé ből át ten ni Te kin te tes Pol
gár mes ter Úr hoz, mi sze rint ez össze get az érin tett épü le tek kel fog lal ko zó bi zott mány hoz át szár maz tat ni szí ves ked jék. 
Töb bi ben min den tisz te let tel ma rad tam

Győ rött, 1867iki au gusz tus hó 18án
Zal ka Já nos

győ ri püs pök”

Szep tem ber kö ze pé re el ké szült a tan te rem. 1867. szep tem ber 16-án tör tént meg az el ső há rom ta nár ki ne ve zé se. 
Ők a kö vet ke zők vol tak: Hajnik Im re dr., aki egyút tal he lyet tes igaz ga tó is lett, Kautz Gusz táv és Milbek Ká roly. 

Dr. Kautz Gusz tá vot, Győr vá ros fő jegy ző jét, a ké sőb bi igaz ga tót, he lyet tes ta nár nak ne vez te ki Eöt vös Jó zsef mi-
nisz ter a Győ ri Kir. Jog aka dé miá ra 1867. szep tem ber 16-án: 

„Ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé gé nek f. évi má jus 13án kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sá val leg ke gyel me seb ben 
visszaál lí tott győ ri kir. jog aka dé miá nál be töl ten dő egyik tan szé ken Dr. Kautz Gusz táv Győr szab. kir. vá ros fő jegy ző
jét he lyet tes ren des ta nár nak ki ne vez vén, er ről a vá ros kö zön sé gét oly fel szó lí tás sal tu dó sí tom, s asze rint az ide szánt 
ki ne ve zé si ren del vényt és fo lya mod vá nya ne ve zett nek azon nal kéz be sí te ni szí ves ked jék, meg jegy zem egy szer s mind, 
hogy megen ged he tő nek ta lál tam, mi sze rint je len le gi hi va ta los ál lo má sá val össze kö tött teen dőit, amennyi ben az ál tal 
ta ná ri kö te les sé gei nek tel je sí té sé ben nem aka dá lyoz va to váb bi in téz ke dé sig vé gez hes se.

Bu dán, 1867. évi szep tem ber hó 16án

Bá ró Eöt vös Jó zsef ”

Az aka dé mia meg nyi tá sá ra a mi nisz ter nek is szán dé ká ban volt el jön nie, de 1867. szep tem ber 27-i 936. sz. lei ra tá-
ban ér te sí tet te az aka dé mia igaz ga tó ját és Győr vá ros kö zön sé gét, hogy az or szág gyű lés meg nyi tá sa és a tan ügy új já-
szer ve zé se kö rü li teen dői miatt ma ga he lyett mi nisz te ri biz to sul Lipovniczky Ist ván püs pö köt, mi nisz te ri ta ná csost 
kül di Győr be. 
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Eöt vös Jó zsef m. kir. val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter nek 1867. szep tem ber 27-én, 936. el nö ki szám alatt kelt lei ra ta 
a győ ri kir. jog aka dé mia igaz ga tó já hoz, dr. Hajnik Im ré hez:

„Miu tán a visszaál lí tott győ ri m. kir. jog aka dé mia el ső tan fo lya má ra a ta ná rok ki ne vez tet tek, azon ál la pot ba ju tott 
a tan in té ze tünk, hogy fo lyó évi ok tó ber 3án meg nyit ha tó és ab ban a rend sze res ok ta tás meg kezd he tő leszen.

Fe let te saj ná lom, hogy az or szág gyű lés nek leg kö ze leb bi meg nyi tá sa és a tan ügy új já szer ve zé se kö rü li nagy el fog lalt
sá gom a leg jobb aka rat mel lett sem en ge dik, hogy kí ván sá gom sze rint a ha zai tan in té zet meg nyi tá si ün ne pé lyén sze
mé lye sen le hes sek je len, s hogy kény te len va gyok ké sőbb re ha lasz ta ni lá to ga tá so mat az aka dé miá nál, mely ar ra van 
hi vat va, hogy ha zánk egyik leg na gyobb fon tos sá gú ér de ké nek if ú sá gát a ma ga sabb szak tu do mány kö ré be ala po san 
be ve zes se, azok közt a va ló di mű ve lő dés és ér tel mi ség ál dá sát ter jessze, és így ha zánk fel vi rág zá sá nak leg nél kü löz he
tet le nebb alap ját meg ves se.

Mi dőn te kin te tes Ura sá go dat ar ról tu dó sí tom, hogy a győ ri kir. jog aka dé mia meg nyi tá sá val Lipovniczky Já nos mi
nisz te ri ta ná csos és püs pök úr őmél tó sá gát bí zom meg, el vá rom, hogy a ta ná rok meg fog nak ten ni szép és nagy fon tos
sá gú hi va tá suk ön tu da tá ban min dent ,amit tő lük a kö zön ség ve lem együtt reményel.

Kelt Bu dán
 Br. Eöt vös Jó zsef
1867. szep tem ber 27.”

A jog aka dé miai he lyi sé gek tár gyá ban is ha tá ro za tot hoz tak a győ ri köz gyű lé sen és egy ben a gaz da sá gi vá laszt mány 
egy új épí té si ter ve ze tet kért, mert úgy ha tá roz tak, hogy egyelő re csak átala kí tás lesz az odaítélt me gye há za épü le tén.

A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia ün ne pé lyes meg nyi tá sa

A jog aka dé mia meg nyi tá sát Lipovniczky Ist ván ta ná csos fog ja vé gez ni- er ről tu dó sít a köz gyű lé si jegy ző könyv és a 
meg nyi tás ren de zé sét egy bi zott ság felada ta lett irá nyí ta ni, me lyet az 1867. szep tem ber 20-i köz gyű lés bí zott meg a 
teen dők el lá tá sá val. Tag jai: Ba logh Kor nél el nök, gróf Zi chy Ot tó, Schiebringer Emil és Liszkay Jó zsef vol tak. Mel let-
tük se géd ke zett Kautz Gusz táv fő jegy ző és Szücs La jos pénz tár nok.

1867. ok tó ber 2-án ér ke zett Győr be Lipovniczky Ist ván mi nisz te ri ta ná csos és Hollán Győ ző val lás- és köz ok ta tás-
ügyi mi nisz té riu mi el nö ki fo gal ma zó. A győ ri püs pök vár ban száll tak meg az ün nep ség elő es té jén. 

A jog aka dé mia meg nyi tá sá nak ün nep sé ge 1867. ok tó ber 3-án a győ ri ben cés temp lom ban kez dő dött. Fé nyes pa pi 
se géd let tel Zal ka Já nos győ ri megyéspüspök mon dott szent mi sét. A temp lom ban nagy szá mú hall ga tó ság mel lett je-
len volt a ki rá lyi biz tos, a káp ta lan, a pan non hal mi fő apát, a csor nai pré post, a me gyei tisz ti kar élén a fő is pán nal, a 
csá szá ri és ki rá lyi 19. szá mú gya log ez red tisz ti ka ra, a vá ro si tisz ti kar és Győr vá ros kép vi se lő-tes tü le te, a fő gim ná ziu-
mi ta ná ri kar és az új aka dé mia ta ná ri ka ra, a cé hek zász lók kal, szá mos Győr vá ro si és vi dék be li polgár; az ora tó rium-
ban pe dig dí szes hölgy ko szo rú fog lalt he lyet. A szent mi se után az összes hall ga tó az aka dé miai épü let nagy ter mé be 
vo nult, aho va csak ha mar a ki rá lyi biz tos úr is megér ke zett, aki a meg nyi tó be szé det mond ta.

Lipovniczky Ist ván ma gyar ki rá lyi val lás- és köz ok ta tá si mi nisz te ri ta ná csos és püs pök úr nak, a Győ ri Ki rá lyi Jog-
aka dé miá nak ün ne pé lyes meg nyi tá sa al kal má val mon dott be szé de:

Mél tó sá gos Megyéspüspök Úr! 
Nagytekintetű Gyü le ke zet!

A ko ro nás ki rály irán ti ren dü let len hű ség és a hon fiúi öröm nek egyaránt ma ga sult ér zel mé vel nyíl nak meg aj kaim 
ezen ün ne pé lyes al ka lom mal, mely Győr vá ro sát jog aka dé miá val gaz da gít ja, en gem pe dig azon rit ka sze ren csé ben 
ré sze sít, hogy a fe je del mi kegy ezen épp oly’ ma gasz tos mint ál dá sos nyil vá nu lá sá nál a ma gyar kor mány nak kül dött je 
és kép vi se lő je le he tek a cultus és köz ok ta tá si mi nisz ter úr nak, azon köz tisz te le tű fér fiú nak, aki megújult al kot má nyos 
éle tünk haj na lán, mű kö dé sé nek el ső áldozatját a győ ri joga ka dé mia visszaál lí tá sá val mutatá be a tu do mány és a 
ha za ol tá rán, és kit egye dül le győz he tet le nül pa ran cso ló kö rül mé nyek tar ta nak vissza azon vágy nak tel je sí té sé től, 
mely sze rint ma ga je len lé té vel óhajtá emel ni az öröm na pot, me lyet tu do má nyo kért lán go ló ne mes szí vé nek őszin te 
tö rek vé se az el ső ran gú té nye zők so rá ban se gí tett a tisz telt vá ros nak ki vív ni, meg sze rez ni.

Ezen fé nyes kül de tés nek annyi val in kább ör ven dek, mi vel ek képp a szerencse kí nál ko zik sze mé lyes tisz te le tem 
adó ját is le ró ni e tisz telt vá ros emel ke dett lel kű pol gá rai nak, kik a magasb mű velt ség te rén nem ver se nyez nek ke
vés bé a ba bért ha zá nak töb bi vá ros sal fö lött kiér de mel ni, mint az ipar és szor ga lom nak verítékökkel áz ta tott me
ze jén sa ját és ked ves ha zánk jól lé tét, föl vi rág zá sát ne mes tö rek vés sel elő se gí te ni, és kik ezért mél tók is ar ra, hogy 
a szor ga lom és az emel ke dés ta nyá ján leg szí ve seb ben ké jel gő mú zsák is aján dé kaik tel jé vel üs sék föl székhelyöket 
ked velt kö rük ben.

Mi dőn e reám néz ve igen hí zel gő tisz tem ben el jár ni óhaj tok, nem le het felada tom a leg főbb ke gye lem mel visszaál lí
tott jog aka dé mia tör té nel mét egész ki ter je dé sé ben ecse tel ni, bár mél tó tár gya len ne a legtüzetesb ér te ke zés nek, akár a 
köz re mű kö dő sze mé lyek nagy sá gát, akár a vi szon tag sá gok kor raj zát, akár az ál do za tok hal ma zát ven nők fi gye lem be, 
mely nek lé te zé sé nek, mű kö dé sé nek el röp pent ide jét, mint szintannyi ör ven de tes vagy bá na tos em lék kö vek je lö lik. A 
há la azon ban és elis me rés, mely lo va gias nem ze tünk nek az ősök irán ti egyik ki vá ló jel le ge kö ve te li, hogy önök lel ki 
sze mei előtt föl leb bent sem a múlt nak leplezetét, fölidéz zem ár nyait azon di csők nek, kik a jog aka dé mia ala pí tá sa, föl
vi rá goz ta tá sa ál tal el ső ren dű jó te vői lő nek, kü lö nö sen e vá ros nak és az egész vi dék nek; és fölem lít sem a nagy lel kűe ket, 
kik jobb re ményt kel tő nap jaink ban ama zok nak so rát alig ha ke ve sebb di cső ség gel kiegé szí tik, be zár ják.

El ső he lyen em lí ten dő Dallos Mik lós győ ri püs pök, aki e tan in té ze tet az ál ta la 1625ben meg hí vott Jé zus Tár sa
sá giak tan ügyi ve zér le té re bíz ván, an nak nem csak 12.000 fo rin tot ado má nyo zott, ha nem szá má ra di cső em lé kű III. 
Fer di nánd császár és ki rály tól a lé bé nyi és veszprémvölgyi apát ság ja vait is megszerzé.

Ezen ala pít vá nyo kat kissennyei Sennyey Ist ván és Draskovich György szin tén győ ri püs pö kök 23.000 fo rint tal nagy
lel kűen gyarapíták.

Ide já rul az ado má nyai ban fe je del mi bő ke zű sé get gya kor ló Szé che nyi György győ ri püs pök, ki e czélra 50.000 fo rint
tal és Gorup Fe renc novii püs pök s győ ri ka no nok, ki e tan in té ze tet jó szá gok kal gazdagítá.

Ezen kí vül em lí ten dő még Eszterházy Fe renc gróf és ne je, Thö kö ly Ka ta, kik e czélra ne ve ze tes jó szágré sze ket ado má
nyoz tak. A ta no dai épü le tet Szé che nyi Pál győ ri nagyprépost épít tet te, mely re a má so dik eme le tet Zi chy Fe renc gróf 
győ ri püs pök költ sé gén ma ga sít ta tott. A zár da épü le tet a már em lí tett Szé che nyi György a győ ri ka no no kok nak 11.449 
fo rint nyi ado má nyá val gyámolítatta, nagy sze rű költ ség gel emel tet te, az az zal kap cso lat ban lé vő dí szes egy ház pe dig 
Acsády Ádám győ ri ka no nok, utóbb veszp ré mi püs pök költ sé gén fe jez te tett be.

Az ek képp ala pí tott és ha zánk tu do má nyos in té ze tei közt te kint ve ab ban dícsérőleg mű kö dött a nagy szel le mi erők
kel ren del ke ző ki tű nő aka dé mia a tu do má nyok pá lyá ján ál dá so san mű kö dött egész 184950ig, ami dőn a böl csé sze ti 
és a jo gi tan fo lyam is meg lőn szün tet ve. Ne für késszük a csa pás sej tel mes vagy tán igenis is mert okait, úgy lát szik, az 
is te ni gond vi se lés ke zé ben ez is egyi ke akart len ni azon, ha bár a ha lan dók előtt sok szor nem igen ked ves pró bál ta tá
sok nak, me lyek kö ze gül szol gál nak nagy jel le mek fel tű né sé re, a ne mes szí vek an nál edzet tebb, ki tar tóbb mű kö dé sé nek 
nyil vá nu lá sá ra.

E mos to ha kö rül mé nyek közt, mint ma gyar fa junk, mon da ni szok ta, Is ten jó ked vé ben Győr egy ház me gyé nek fő pász
to rul oly fér fiút aján dé ko zott, ki nagy szel le mi ere je, és ki me rít he tet len bő ke zű sé gé nek mo nu men tá lis em lé kei nél fog va 
so ha meg nem aláz ha tó büsz ke sé ge ma rad a ma gas mű velt ség nek épp úgy, mint a te vé keny ke resz tény sze re tet nek, és 
ki, mint ez ügy be ni eré lyes fel ter jesz té sé ből ki tű nik, mind járt a fő pász to ri kor mány át vé te le után, a tu do má nyos ha
la dás ezen meg szün te tett palaestrájának visszaál lí tá sá val kez dett fog lal koz ni.

Ugyanis, így szól a legalá za to sabb fel ter jesz tés ben a me gyé nek fe led he tet len fő pász to ra, most már herczegprímások 
szé ké nek dí sze „mió ta püs pö ki szék vá ro som szel le mi elő re ha la dá sát éber sze mek kel fi gyel ve ész le lem, nap ról nap ra 
mindin kább mé lyen ér zem szük sé gét oly ma ga sabb tu do má nyos tan in té zet nek, mely ugyan nagy ne vű elő deim pél dát
lan és elég gé so ha nem ma gasz tal ha tó bő ke zű sé gé ből egy kor e vá ros keb lé ben a köz mű ve lő dés és ér tel mi fel vi lá go so dás 
jó té kony su ga rait or szág szer te áldásthozólag szétárasztá, de me lyet a vá ros, a tu do má nyok nak haj dan di cső szék he
lye, már majd két év ti ze den át sajnosan nél kü löz ni kény te len”.

A fő pász to ri alá za tos ké re lem vissz hang ra ta lál ván a fe je de lem atyai keb lé ben, és ez tá mo gat tat ván a fenn költ lel kű 
ok ta tás ügyi mi nisz ter úr nak, fa jun kat a mű velt nem ze tek tu do má nyos szín vo na lá ra emel ni óhaj tó ha za fias tö rek vé
se ál tal, fo lyó évi má jus hó 12én kelt legmagasb ki rá lyi lei ra tá val a fáj dal ma san nél kü lö zött in té ze tet visszaál lí ta ni 
ke gyes ke dett. A ki rá lyi ke gye lem há lá ra fel hí vó ezen té nye íme egész nagy sá gá ban áll önök előtt, tisz telt gyü le ke zet, 
mely nek messze ki ha tó érv vel nö vek vő gyűrűzetben mu tat koz nak, ha a fe je del mi nagy lel kű ség e le kö te le ző zá lo gát 
akár tu do má nyos, akár tár sa dal mi szem pont ból mér le gel jük.

A szel lem nek éle te a tu do má nyok ban, az összes mű velt ség fej lesz té sé ben rej lik; ez ele me, mely ben fönségének 
culmisatióját éri el, és vissza tük rö zi az is te ni ké pet, ha son la tos sá got, mely re te rem te tett. Ha hit bé li te kin tet ben kiak
náz ha tat lan mély sé gű az egy ház nak e szép mon da ta: „nihil enim nasci profuit, nisi redimi profuisset”, tu do má nyos 
szem pont ból mel lé je ál lít ha tó ez: mit ér em ber nek szü let ni, ha szel le me, e szik rá ja az is ten ség nek, a tu dat lan ság sö
tét sé gé ből nem vál ha tik meg. 

Nagy Sán dor né pe ket és or szá go kat zú zó győ zel mei közt sem pi rult be val la ni, hogy töb bel tar to zik a böl csé szet aty
já nak, mint nem ző jé nek, Fü löp nek, mert en nek csak tes ti, de szel le mi éle tét aman nak kö szön he ti.

Nap jaink ban az em be ri szel lem me rész szárny csat to gás sal emel ke dik a tu do má nyok vég te len ré giói ba és tisz tán 
óhajt ván lát ni azt is, mi ta lán örök re fed ve ma rad előt te, sas szem mel daczos me rev ség gel irá nyoz za az összes tu dás 
ra gyo gó nap já ra és lé tet, be fo lyást csak azon nem ze tek nek biz to sít, mely nek szár nyain hor doz tat ják ma gu kat, és a 
mű velt ség fény cso mó já nak su ga rait szel le mi tűz fo kuk ba fel ven ni, köz pon to sí ta ni az ér te lem és ke dély egész ere jé vel, 
sőt eről kö dé sei vel is ké pe sek, ké szek, elég el szán tak.

Nem ze tünk, mely hő sies da liás sá gá nak, a harczmezőn lé téért ví vott küz del mei mel lett is megőriz te, sőt hat vá nyoz ta 
a cultura összes ágai irán ti fo gé kony sá gát, ké pes sé gét, s mely, mi dőn ha zá já nak oly sok szor vér ben úszó föld gö rön
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gyeiért el so rol ha tat lan el len ség gel szem ben küz dött, egy szer s mind a ci vi li zá ció és mű velt ség szen té lyét is megőriz te 
nem csak sa ját, ha nem Eu ró pa összes né pei nek szá má ra, nem ma rad hat el az ál ta la ek képp vér ál do zat tal is meg
di csőí tett ös vé nyen, ha nem in kább, va la mint a culturáért ví vott harczokban zász ló ját min dig dics fény övez te, úgy 
a ha la dás küzdhomokján is újabb ba bé rok kal kell ezt éke sí te nie, mi nem zet kö zi fé nyes ál lá sá nak el ke rül he tet le nül 
szük sé ges és ezért fél té ke nyen őrizendő té nye ző jé vé lő, ha ke zei ből ki nem akar ja csa var tat ni sen ki ál tal el nem vi tat
ha tó trophaeumait, ha nem akar lé té nek hát ra ha gyott annyi óriá si nyo mai után, a ha la dás és mű velt ség nek ma gas ra 
emel ke dő hul lám ve ré se előtt mintegy meg ret ten ve, más bát rabb né pek ál tal, me lyek nek egyiránt er re néz ve sem mi vel 
sincs több hi va tá suk el te met tet ni.

Ezt pe dig élet re ter mett vé rünk nem akar ja, nem akar hat ja és azért öröm mel kell üd vö zöl nie a mű ve lő dés és tu do
má nyos ság szen té lyeit, me lyek előt te meg nyíl nak, s mely nek sza po ro dá sá val tágasb me der ben öm lik a szel lem élet vi
zem, mely az em be ri nem sze ren csé jé re mi nél bő veb ben él vez te tik, an nál na gyobb szom jat éb reszt és sür ge ti a tantalusi 
in ge ré nek hasz ta lan meg kí sé relt tel jes kielé gü lé sét.

Bennök lát juk őseink szel le mét, irá nyát;bennök a vias ko dást, mely sok szor a múlt tal akart sza kí ta ni;bennök a 
tu sa ko dást, mely a jö vőt, már megelő ző leg ha tal má ba akar ta ej te ni;bennök a szent lel ke se dést, mellyel a kö zü gyet 
át ka rol ták;a fél té keny sé get, mellyel vé ren szer zett sza bad sá guk kin cseit min den meg tá ma dás el len törhetlen erő vel 
körültánczolni igye kez tek, hogy tel jes ép ség ben száll jon sze re tett uno káik ra az örök ség, me lyet bölcsességök, ki tar tá
suk, ál do za tuk, ho zott va gyo nuk és éle tük megál la pí tott, vissza szer zett, meg szi lár dí tott. 

És ép pen a jog tu do má nyok azok, me lyek ked ve lé se né pünk nem ze ti jel le gé nek egyik ki vá ló vo ná sát ké pe zi; arány lag 
se hol sincs annyi legista, mint ná lunk, se hol a tör vény tu dás na gyobb mes te rei, mint szám ra néz ve elég gé csök kent vé
rünk fér fiai közt.

Ró ma fó ru mán nem sür gött több jo gász, mint areopagjainkban és a rost ru mot na gyobb szó no kok nem di csőí tet ték 
meg, mint a ma gyar jog tu dó sok tör vény ho zó vagy igaz ság szol gál ta tó ma gas la tain kat; ezen kí vül pe dig fa junk nak egész 
tör té nel me jog vé de lem mel van te le, mely a jog ér zet ben legalább is egyen lő lé vén a szer ve ze ti ál lam el mé le tet élő töb bi 
nem ze tek kel, jo gáért szen ved ni, sőt meg hal ni is tu dott, de jog áru lást nem kö ve tett el so ha.

Nem ze tünk e jo gi éle te elválhatlanul egy be forrt lé té vel, együtt áll vagy dől mind ket tő, miért is tör vény köny ve nem
csak tör té nel mi em lé ke múlt já nak statusbölcsességének, ha nem palladiuma is po li ti kai lé té nek, fönn ma ra dá sá nak.

De messze ve zet ne a jog tu do má nyok kü lön fé le ne mei nek ilye tén föl so ro lá sa; gaz dag rak
tár az, mely nem csak esz mé ket, ha nem élet el ve ket nyújt, an nál be cse seb be ket, mi nél in kább az em be
ri lét bel se jé ből vé tet nék, és mi nél köz vet le neb bül irá nyul nak a kö zös tár sa dal mi élet összes vi szo nyai ra, me
lyek szerintök ala kul nak, vagy bi zo nyá ra szerintök in té zen dők, kü lön ben a né pek nek államéleti czéljok nem csak 
koczkáztatva, ha nem vesz ve is van. – A tár sa da lom ban nem lé tez he tik csak ha ta lom, a jog az, min a tár sa da lom 
alap szik, emel ke dik, és jut hat le he tő tö kély re.

Tár sa dal mi szem pont ból te kint ve a jog aka dé mia elő nyeit, ne hogy visszaél jek a tisz telt Gyü le ke zet tü rel mé vel, elég 
le gyen felem lí te ni, mennyi vel könnyít te tik meg a tu do má nyok csar no ká hoz va ló ju tás a vá ros és vi dé ke min den tu do
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mány után só vár gó if ú pol gá rá ra néz ve, és így ki ket a mos to hább kö rül mé nyek a tá vo labb eső in té ze tek nek tö mér dek 
költ ség gel já ró lá to ga tá sá tól kü lön ben el til ta ná nak, azok nak is mó dot nyújt az el me tu do má nyos ki mű ve lé sé re, és 
ek képp sok szép te het ség, mely kü lön ben par la gon he vert vagy eltemetetett vol na, meg nye re tik a kö zügy nek és tá
ma sza le het e drá ga ha zá nak, ki más képp alig hord ha tott vol na csak ho mok sze met is a ha za osz lo pai alap za tá nak 
meg szi lár dí tá sá hoz. A szü lők is szí vük ked ves kin cseit, gon do san ne velt sar jai kat könnyeb ben kí sér he tik őr szem mel 
ép pen a legsikamlósb évek ben, me lyek tá vo labb eső he lye ken sok szor egész élet re ki ha tó szo mo rú kö vet kez mé nye ket 
szül nek, és a jó szü lők meg csa ló dott szí ve, az anya gi vesz te sé gen kí vül, egész meg sza kad táig mint szo mo rú fűz gyá szok 
magzatjoknak elkoczkázott sze ren csé je, bol dog sá ga fö lött.

Ezen kí vül a vá ros, mely keb lé ben a tu do má nyos in té ze tet bír ja, nem csak a mű velt ség nim bu szá nak, ha nem az 
ipar és szor ga lomcik kek ke len dő sé gé nek is ör vend, mi jó té kony vissza ha tást gya ko rol a vá ros emel ke dé sé re, fel vi rág
zá sá ra.

Ennyi előny ben, ennyi ál dás ban ré szel tet vén a leg ma ga sabb fe je del mi kegy ál tal, há lánk forró ér ze té ben bo rul junk 
le a ki rá lyi trón zsá mo lyá nál, s mond junk szív ből fa kadt há lát, kö szö ne tet föl sé ges Urunk nak, ko ro nás ki rá lyunk nak, 
ki megért ve hí vei kö nyör gé sét, ki rá lyi szí vé nek egész haj la má val tel je sí tet te hű alatt va lói nak ké rel mét, és a tu do má
nyos köz mű ve lő dé sen kí vül atyai jó sá gá nak ál dá sait kü lö nö sen e vá ros fö lött árasz tot ta el.

Érez zék ezt mé lyen, győ ri tisz telt pol gá rok!
Vi szo noz zák a jó té te ményt alatt va lói hű ség gel, ál do zat kész ség gel az igaz sá got sze re tő, jog tisz te lő fe je de lem iránt: 

kü lö nö sen pe dig szív lel jék meg, hogy a ha za re mé nyeit, a szü lők leg drá gább kin cseit már most na gyobb szám mal fo
gad ják vá ro sunk fa lai kö zé:tá vo lít sa nak, a ha za szent évé ben ké rem, tá vo lít sa nak el min dent, mi  a hon re mé nyeit, 
jö vő jé nek zá lo gát kép ző e nem ze dék nek anya gi, de fő leg er köl csi ká rá ra le het ne; sok rom lat lan szív fog itt do bog ni, 
őriz zék az őr kö dé sük re bí zott drá ga kin cset és azo kat, kik önök höz a föl di, anya gi kin csek öszvegét hoz zák, hon fiúi 
eré nyek kel gaz da gít va küld jék vissza övéik hez.

En ged je az Ég, hogy a ki ne ve zett, és most ál ta lam tisz telt Hajnik Im re, Kautz Gusz táv és Milbek Ká roly urak sze mé
lyé ben tisz te let tel be mu ta tott ta ná ri kar si ker dús szel le mi te vé keny sé ge ál tal a hall ga tók nak nem csak elméjök gya ra
pod jék is me re tek ben, ha nem ne me sed jék szívök is, kü lö nö sen a jog ér zet, jog tisz te let ál tal és ezen for rás ból fa kad jon 
nálok a fe je de lem, a ko ro nás ki rály irán ti hó do lat, há la, odaen ge dés tud ván, hogy, a legel ső ma gyar em ber a ki rály, 
ki nek ha tal ma, di cső sé ge szin tén jo gok ban, azok tisz te le té ben áll.

A há la és kö szö net igaz gyön gyei ből il les se nek Önök Uraim herczegprímásunk ba bér jai ra is, ki az egy há zi mél tó
ság nak ha zánk ban leg főbb polczát lel ke nagy sá gá val, ne mes sé gé vel még fe lül ha lad ja, s mely nek e vá ros annyi zá lo gát 
bír ja, hogy lép tennyo mon an nak em lé kei vel ta lál ko zik: le gyen ne ve ál dott, mint ál dott volt atyai lag fő pász to ri mű
kö dé se, lán go ló buz gal ma!

Mély csor bát ej te né nek Önök, Uraim há la ér zel mü kön, ha ezen ün ne pé lyes órá ban fe led ni tud nák köz ok ta tá si ma
gyar ki rá lyi mi nisz ter ő nagyméltóságának, Ő Fel sé gé nek si ke res köz ben já rá sát a jog aka dé mia visszaál lí tá sá nak ügyé
ben; tá vol lé te azon előnnyel kí nál ko zik, hogy sze rény sé gét nem sért jük, ha ér zel meink nek hevesb ki fe je zést köl csö nöz ve 
fönnen hir det jük eredményteljes el já rá sá nak ér de mét, és tiszteletkoszorúzta ne vét nagy lel kű köz ve tí té séért új dics
fénnyel kör nye zett nek vall juk, és há la tel ten uno káink szí vé ben is el tö rül he tet le nül vés sük!

Le gyen még sza bad Mél tó sá god hoz for dul nom, e sze ren csés egy ház me gyé nek leg mé lyeb ben tisz telt fő pász to rá hoz! 
Mél tó sá god nak ne mes, a ne ve lés és ok ta tás pá lyá ján edzett, a köz jóért ál do za tot nem kí mé lő emel ke dett ér zü le te már 
ed dig is ta nú sí tott bő ke zű sé ge ke zes sé gül szol gál, hogy e mai nap meg nyi tott tu do má nyos in té zet fö lött atyai sze mei 
őr köd ni fog nak, és e te kin tet ben is nagy elődjeinek pharosként vi lá gí tó pél dá ja nem annyi ra ösz tö nül, mint irá nyí ta ni 
szolgáland.

Püs pö kök, egy há zi fér fiak ala pí tot ták, vi rá goz tat ták fel ezen in té ze tet, nem fog ja meg von ni Mél tó sá god ke gyes sé gét 
tő le, méltóztassák nagy lel kű sé ge, ál dá sos ér de kelt sé ge s már ed dig is borostyánzott te vé keny sé ge ál tal hal ha tat lan 
előd jé nek nyo mán megczáfolni azon nem rit kán föl me rü lő vá dul, mint ha egy há zunk a tu do má nyos ha la dás nak nem 
vol na ba rát ja, ápo ló ja – ezen in té zet is el len ke zőt ta nú sít. 

Kö szö ne tet mond va tisz telt Gyü le ke zet szí ves tü rel méért, mi dőn a jog aka dé miát meg nyi tott nak ki je len tem, az ün
ne pé lyes pil la na to kat meg szen te lő ősi ma gyar szo kás sze rint óhaj tom: 

Él jen a ki rály! Él jen a ha za! Vi rul jon a jog tu do mány és an nak győ ri aka dé miá ja!”

 Az él jen zé sek kö zött be fe je zett be szé det az aka dé mia fia tal igaz ga tó já nak, Hajnik Im ré nek tu do má nyos lel ke sült-
ség gel szer kesz tett be szé de kö vet te, amely nek be fe jez té vel a kö zön ség szét vit te a vá ros ban az öröm hírt, már mint 
hogy a vá ros tárt ka rok kal vár ja új ra a jog hall ga tó kat.

Az ün ne pély be fe je zé sét je len tet te, hogy a győ ri megyéspüspök úr dísz ebé det ren de zett a meg nyi tón részt ve vő 
ma gas ran gú ven dé gek szá má ra.

A dísz ebé den fel kö szön té sek hosszú so ra kö vet ke zett. A megyéspüspök úr Őfel sé gé re és az ural ko dó ház ra mon-
dott fel kö szön tő je nyi tot ta meg a sort, ezt kö vet te a her ceg prí más úr ra, a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter úr ra, a 
győ ri megyéspüspökre, a je len lé vő ki rá lyi biz tos úr ra, a vá ros kö zön sé gé re, a ta ná ri kar ra, a fennál lott győ ri jog aka-
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dé mia utol só fő igaz ga tó já ra, Deáky püs pök úr ra és Deák Fe renc re mon dott fel kö szön té sek. Ez alkalomkor ol vas ta 
fel a ki rá lyi biz tos úr a mi nisz ter úr őnagyméltóságától beér ke zett üd vöz lő táv sür gönyt. A táv ír da út ján az üd vöz lést 
rög tön vi szo noz ták a győ ri ün nep lők. 

Simor Já nos her ceg prí más le vél ben kö szön töt te a jog aka dé miát, a le ve let a győ ri pol gár mes ter nek cí mez te.

Simor Já nos her ceg prí más vá lasz táv ira ta Győr vá ros pol gár mes te ré hez:
Te kin te tes Pol gár mes ter Úr!
Mi nél na gyobb öröm mel s kö szö net tel vet tem te kin te tes ura sá god nak, ő cs. és kir. apos to li kir. Fel sé gé nek f. é. má jus 

12én kelt legmagasb el ha tá ro zá sa foly tán visszaál lí tott győ ri jog aka dé mia már hol na pi na pon tar tan dó meg nyi tá si ün
ne pé lyé re szí ves meg hí vá sát: an nál in kább saj ná lom, hogy je len le gi bokros teen dőim s gond jaim ter he meg nem en ge dik, 
mi sze rint sze mé lye sen részt ve gyek az ál ta lam oly annyi ra sze re tett és tisz telt sz. kir. vá ros la kos sá gá nak kö zös örö mé ben, 
de amely ben  tá vol ban is an nál bő veb ben osz to zom, mi nél meg nyug ta tóbb reám néz ve azon ön tu dat, hogy az egy ko ri 
ked ves szék vá ro som igen tisz telt nagy ér de mű kö zön sé ge iránt, so ha meg nem szünendő leg jobb aka ra to mat a ne ve zett 
jog aka dé mia visszaál lí tá sá nak kieszközölésében tett fá ra do zá saim ál tal né mi leg be bi zo nyí tot tam. Ki egyébiránt be cses 
jó vol tá ba aján lot tal ma ra dok Esz ter gom ban, 1867. évi ok tó ber hó 2án, Simor Já nos s. k. esz ter go mi püs pök.

Szin tén sür gö nyöz tek, és ezál tal je lez ték tisz te le tü ket Kárffy mi nisz te ri el nö ki tit kár és Sza bó Im re osz tály ta ná csos 
is, mind ket ten a győ ri aka dé mia egy ko ri nö ven dé kei vol tak.

A dísz ebéd alatt Far kas Mis ka ze nész tár sai val a leg vá lo ga tot tabb ze ne da ra bo kat ad ta elő.
Az aka dé miai if ak nem fe led kez tek meg azok ról, akik nek köz ben já rá sa nél kül nem kezd het ték vol na meg győ ri 

ta nul má nyai kat. 
1867. ok tó ber 2-4. kö zött meg tör tén tek a beirat ko zá sok, majd ok tó ber 6-án meg kez dőd tek az előadá sok.
Az aka dé miai if ú ság há la felira tot in té zett a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter hez és a her ceg prí más hoz, meg kö szön-

te ne kik azt az erő fe szí tést, amit az aka dé mia ér de ké ben ki fej tet tek. 

Megyeház utca (ma Liszt Ferenc utca) A Győri Királyi Jogakadémia épülete a Megyeház utcában
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A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia if ú sá gá nak há la-felira ta val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter úr ő nagyméltóságához, az aka dé mia 
visszaál lí tá sáért:

„Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr!
Ke gyel mes Urunk!
Mi dőn nagyméltóságod en ge det le nül szor gal maz ta a győ ri m. kir. jog aka dé mia mint ha zánk egyik nagyfontosságú 

köz in té ze té nek visszaál lí tá sát, nem csak an nak ad ta je lét, hogy ha zánk bol dog sá gát és fel vi rá goz ta tá sát szí vén hord
ja, ha nem egy szer s mind megmutatá, mi sze rint nem fe le dé, mi egy hon bol dog sá gá nak fő té nye ző je, mi dőn szám ta lan 
hon pol gár jó lé tét és mű ve lő dé sét elő moz dí ta ni, te vé keny sé gé nek tá gas tért nyit ni tö re ke dett. Ál do zat ho zó mun ka és 
fá radt ság ez, mert ju tal ma biz tos, máris ez rek há lá ja kö ve ti, míg ké sőbb, ha Is ten en ge di, a ha zá nak oly pol gá ro kat ne
vel, kik a tő le nyert jó té te mé nye ket fe led ni nem fog ják, jó és bal sze ren csé ben tá ma szai, vé dői lesz nek; s nem boldoge, 
ki azt mond hat ja ör ven dő lé lek kel: ez az én mun kám!

En ged je meg Nagyméltóságod, hogy annyi ne mes szív há lá já hoz mi is hoz zá kap csol has suk őszin te szív ből fa kadt kö
szö ne tün ket. Érez zük tar to zá sunk sú lyát, me lyet le ró nunk an nál ne he zebb, miu tán sza vaink, me lyek kel ér zel mein ket 
tol má csol ni ipar ko dunk, a köz elis me rés és há la mel lett tel je sen elenyé szett; min ket kö te le zett Nagyméltóságod leg több 
há lá ra, miu tán nem csak nem von ta meg tő lünk az al kal mat, sőt ren del ke zé sünk re bo csá tott min dent, miál tal egy kor 
ha zánk ja vá ra s dí szé re vál ha tunk. Fo gad ja Nagyméltóságod legalá za to sabb kö szö ne tünk ki je len té se mel lett egy szer s
mind ab bé li ígé re tün ket, mi sze rint mi kö tel münk nek is mer jük meg ten ni min dent, el nem mu lasz ta ni sem mit, miál tal 
ön mű ve lő dé sün ket elő moz dít hat juk, s fő tö rek vé sünk a ma gyar név be csü le té re vál ni ér vé nye sül. Leg ke gyel me sebb 
párt fo gá sáért jö vő re is ese dez ve, ma ra dunk Nagyméltóságodnak s Ke gyel mes Urunk nak legalá za to sabb szol gái:

a Győ ri M. Kir. Jog aka dé mia összes hall ga tó sá ga”

A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia if ú sá gá nak há la-felira ta herczeg-prímás ő fő mél tó sá gá nak, az aka dé mia visszaál lí tá-
sa kö rü li fá ra do zá saiért:

Fő mél tó sá gú és Fő tisz te len dő Herczeg  Prí más Ke gyes Urunk!

Nagy fér fiak tu laj do na ju tal mat nem is mer ni, ha bár felszámíthatlan be csű tet tek szer ző jé nek s a tár sa da lom ön zet
len jó te vői nek ne ve zi is őket az em be ri ség. Visszauta sít ha tó bár mily ju ta lom, a há lát azon ban el né mí ta ni, az ez rek nek 
ke be lé ben rej lő há la ér zel me ket el foj ta ni nem le het. Ez ér zet ve zé relt ben nün ket is Fő mél tó sá god szí ne elé, s egy szer s
mind azon meg győ ző dés és vi gasz ta ló hit bá to rí tott, mi sze rint Fő mél tó sá god legalá za to sabb sza vun kat meg hall gat ja 
s nem vetendi meg ér zel mein ket a há la szent ér zel meit. Nem meg szám lál ha tat lan ér de meit fel so rol ni, nem örök be csű 
tet teit ma gasz tal ni: czélja legalá za to sabb je len felira tunk nak, mert hisz ezek ről ta nús ko dik az ér dem ju tal ma: a köz
tisz te let, s ta nús ko dik a tet tek si ke re, s az ezál tal szár ma zott há lás köz sze re tet, mellyel lép tennyo mon ta lál koz ha
tunk. Ez azon em lék, me lyet az idő rom bo ló ere je bán tat la nul hagy, ez azon ju ta lom, mely nagy és nemesszívű fér fiak 
ke be lé re jóltevő ha tást gya ko rol. Há lát kí vá nunk mon da ni, őszin te szív ből fa ka dó há lát és kö szö ne tet azon legújabb 
ne mes tet téért Fő mél tó sá god nak mely ál tal ha zánk nak egy tu do má nyos köz in té ze tet, ne künk pe dig út mu ta tó ve zért s 
al kal mat nyúj ta ni mél tóz ta tott, hogy oly pol gá rok ká ké pez hes sük ma gun kat, kik ha zá juk nak nem csak hasz ná ra, ha
nem egy szer s mind dí szé re is vál nak. Ezál tal Fő mél tó sá god nem csak ne mes szí vét, nem csak a tu do má nyok és mű vé sze
tek irán ti ki vá ló ro kon szen vét mutatá meg, ha nem egy szer s mind elér he tet len tö ké lyű pél dát nyúj tott ne künk ne me sen, 
ön zet le nül s egye dül a köz jó ér de ké ben cse le ked ni, s míg így ez rek és ez rek nek pá lyát nyi tott, fel mér he tet len ha szon és 
be csű szol gá la tot tett mos to ha sor sú ha zánk nak.

Fo gad ja azért Fő mél tó sá god leg ke gye seb ben igaz szí vünk ből fa kadt legalá za to sabb há lán kat a győ ri m. kir. jog aka dé
mia visszaál lí tá sa kö rü li fá ra do zá sáért, mint amely ben Fő mél tó sá god nak leg bok ro sabb, de egy szer s mind leg ne he zebb 
ré sze va la a kez de mé nye zés. Ne künk, kik a győ ri kir. jog aka dé mia el ső hall ga tói s pol gá rai va gyunk, ju tott a szerencse 
elő ször há lán kat ki fe jez ni Fő mél tó sá god nak, ben nün ket ez ren követendnek, kik ugyanezen ér ze lem től lesz nek át hat va.

 Miu tán leg ke gye sebb párt fo gá sáért jö vő re is ese dez nénk,
 ma ra dunk
  Fő mél tó sá gú és Fő tisz te len dő HerczegPrimás Ke gyes Urunk nak
       legalá za to sabb szol gái
  A Győ ri M. Kir. Jog aka dé mia összes hall ga tó sá ga

Simor Já nos her ceg prí más vá la szolt is az if ak nak és ál dá sát küld te rá juk. Itt ol vas ha tó Simor le ve le, amit Hajnik 
igaz ga tó nak írt. A le vél ben ké ri az igaz ga tót, hogy a jog hall ga tó kat ér te sít se jó kí ván sá gai ról:

„Ma gyaror szág HerczegPrímása Ő Fő mél tó sá ga a Győ ri Kir. Jog aka dé mia if ú ság há lafelira tá ra válaszolólag, az 
aka dé mia igaz ga tó sá gá hoz kö vet ke ző ira tot in té zett:

Te kin te tes Igaz ga tó Úr!
Az Is ten se gít sé gé vel újab ban hely re ál lí tott Győ ri Kir. Jog aka dé mia if ú ság nak ke gye le tes felira ta, me lyet te kin te tes 

ura sá god a le folyt ok tó ber 27iki be cses so rai val hoz zám kí sér ni szí ves volt, a kül dők rom lat lan ér zel mei nek a leg na
gyobb be csü le té re vá lik, ne kem pe dig kü lö nö sen annyi ban oko zott ki vá ló atyai örö möt, amennyi ben a lel ke sült nyi
lat ko za tot an nak biz tos zá lo gául hi szem te kint het ni, mi sze rint az aka dé miai if ú ság mind val lá sos sá ga és er köl csös 
vi se le te, mind a tu do má nyok sze re te te s szor gal mas ta nu lá sa ál tal a ben ne he lye zett re mé nye ket iga zol ni, s mind di cső 
ala pí tók irán ti há lás tar to zá sát, a Ki rály, Ha za és Egy ház irán ti kö te le zett sé geit tény leg le ró ni fog ja.

Mi dőn te hát te kin te tes ura sá go dat ar ra kér ném, hogy ezen mél tó vá ra ko zá som ról az aka dé miai if ú sá got fő pász to ri 
ál dá som mel lett ér te sít se; meg kü lön böz te tett tisz te let tel ma ra dok le kö te le zett je,

Esz ter gom, 1867. évi no vem ber 2án
Simor Já nos s. k.
esz ter go mi ér sek”

A jog aka dé mia épü le te

A Győ ri Kir. Jog aka dé mia előadá sait a vár me gye há za épü le té ben kezd ték meg, majd 1869-ben a tel je sen új épü le tet 
fog lalt el a Me gye ház ut cá ban ( a mai Liszt Fe renc út 17. sz. alatt). 

Az aka dé mia el he lye zé se ideig le nes jel le gű volt, a könyv tár is a bel vá ro si ka to li kus ele mi is ko lá ban volt el he lyez ve. 
Az új aka dé miai épü let ter vét az épí té si bi zott mány 1868. ja nuár 26-án fo gad ta el. A terv ké szí tő je Schlichter Ká roly 
épí tő mes ter volt. E terv há rom elő adó te rem ről, ket tő könyv tá ri szo bá ról, igaz ga tói és pe del lu si la kás ról gon dos ko-
dott. Az 1868. ja nuár 28-i vá ro si köz gyű lés fel ter jesz tet te az épít ke zé si ter vet a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té-
rium ba és a kö zel 25.000 fo rint ban megál la pí tott költ ség ve tést hely ben hagy ta a kor mány zat. 

A mi nisz té rium nem tar tot ta meg fe le lő nek a ter vet, ezért a vá ros új ra pá lyáz ta tott és Lengerer Já nos kap ta meg 
az épí tés le he tő sé gét.  Nagy Pál ta nács nok hosszú köz gyű lé si be szá mo ló ja ol vas ha tó az 1869. feb ruár 16-i 128. 
sz. köz gyű lé si jegy ző könyv ben a jog aka dé miai épü let épí té sé ről, a he lyi sé gek ről, a fel me rü lő prob lé mák ról és 
Lengerer Já nos épí tő mes ter rel va ló meg be szé lé sei ről. Emel lett ké re lem mel for dult az 1869. feb ruár 16-án össze-
ült Győr vá ro si köz gyű lés a ta nul má nyi alap hoz, hogy to váb bi tá mo ga tást nyújt son a fel sőbb tan in té zet szá má ra. 
1868. jú nius 16-án meg kez dő dött az épít ke zés. Mi vel az új épü let a má so dik tan év kez de té re sem ké szült el, így 
ideig le ne sen az egyik tan te rem nek be ren dez ték az igaz ga tói iro dát a kö ze li ele mi is ko lá ban. A má so dik év fo lyam 
szá má ra Nogáll Ká roly győ ri ka no nok tól mint a győ ri ka to li kus le gény egy let el nö ké től kért egy ter met az egy let 
he lyi sé gé ben. 

A leg szük sé ge sebb bú to ro kat a vá ros szol gál tat ta az aka dé miá nak. Eköz ben el ké szí tet ték az új épü let ter veit is. 
Az igaz ga tói iro da a kö ze li kon vik tus ele mi is ko lá já ban volt el he lyez ve. 
1869 ta va szán ké szen állt az új aka dé miai épü let. 1869. ok tó ber ele jén ad ták át hi va ta lo san az in té zet nek az épü-

le tet. Az 1869. ok tó ber 11-én tar tott köz gyű lés ha tá ro za ti lag ki mond ta, hogy az aka dé mia épü le té nek tu laj don jo gát 
az épü let re fenn tart ja és az em lí tett he lyi sé ge ket csak az in té zet fennál lá sa ide jéig en ge di át hasz ná lat ra. Az új aka-
dé miai épü let a kö vet ke ző he lyi sé gek ből állt: az eme le ten az igaz ga tói iro da szá má ra két szo ba, a könyv tár ré szé re 
két szo ba, há rom elő adó te rem; a föld szin ten az épü let ke le ti szár nyán; egy szo ba, kony ha és élés kam ra a pe del lus 
szá má ra. 

Az 1870. áp ri lis 19-i köz gyű lés jegy ző köny vé ben ol vas ha tó: 

A Nagy mél tó sá gú Ma gyar Ki rá lyi Val lás és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium fo lyó évi feb ruár hó 1jén 1919. sz. alatt 
kelt ren de le té vel fel hív ja a vá ros kö zön sé gét, mi sze rint az it te ni ki rá lyi jog aka dé mia el he lye zé sé re szol gá ló és an nak 
cél jai ra a vá ros ál tal felaján lott épü let átala kí tá sá ra vo nat ko zó jegy ző köny vet hi te les alak ban fel ter jeszt hes se.

Az ezen ren de let tel el ké szí tett jegy ző könyv az il le tő elöl já ró vá laszt mány nak je len té se hi te le sí tett alakbani fel ter jesz
té se ren del tes sék el, amiért is a gaz da sá gi vá laszt mány uta sít ta tik, hogy ezen je len tés hi te le sí tett má so la tát fel ter jesz
tés vé gett  a vá ro si fő jegy ző nek átad ja. 
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A jogakadémia  szervezete és működése

Az igaz ga tó ha tás kö re, felada tai

 Az igaz ga tót (dé kánt) a ta ná ri kar meg hall ga tá sán ala pu ló mi nisz te ri elő ter jesz tés re az ural ko dó ne vez te ki. A he-
lyet tes igaz ga tó ról a mi nisz ter gon dos ko dott.

A ki ne ve zés után az igaz ga tó a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz té rium tól kül dött mi nisz te ri biz tos előtt le tet te a tisz ti 
es küt, az ün ne pé lyes es kü té te len a ta ná ri kar is je len volt.

Az igaz ga tó köz vet len fel sőbb ha tó sá ga a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium volt. Az igaz ga tó a ta ná ri kar ve-
ze tő je és egy ben jog aka dé miai ta nár is volt.

Az igaz ga tó szék he lyé ről csak úgy tá voz ha tott, ha er re a mi nisz ter től en ge délyt ka pott, és he lyet te sí té sé ről gon dos-
ko dott. A ta nu ló kat az in té zet be fel vet te és beírat ta, a jog aka dé mia pén zü gyeit ke zel te, és a jog aka dé miai be vé tel öt 
szá za lé kát a ta nul má nyi alap ba el küld te. A ta nu lók ra ta nul má nyi, fe gyel mi és ma ga vi se le ti te kin tet ben felügyelt. A 
ta ná rok mű kö dé sét és tár sa dal mi sze rep lé sü ket is fi gye lem mel kí sér te. Az igaz ga tó felada ta volt, hogy a vizs ga bi zott-
sá gok el nö keit ki ne vez ze, és az alap- és ál lam vizs gá la tok ra va ló je lent ke zé sek is ná la tör tén tek meg. A vizs gá kon el nö-
költ, vagy ki je löl te a vizs gá ló bi zott sá gok el nö keit. A visszaál lí tott jog aka dé mia el ső igaz ga tó ja dr. Hajnik Im re volt.

A ma gyar kir. val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1867. szep tem ber 16-án 9240. szá mú ren de let tel ne vez te ki he-
lyet tes igaz ga tó nak Hajnik Im rét és egyút tal a ma gyar ál lam- és jog tör té net, a ma gyar köz jog és a köz igaz ga tá si jog 
nyil vá nos ren des ta ná ra lett a jog aka dé mián. 1870. de cem ber 6-án a ki rály vég leg megerő sí tet te igaz ga tói ál lá sá ban. 

1872. áp ri lis 11-én kelt mi nisz te ri en ge dély alap ján 1872. áp ri lis 26-án kül föl di ta nul mány út ra ment. Hajnikot tá-
vol lé te alatt dr. Kautz Gusz táv jog aka dé miai ta nár he lyet te sí tet te.

1872. jú lius 14-én a pes ti tu do mány egye tem ta ná ra lett Hajnik Im re. A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1872. 
jú lius 24-én az 18235. sz. ren de let tel Kautz Gusz tá vot bíz ta meg he lyet tes igaz ga tó nak. Hajnik Im re 1872. szep tem-
ber 23-án ad ta át az igaz ga tó sá got Kautz Gusz táv nak.

Hi va ta lo san a ki rály 1872. ok tó ber 26-án dr. Kautz Gusz tá vot ne vez te ki a Győ ri Kir. Jog aka dé mia igaz ga tó já nak. 
Kautzot Ká das Re zső mi nisz te ri biz tos ik tat ta be igaz ga tói hi va ta lá ba.

A fris sen ki ne ve zett igaz ga tó a jog aka dé mia új rain du lá sa kor, 1867. szep tem ber 16-tól, he lyet tes rend kí vü li ta nár 
lett. Kautz Gusz táv, aki ad dig Győr vá ros fő jegy ző je volt, mi nisz te ri en ge déllyel to vább ra is meg tart hat ta e po zí ció-
ját. 1870. már cius 10-én nyil vá nos rend kí vü li, 1870. au gusz tus 1-től nyil vá nos ren des ta nár rá ne vez ték ki a jog aka-
dé mián. Ami kor ren des ta nár rá ki ne ve zé se meg tör tént, ek kor le kel lett mon da nia Győr vá ro si fő jegy zői tiszt sé gé ről. 
Kautz Gusz táv le mon dá si be je len té sét 1870. au gusz tus 9-én tet te meg a vá ro si köz gyű lé sen.

1879. de cem ber 31-én a ki rály az ok ta tás ügy és a tu do mány kö rül szer zett ér de mei nek elis me ré séül ki rá lyi ta ná-
csos sá ne vez te ki Kautz Gusz tá vot.

Kautz Gusz táv dr. a jog aka dé mia felosz la tá sáig volt igaz ga tó.
Kautznak nagy ré sze volt az aka dé mia új rain dí tá sá ban mint ta nár és igaz ga tó dol go zott a fel sőbb tan in té zet ben, és 

az új aka dé miai épü let lét re jöt té ben is ren ge teg se gít sé get nyúj tott. Min den tő le tel he tőt meg tett az aka dé mia ér de-
ké ben, és a meg men té sé ben is je len té keny sze re pet vitt. Az aka dé mia be zá rá sa kor, 1892. jú lius 1-jén is ő bú csú zott 
el vég leg a tan in té zet től és a jog aka dé miai ta ná rok tól. 

A ta ná rok felada tai

 Jog aka dé miai nyil vá nos ren des ta nár csak az le he tett, aki a jo gi tan fo lya mo kat ren de sen el vé gez te, jo gi dok to ri 
ok le ve let és az el nye ren dő tan szék nek legalább egyik tan tár gyá ból egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí tést, ha bi li tá ciót 
szer zett. A ta ná ri ál lást pá lyá zat út ján le he tett be töl te ni. Az ál lás pá lyá za tot a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 
hir det te meg. A ta ná ri pá lyá zók az aka dé mia igaz ga tó sá gá hoz nyúj tot ták be ké rel mü ket az ál lás el nye ré se cél já ból. 
Az igaz ga tó az ál lás ra je lent ke zők ké rel meit a ta ná ri kar elé ter jesz tet te, mely a je löl tek kö zül hár mat ki vá lasz tott, és 
eze ket a jog aka dé miai igaz ga tó út ján a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter elé ter jesz tet te, aki a je löl tek kö zül egyet 
ki ne ve zett a meg pá lyá zott tan szék re.

 A nyil vá nos ren des ta ná ro kon kí vül he lyet tes rend kí vü li, nyil vá nos rend kí vü li és tanársegédi ál lá sok is vol tak. He-
lyet tes rend kí vü li ta nár volt, akit a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter azon fel té tel lel ne ve zett ki, hogy egy év alatt 
meg szer zi az egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí tést és a jo gi dok to ri cí met. A fel té te lek tel je sí té se után az il le tő ta nár 
meg kap ta a nyil vá nos rend kí vü li, majd a nyil vá nos ren des ta nár rá va ló elő lép te tést is.

A ta ná ri és tanársegédi ál lás ra ki ne ve ző okira tot, az úgy ne ve zett tisz ti ren del vényt a mi nisz ter az igaz ga tó ság nak 
küld te meg, aki hi va ta lo san is átad ta az il le tő nek. A ki ne ve zett ta nár vagy ta nár se géd a ta ná ri tes tü let ne vé ben az 
igaz ga tó előtt le tet te a hi va ta los tisz ti es küt. Az 1874-i szer ve ze ti sza bály zat meg szün tet te a tanársegédi ál lást.

A ta ná rok nak kö te les sé gük volt az igaz ga tó tól időn ként össze hí vott ta nács ülé sen meg je len ni. A ta nács ülés gon-
dos ko dott a he lyet te sí té sek ről, a nem kö te le ző speciálkollégiumok tar tá sá ról és ma gán ta ná rok ki je lö lé sé ről. Dön-
tött a ta nács ülés a ta nu lók tan díj men tes sé ge ügyé ben, a tan év vé gén fe lül vizs gál ták a tan díj be haj tá sát és ke ze lé sét. 
Meg tár gyal ták a vizs gák ta pasz ta la tait, és a fel me rült kí vá nal ma kat fel ter jesz tet ték a mi nisz té rium hoz. A ren des és 
rend kí vü li ta ná rok kö te le sek vol tak he ten ként legalább tíz órát ta ní ta ni, ha pe dig a szak tár gyuk ra ki sza bott idő nem 
ér te el a he ti tíz óra át la got, ak kor a hiány zó órá kat speciálkollégiumokkal kel lett ki töl te niük.

Min den ta nár nak kö te les sé ge volt időn ként egy órá ban va la mely spe ciá lis tárgy ból in gye nes kol lé giu mot tar ta ni.

Aka dé miai hit szó no kok

Az aka dé miai hit szó no ko kat a győ ri egy ház me gye püs pö ke je löl te ki és a vallás-és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter erő sí-
tet te meg a ki ne ve zést. 

Hit szó no kok vol tak a győ ri jog aka dé mián a kö vet ke ző sze mé lyek:
Steiner Fü löp 1867. ok tó ber -1869. áp ri lis kö zött; Kiss Ig nác dr. 1869. má jus- 1871 kö zött;
Kurcsy Já nos 1871-től 1872-ig; Holdházy Já nos 1872-től 1877-ig; Balits An tal 1877-től 1892-ig. 
Felada tuk volt az is ko la év ele jén a Veni Sanctéval, az év vé gén Te Deummal kap cso la tos ün ne pi mi sét meg tar ta ni, az 

is ko la év alatt pe dig vá sár- és ün nep na po kon szent mi sét és szent be szé det mon da ni az aka dé miai if ú ság szá má ra.
Az aka dé miai pe del lus (ír nok)
 Az aka dé miai igaz ga tó meg hall ga tá sa után a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ne vez te ki a pe del lust. Felada ta 

volt az igaz ga tói ira tok és kiad vá nyok má so lá sa, a tan sze rek re va ló felügye lés és az in té zet ügyei nek in té zé se.
A Győ ri Kir. Jog aka dé mia pe del lu sai vol tak: Csá kos György 1867 szep tem be ré től 1868 jú nius 1-ig; Cso ma Jó zsef 

1868. jú nius 25-től 1876. jú nius 30-ig; Méry Jó zsef 1876. szep tem ber 13-tól 1878. de cem ber 16-ig, ha lá láig; Kázméry 
Ti va dar 1879. má jus 12-től az aka dé mia meg szün te té séig.

A jog aka dé mia könyv tá ra

Az 1848-ban meg szün te tett aka dé mia könyv tá ra a győ ri ben cés gim ná zium ke ze lé sé be ke rült. A jog aka dé mia 
visszaál lí tá sa után a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium 1868. feb ruár 8-án kelt ren de le té vel fel szó lí tot ta az aka-
dé mia igaz ga tó sá gát, hogy a ben cés gim ná zium tól sze rez ze vissza a könyv tá rat. A gim ná zium igaz ga tó ja a ren de let-
nek meg fe le lően 1868. feb ruár 27-én átad ta a jog aka dé mia szá má ra a 468 mun ká ból, 798 kö tet ből ál ló bib lio té kát. A 
Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium ezer fo rint össze gű könyv tá ri se gély dí jat jut ta tott a könyv tár nak, va la mint a 
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420 fo rint nyi ren des könyv tá ri áta lány nak és a jog hall ga tók tól sze dett könyv tár hasz ná la ti díj egy rész ből 161 mun kát 
szer zett be. Az el ső tan év vé gén már 1082 kö tet volt a bib lio té ká ban. 

A könyv tár gya ra pí tá sá hoz a ké sőb biek fo lya mán hoz zá já rult dr. Kautz Gusz táv aka dé miai igaz ga tó:1872 szep tem-
be ré ben 126 kö te tet ado má nyo zott a könyv tár nak. Hoz zá já rul tak a könyv tá ri ál lo mány nö ve lé sé hez a ma gyar mi nisz-
té riu mok, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, az Or szá gos Sta tisz ti kai Hi va tal és a Ma gyar Or szág gyű lés kép vi se lő há-
za ál tal meg kül dött kiad vá nyok.  A könyv tá rat a ta ná rok és a jog hall ga tók hasz nál hat ták. A könyv tár nak két he lyi sé ge 
volt, az egyik ol va só te rem ként is szol gált. A könyv tár őri tiszt ség elein te tanársegédi ál lás hoz volt köt ve, 1874/1875-től 
a ta ná ri tes tü let egyik tag ja volt a könyv tá ros, akit a ta ná ri kar meg hall ga tá sa mel lett a mi nisz ter bí zott meg.

A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia könyv tá rá nak ál la po ta 1884. de cem ber 31-én
A könyv tár őr dr. Hajda Mi hály jog aka dé miai ta nár volt. 1884-ben a könyv tár két szo bá ból állt és kü lön ol va só ter me 

volt. A könyv tár őri tisz tet az egyik ta nár lát ta el, évi ju ta lom dí ja 210 fo rint volt. A könyv vá sár lás ra for dí tott összeg 
1884-ben 445 fo rint volt. A könyv vá sár lás ra fenn tar tott ál lan dó alap fel hasz ná lá sá ról a ta ná ri kar ha tá ro zat ban in-
téz ke dett. Nyom ta tott könyv jegy zé ke nem volt a könyv tár nak, egy fő könyv be je gyez ték fel a gya ra po dást. A köny vek 
szá ma 1884-ben 2739 mű volt, 6154 kö tet ben.  Böl csé sze ti könyv 138 mű,187 kö tet ben és 35 fü zet ben, tör té nel mi 
és föld raj zi könyv 419 mű, 768 kö tet ben és 410 fü zet ben, ál lam tu do má nyi, nem zet gaz da sá gi, sta tisz ti kai és po li ti kai 
könyv 1864 mű, 2670 kö tet ben és 970 fü zet ben, en cik lo pé di kus mű vek 132 mű, 231 kö tet ben és 561 fü zet ben, míg 
hír lap 4 szám össze sen 24 év fo lyam, va la mint ún. ve gyes mű vek 182 da rab, 61 kö tet ben és 237 fü zet ben.

A fel so rolt köny vek közt ma gyar nyel vű 1104 mű, né met nyel vű 1168 mű
fran cia nyel vű 78 mű, an gol nyel vű 10 mű, la tin nyel vű 370 mű, más vagy ket tős nyel vű 9 mű volt.  A könyv tár ban 

két kö tet nyi ké zi rat va la mint 4 da rab tér kép és 1 szo bor volt. 

1884-ben a könyv tár ál lo má nya gya ra po dott aján dék foly tán 40 mű vel, vé tel ál tal 106 mű vel. A könyv tá rat 1884-
ben 44 ol va só hasz nál ta köl csön zés út ján és a ki köl csön zött mű vek szá ma 970 mű volt. 9 ta nár 850 mű vet köl csön-
zött, míg 35 jog hall ga tó 120 mű vet vitt ki a könyv tár ból. Ne ve ze tes ada ko zói és gya ra pí tói a jog aka dé mia könyv tá rá-
nak az 1884-es év so rán a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, az Or szág gyű lés fő ren di- és kép vi se lő há za, az Or szá gos 
Sta tisz ti kai Hi va tal, az esz ter go mi bí bo ros, gróf Ká ro lyi csa lád, a Győ ri Tár sas kör, a ta ná ri kar tag jai és a Val lás- és 
Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium vol tak.

Szeminárium - Püspökvár

Az aka dé mia né pes sé gi, val lá si, nyel vi és nem ze ti sé gi hely ze te

A győ ri jog aka dé miá nak az el ső esz ten dő ben csak egy év fo lya ma volt, a ta nu lók szá ma alig ha lad ta meg az öt-
ven főt. A ta nu lók ala csony szá mát ma gya ráz za az a tény, hogy az in té ze tek meg nyi tá sa kor csak az idő múl tá val és 
a bi za lom erő sö dé sé vel nö ve ke dett a lét szám. Az okok kö zött le het még Győr vá ros drá ga sá ga, a la kás hiány és az 
élel mi sze rek ke vés szá ma. 1870-től nö ve ke dett a hall ga tók szá ma, mert a ma gán ta nu lók szá ma kor lát lan le he tett. A 
leg ma ga sabb össz lét szám az 1873/74-es tan év ben volt. 1874/75-ben nagy csök ke nés ment vég be a ta nu lók kö zött, 
legin kább a ma gán ta nu lás meg szün te té se miatt.

Az aka dé mia ta nu lói kö zött legin kább Győr, Sop ron, Ko má rom, Veszp rém, Za la, Vas és So mogy vár me gyék if ú-
sá gát ta lál juk. A Du nán túl lal ha tá ros tá vo li me gyék ből is jöt tek diá kok, va la mint nagy szám ban ta lál ha tunk hor vát 
anya nyel vű ta nu ló kat és oszt rák, fő ként elő ke lő csa lá dok ból szár ma zó fia ta lo kat is.

A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mián ta nu lók szá ma 1867-1874 kö zött: 

Tanév Tanfolyam Félév végén
Tanuló

Rendes Rendkívüli Magántanuló Összesen

1867/68. I. év tanf. I. félév
II. félév

43
36

1
1

9
15

53
52

1868/69.
I. év tanf. I. félév

II. félév
21
29

2
1

16
23

39
53

II. évi tanf. I. félév
II. félév

26
32

-
-

6
9

32
41

1869/70.

I. év tanf. I. félév
II. félév

33
30

1
-

7
14

41
44

II. év tanf. I. félév
II. félév

21
18

-
-

8
10

29
28

III. év tanf. I. félév
II. félév

22
19

-
-

5
13

27
32

1870/71.

I. év tanf. I. félév
II. félév

41
37

6
-

14
14

61
51

II. év tanf. I. félév
II. félév

28
25

-
-

10
10

38
35

III. év tanf. I. félév
II. félév

16
14

-
-

10
11

26
25

1871/72.

I. év tanf. I. félév
II. félév

46
43

4
3

17
18

67
64

II. év tanf. I. félév
II. félév

33
30

-
-

10
12

43
42

III. év tanf. I. félév
II. félév

20
15

-
-

16
17

36
32

1872/73.

I. év tanf. I. félév
II. félév

21
23

5
1

30
33

56
57

II. év tanf. I. félév
II. félév

32
31

-
-

20
24

52
55

III. év tanf. I. félév
II. félév

25
23

-
-

20
27

45
50

1873/74.

I. év tanf. I. félév
II. félév

18
21

3
1

15
37

36
59

II. év tanf. I. félév
II. félév

17
19

-
-

8
18

25
37

III. év tanf. I. félév
II. félév

30
22

-
-

7
31

37
53
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Ösz tön dí jak a jog aka dé mián

A győ ri jog aka dé miá hoz két ösz tön díj-a la pít vány tar to zott:
1. Ki rály Jó zsef pé csi püs pök ala pít vá nya
Ki rály Jó zsef 1814-ben, majd 1819-ben ösz tön díj-a la pít ványt tett a Ko má rom me gyei ne mes if ak szá má ra. Azok 

szá má ra volt elér he tő, akik a ko má ro mi ben cés gim ná zium ban ta nul tak, a fel sőbb osz tá lyo kat a győ ri ben cé sek nél 
vé gez ték, majd  jo gi ta nul má nyai kat szin tén Győr vá ro sá ban ab szol vál ták.  Miu tán 1848-ban az aka dé mia jo gi ta-
go za ta meg szűnt, 1867-ig a pes ti egye te men vé gez het ték ta nul má nyai kat az ösz tön dí jas hall ga tók. A jog aka dé mia 
új rain du lá sa kor, 1867-ben Ke le men Krizosztom pan non hal mi fő apát mint az ösz tön díj ado má nyo zó ja úgy ren del-
ke zett, hogy a ne ve zett if ak is mét Győ rött tar toz nak jo gi ta nul má nyai kat vé gez ni. A rend fő apát ja az ösz tön díj ado-
má nyo zó ja, a ko má ro mi gim ná zium igaz ga tó ja az ala pít vány igaz ga tó volt.

2. König Ká roly-fé le ösz tön díj-a la pít vány
König Ká roly győ ri ke res ke dő 1868. jú lius 18-án éle te tar tal má ra száz fo rint össze get tű zött ki az aka dé mia ta nu lói 

szá má ra, oly mó don, hogy a ta ná ri tes tü let a há rom leg je le sebb ta nu lót ter jessze fel az ado má nyo zó fe lé, aki ma ga 
je lö li ki, hogy ki nyer je el az ösz tön dí jat.

A jog aka dé mia ta nul má nyi rend sze re

A ta nul má nyi rend szer a ma gyaror szá gi jog aka dé miák és jog lí ceu mok szá má ra 1867. jú lius 19-én 750. szám és 1867. 
szep tem ber 16-án 803. szám alatt kiadott mi nisz te ri ren de le tek hez iga zo dott. Ezen ren de le tek sze rint a jog aka dé miai 
ta nul má nyok el vég zé se há rom évet vett igény be. Az is ko la év ok tó ber ele jén kez dő dött és jú lius vé gén fe je ző dött be. 
Min den is ko la év két sze mesz ter ből állt. A té li sze mesz ter ok tó ber ele jé től feb ruár vé géig tar tott. Az előadá sok hét főn, 
ked den, szer dán, pén te ken és szom ba ton vol tak. Va sár nap és csü tör tök szü net na pok vol tak. Egyéb szü net na pok: a ka-
rá cso nyi és az új évi, há rom hús ha gyó-na pi, a hús vé ti, a szo ká sos fé lé vi, a no vem be ri és az úr na pi győ ri vá sá rok nap ja 
és a má jus 1-jén en ge dé lye zett szü ne tek. Elő for dul tak rend kí vü li szü ne tek is mint pél dául a ki rály név nap ja vagy ma gas 
ran gú sze mé lyek ha lál ese te vagy öröm ün ne pe al kal má val. A nyá ri szü net ide je au gusz tus és szep tem ber hó nap volt.

Az el ső évi tan fo lya mon, a té li fé lév ben a kö vet ke ző tan tár gyak vol tak:
1. jog- és ál lam tu do má nyok en cik lo pé diá ja és észjog, he ti 5 óra
2. ma gyar ál lam- és jog tör té ne lem, he ti 8 óra
3. ró mai jog és tör té ne lem, he ti 6 óra

Az el ső éves tan fo lya mon a nyá ri fé lév tan tár gyai:
1. észjog, he ti 5 óra
2. ró mai jog, he ti 6 óra
3. ma gyar köz jog, he ti 7 óra

A má so dik évi tan fo lyam té li fé lé vé ben:
1.  egy ház jog, he ti 4 óra
2.  bün te tő jog, he ti 5 óra
3.  po li ti kai (ál lam-) tu do má nyok, he ti 4 óra
4.  ma gyar ma gán jog, he ti 6 óra

A má so dik évi tan fo lyam nyá ri fé lé vé ben:
1.  egy ház jog, he ti 4 óra
2.  bün te tő jog, he ti 4 óra
3.  po li ti kai (ál lam-) tu do má nyok, he ti 8 óra
4.  ma gyar ma gán jog, he ti 4 óra

A  har ma dik évi tan fo lyam té li fé lé vé ben:
1.  köz igaz ga tá si tör vé nyek, he ti 3 óra
2.  ma gyar pe res és perenkívüli el já rás, he ti 4 óra
 (pol gá ri el já rás, per rend tar tás, tör vény ke zés)
3. Auszt ria és Ma gyaror szág sta tisz ti ká ja, he ti 6 óra
4. oszt rák pol gá ri jog, he ti 5 óra
 (tör vény könyv)
5. vál tó- és ke res ke del mi jog, he ti 3 óra

A har ma dik évi tan fo lyam nyá ri fé lé vé ben:
1.  pén zü gyi tör vé nyek, he ti 3 óra
2.  ma gyar pe res és perenkívüli el já rás, he ti 5 óra
3.  Auszt ria és Ma gyaror szág sta tisz ti ká ja, he ti 4 óra
4.  bá nya jog, he ti 3 óra
5.  oszt rák pol gá ri jog, he ti 5 óra

A kö te le ző tan tár gyak mel lett vol tak rend kí vü li tan tár gyak is. 1870-től el ren del te a mi nisz té rium, hogy tör vény-
szé ki or vos tant is ta nít sa nak a jog aka dé miá kon.

Jog aka dé miai vizs gák

A vizs gák az 1867-iki és az 1868. ja nuár 31-i mi nisz te ri ren de le tek alap ján tör tén tek. A szó be li vizs gá kat írás be li 
vizs ga előz te meg. A ma gán ta nu lók kü lön tet tek vizs gá kat. Az egy fé lé vig ta ní tott tan tár gyak ból az adott fé lév vé gén; 
amíg a két fé lé vig ta ní tott tan tár gyak ból csak a má so dik fé lév vé gén kel lett szá mot ad niuk tu dá suk ról.

A vizs gá kon elnöklő sze mély min dig az aka dé miai igaz ga tó volt. Mint hogy azon ban az igaz ga tó el fog lalt sá ga vagy 
a vizs gák szá ma miatt egy ma ga nem tel je sít het te kö te les sé gét, ezért a ta ná rok he lyet te sí tet ték. A vizs gák ered mé nyé-
ről 1869-ig min den tan tárgy ból kü lön bi zo nyít ványt ad tak ki. 1869-től a mi nisz ter el ren del te, hogy min den tan tárgy-
ból ka pott je gyet egy kol lek tív bi zo nyít vány ban ad ja ki a jog aka dé mia. A ta nul má nyi je gyek az alábbia: ki tű nő, je les, 
el ső ren dű, má sod ren dű. A ma ga vi se le ti je gyek: pél da sze rű, jó, tör vény sze rű, nem tör vény sze rű. A szor gal mi je gyek 
fo ko za tai: er nye det len, kel lő, cse kély, sem mi.

Az 1871/1872 tan év től a ta nu lók a bi zo nyít vány he lyett ún. lec ke köny vet kap tak. Min den ol da lán egy-egy fé lév 
ada tai vol tak. Az in dex be (lec ke könyv) be le ke rül tek a hall ga tó tan tár gyai, az előadó ta ná rok ne vei, az órák szá ma, a 
tan tárgy hall ga tá sá ra va ló je lent ke zés ide je, a tan díj be fi ze té sé nek nyug tá zá sa, vagy a tan díj men tes ség aló li fel men tés 
jel zé se. A lec ke könyv be mindezek mel lé ke rült a jog hall ga tó fé lé vi szor gal mi, er köl csi és ta nul má nyi ér dem je gye. A 
bi zo nyít vá nyon kí vül a ta nu lók az összes, há rom évi mun ká juk ról kü lön vég bi zo nyít ványt (ab szo lu tó riu mot) kap tak, 
ha min den kö te le zett sé gük nek ele get tet tek.

Az or szág jog aka dé miái nak fel ter jesz té se a mi nisz té rium ba

Az 1872-es aka dé miai új já szer ve zés kez de te kor az or szág ki rá lyi jog aka dé miái nak kö zös fel ter jesz té se a köz ok ta-
tás ügyi mi nisz ter hez:

„Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter Úr!

A ma gyaror szá gi kir. jog aka dé miák év ti ze dek óta han goz ta tott új já szer ve zé sé nek kér dé se im már elodáz ha tat lan 
szük ség gé vál ván, Nagyméltóságod is, mind nyá junk örö mé re és óha junk nak meg fe le lő leg ezen or szá gos fon tos sá gú 
kér dést az egye te mek új já szer ve zé sé vel kap cso lat ban elin té zen dő nek vé li. E czélból a szak fér fiak ból ala kí tott egye te mi 
enquéte elé be tű zött tíz pont kö zül az utol só ban ar ra hív ta fel az il le tő ket, ad ná nak vé le ményt: mi képp vol ná nak a jog
aka dé miák legczélszerűbben új já szer ve zen dők? Őszin tén meg vall juk, hogy né mi ag go da lom mal néz tünk az ezen pont 
fö lött megeredendő tanácskozmány elé, mert ha bár egye te mi ta ná raink itt töb béke vés bé is me rik ama fo nák hely ze tet, 
mely be az egy mást fel vál tó kor mány rend sze rek a jog aka dé miá kat so dor ták; mégis sajnosan nél kü löz tük a szak bi zott
ság név lajst ro má ban a jog aka dé miai ta ná ro kat, kik ép pen, mi vel min den nap mű köd nek, a mos ta ni, mind nyá junk 
ál tal hely te len nek tar tott szer ve zet ben a leg köz vet le nebb fel vi lá go sí tást ad hat ták vol na meg.

Azon ban mind nyá junk kel le mes meg le pe té sé re a bár nél kü lünk összeala kí tott enquéte ugyanazon ál lás pont ra he
lyez ke dett, me lyet mi is ma gun ké nak val lunk, ki mond ván, hogy a ki rá lyi jog aka dé miák a pes ti és ko lozs vá ri egye te
mek jo gi fa kul tá sai val tel je sen egyen ran gú jo gi fa kul tá sok ká ala kí tan dók át, a fe le ke ze ti kö zül csak azok áll hat ván 
fent to vább ra is, me lyek az ál la miak min tá já ra szer vez ked nek, sőt amint ér te sül tünk, Nagyméltóságod is ezen a né
ze ten van.

Mi dőn az egye te mi szak bi zott ság ezen né ze té ben mi is a leg ma ga sabb jo gi szak kép zett ség jö vő jét biz to sít va lát
juk, s azt mint ilyent üd vö zöl jük, azon re mény lel ke sít ben nün ket, hogy az aka dé miák nak az egye te mi fa kul tá sok kal 
egyen ran gú fa kul tá sok ká leen dő feleme lé se, a szó szo ros ér tel mé ben, tud niil lik úgy az előadá sok meg tar tá sa, a jo gi 
szi gor la tok és tu dor rá ava tá sok be ren de zé se, s a ta nu ló if ú ság jo gai s kö te les sé gei, mint a ta ná rok rang ja, fi ze té se és 
il let mé nyi te kin te té ben esz kö zöl tet ni szán dé kol ta tik; annyi val in kább, mert az anya gi vi szo nyok a fő vá ros vi szo nyai
nál nem ked ve zőb bek; meg ra gad juk az al kal mat Nagyméltóságod elé já rul ni, alá za to san ese dez vén: en ged né meg, 
hogy mi tisz te let tel alulírot tak is, mint az em lí tett tan in té ze tek ta ná rai eme, ben nün ket kö ze lebb ről érin tő fon tos 
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ügy ben szin tén fe jez hes sük ki me leg ér dek lő dé sün ket, és mi dőn az e tárgy ban tett el ső el ha tá ro zó lé pé séért há lán kat 
nyil vá ní ta ni bá tor kod nánk, egy szer s mind ar ra kér jük Nagyméltóságodat, hogy a jog aka dé miá kat az enquéte ál tal 
jel zett irány ban mie lőbb átala kí ta ni, a vég le ges szer ve zés előtt pe dig ne künk is az e tárgy ban né ze teink nyil vá ní tá sá ra 
al kal mat nyúj ta ni mél tóz tat nék. 

Mély hó do lat tal ma rad ván Pes ten 1872. évi no vem ber 2án. A po zso nyi kir. jog aka dé mia ne vé ben: dr. Rentmeister 
An tal s. k., dr. Révfy Lász ló s. k. A nagy vá ra di kir. jog aka dé mia ne vé ben: dr. Kürthy Já nos s. k., dr. Bozóky Ala jos s. k. 
A kas sai kir. jog aka dé mia ne vé ben: dr. Klekner Ala jos s.k., dr. Fésüs György s.k. A győ ri kir. jog aka dé mia ne vé ben: dr. 
Milbek Ká roly s. k., dr. Pisztóry Mór s. k.”

El mé le ti bí rói ál lam vizs gák 1869-1875 kö zött

A győ ri jog aka dé mis ták ál lam vizs gát 1869-ig csak a pes ti ál lam vizs gá la ti bi zott sá gok előtt te het tek. Az 1869. áp-
ri lis 7-én kelt ren de le té ben a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium azt az uta sí tást ad ta a győ ri jog aka dé miai 
igaz ga tó ság nak, hogy a har mad éves jog hall ga tók az 1868/1869-es év ben még ren del ke zés re ál ló idő alatt megis mer-
ked hes se nek a fris sen ko di fi kált pol gá ri per rend tar tás ha tá ro za tai val, és a tan év vé gén be lő le el mé le ti bí rói ál lam-
vizs gát te het tek. A mi nisz ter 1869. áp ri lis 8-án ki küld te a „Sza bály ren de let a bí rói ál lam vizs gák iránt” c. ren de le tet 
és jú nius ban kiegé szí tet te mó do sí tá sok kal. A ren de let szö ve ge a kö vet ke ző, (rész let):

„A nyil vá nos jog aka dé miák vég zett, ren des vagy sza bály sze rű leg fel vett magánjoghallgatói, ha ezen ta nul má nyok 
alap ján ügy vé di vizs gá ra bo csát tat nak, vagy ál lam szol gá lat ba lép ni kí ván nak, a szo ro sab ban vett bí rói ta nul má
nyok ból kö te le sek vizs gá la tot kiál la ni.

Ezen vizs gá la tok tar tá sa vé gett a nyil vá nos jog aka dé miák szék he lyein kü lön vizs gá ló bi zott sá gok ál lít tat nak fel.
A vizs gá la tok tár gyai: a ma gyar köz jog, a ma gyar pol gá ri jog, a vál tó, a ke res ke del mi és csőd jog, a pol gá ri per rend

tar tás, a bün te tő jog, a pe res ügye ken kí vü li el já rás és az oszt rák pol gá ri jog.
A vizs gá ló bi zott ság áll egy el nök ből, egy el nö ki he lyet tes ből (kik egyút tal vizs gá lók is) és több vizs gá ló biz tos ból, kik 

kö zül az el nö kön vagy he lyet te sén kí vül min den vizs gá la ton há rom tag je len lé te szük sé ges. A bi zott ság tag jait köz vet
le nül a köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ne ve zi ki.

Az el nök a vizs gá la tok ról mindegyik je lölt nek a sa ját és a vizs gá lat ban részt vett bi zott sá gi ta gok aláírá sá val és a 
bi zott ság pe csét jé vel el lá tott hi te les bi zo nyít ványt ad ki, mely ben ki teen dő a vizs gá lat ide je, ered mé nye és az elő ször 
vissza ve tet tek nél az en ge dett is mét lés ha tár ide je.

A rosszul si ke rült vizs gá la tot csak egy szer sza bad megis mé tel ni, s ha ez sem si ke rül, a je lölt sem va la mely más ál
lam vizs gá lat nak, sem a jog és az ál lam tu do má nyi szi gor la tok nak le té te lé re nem bo csát tat ha tik.”

A vizs ga el nök a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium mal köz vet le nül tar tot ta a kap cso la tot, és az éven kén ti je-
len té se ket a mi nisz ter hez ter jesz tet te fel.

A mi nisz té rium ere de ti ter ve az volt, hogy Győ rött már az 1868/1869-es tan év ele jén meg kez dőd je nek az el mé le-
ti bí rói vizs gák. A terv vég re haj tá sa ké sett, a mi nisz ter a vizs gá ló bi zott sá got 1870. áp ri lis 17-én ne vez te ki. El nö ke 
Sza bó Kál mán, Győr vár me gye el ső alis pán ja (majd Sza bó le mon dá sa után Goda La jos nyu gal ma zott kir. tör vény-
szé ki el nök) lett. A bi zott ság tag jai: Hajnik Im re igaz ga tó, Her czegh Mi hály, Sághy Gyu la, Pisztóry Mór, Kautz Gusz-
táv jog aka dé miai ta ná rok, Pázmán Kál mán, Schmidt Ist ván, Vrana Ede, Zánthó Kál mán győ ri tör vény szé ki bí rók, 
Karvasy Kál mán, Némethy Er nő, Rozsy Bá lint, Weiser An tal és Sza bó Be nő győ ri ügy vé dek.

Egy év vel ké sőbb Her czegh Mi hály és Sághy Gyu la tá vo zá sa miatt a mi nisz ter Virozsil Ti va dart és Milbek Ká roly 
jog aka dé miai ta ná ro kat ne vez te ki a bi zott ság új tag jai nak.

1872-ben is bő vült a vizs gá ló bi zott ság, új ta gok: Ziskay An tal jog aka dé miai ta nár, Krisztinkovich Ede ügy véd, 
Er dős Pál, Bély Jó zsef, Matkovich Ta más, Vö rös Im re, Wottitz Ká roly és Sebő Im re; 1873-tól Föl kel Ist ván ügy véd, 
Rössler Ist ván és Kuncz Ig nác jog aka dé miai ta ná rok; 1874-től Bangha Ist ván csat la ko zott a ne ves gré mium hoz. 

A bí rói ál lam vizs gá la ti bi zott ság 1870-1875 kö zött mű kö dött a Győ ri Kir. Jog aka dé mián. Össze sen 197 hall ga tó 
vizs gá zott le ez idő alatt.

A bí rói ál lam vizs gá la ti in téz ményt az 1874-ben élet be lé pő vál to zá sok meg szün tet ték.

A jog aka dé miák át szer ve zé se 1874-ben - mi nisz te ri ren de let

1874. már cius 30-ra Tre fort Ágos ton val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter Bu da pes ten széleskörű ta nács ko zást hí-
vott lét re az új ta nul má nyi szer ve zet tel kap cso lat ban. A győ ri jog aka dé miát dr. Kautz Gusz táv kép vi sel te. A ta nács-
ko zá son a Sza bály zat a jog ta no dák új szer ve zé sé ről cí men rész le tes ja vas la tot dol goz tak ki. 1874. má jus 4-én a ki rály 
megerő sí tet te az új sza bály za tot, a mi nisz ter 1874. má jus 19-én kelt ren de le té vel szét küld te a jog aka dé miák nak és a 
jog lí ceu mok nak.

„A val lás és köz ok ta tá si m. kir. mi nisz ter nek 1874. évi má jus hó 19én
12.917. sz. a. kelt ren de le te 

az ál lam köz vet len ren del ke zé se alatt ál ló jog aka dé miák és joglyceumok 
új szer ve zé sé ről szó ló sza bály zat tár gyá ban.

Hogy az ál lam köz vet len ren del ke zé se alatt ál ló jog aka dé miák és joglyceumok ta nul má nyi rend sze re össz hang zás ba 
ho zas sék azon ál lam vizs gá la ti és ez zel össze füg gő tan fe gyel mi sza bály zat tal, mely a két ma gyar ki rá lyi tu do mány
egye tem jog s ál lam tu do má nyi ka rá nál az ala pos szak kép zett ség ér de ké ben a két kü lön bö ző jog s ál lam tu do má nyi 
irány nak szét vá lasz tá sá val fo lyó évi feb ruár hó 5én 3.055. sz.  a. kelt ren de le tem mel a tör vény ho zás vég le ges  in téz
ke dé séig élet be lép te tett; s hogy egyút tal az érin tett jog ta no dák tan mű kö dé sük ed di gi szűk kö ré ből kiemel ked ve, oly 
tan szer ve ze ti alap ra fek tes se nek, me lyen nem csak egy sza kis ko la felada tá nak, ha nem a fő is ko la azon ma ga sabb ren
del te té sé nek is, mi sze rint a gya kor la ti élet kö ve tel mé nyein kí vül egy szer s mind mívelője és ter jesz tő je le gyen ma gá nak 
a tu do mány nak is, le he tő leg meg fe lel hes se nek, s e sze rint ha zai if ú sá gunk ala po sabb ki ké pez te té sé ben a két ma gyar 
egye tem mel egyen lőbb ver seny re kel hes se nek, s hogy vég re az egye te mi tan rend szer egyik sark pont ját ké pe ző aka dé
miai sza bad ság el ve ezen jogtanintézetekre is a sa ját la gos ren del te té sük szab ta kor lá tok közt al kal maz tas sék: ad dig, 
míg a tör vény ho zás ezen tel jes ka rok ká átala kí tan dó tan in té ze tek vég re form ja iránt fog in téz ked ni, Ő csász. és apost. 
ki rá lyi Fel sé gé nek fo lyó évi má jus hó 4én kelt legmagasb jó vá ha gyá sa foly tán a jö vő 1874/75. tan év től kezd ve a mel
lé kelt nyom tat vány ban fog lalt tan és vizs gá la ti rend szert lép te tem élet be, mi nek fo ga nat ba vé te le cél já ból ma gá ban 
a sza bály zat ban, s kü lö nö sen an nak V. sza ka szá ban az át me net re néz ve elő sza bott in téz ke dé sek és el já rá son kí vül a 
kö vet ke ző ket jegy zem meg:

A tan rend szer életbeléptetésére néz ve a szo ro san vett ál lam tu do má nyok előadá sá ra a kö vet ke ző nyolc tan szék rend
sze re sít te tik:

1. Ró mai jog;
2. Jog böl cse let és bün te tő jog;
3. Nem zet gaz da ság tan, pén zügy tan és ma gyar pén zü gyi tör vé nyek;
4. Ma gyar és oszt rák ma gán jog;
5. Pe res és pe ren kí vü li el já rás; vál tó és ke res ke del mi jog;
6. Statistika és ma gyar köz igaz ga tá si jog;
7. Jog tör té net, egy há zi jog;
8. Po li ti ka, ma gyar köz jog, ál ta lá nos be ve ze tés a ma gyar ál lam tu do má nyok ba.

E sze rint a je len leg al kal ma zott hat ta ná ron kí vül ket tő nek al kal ma zá sa szük sé gel tet vén, fel hí vom az igaz ga tó sá got, 
hogy a be töl ten dő két tan szé ket a fen tiek hez ké pest je löl je ki, s a mikénti be töl tés iránt legutóbb fo lyó évi jú nius hó 15
éig te gyen ja vas la tot. Az ok ból, miu tán a je len le gi tan szé kek tan tár gyai ból a je len le gi ta ná rok senium sze rint vá laszt
hat nak a tan szé kek kö zül, a me lyek ben egyi ke azon sza kok nak ren del ve van, me lye ket ed dig előad tak, azon ban az új 
tan szé kek hez az új rend szer ál tal csa tolt tár gya kat el kü lö ní te ni vagy egy más közt fel cse rél ni nem le het.

A tan szé kek be töl té sén kí vül szük sé ges lesz to váb bá a ne gye dik évi tan fo lyam hoz tan te rem előál lí tá sá ról, s an nak 
bú tor za tá ról gon dos kod ni, s fel hí vom az igaz ga tó sá got, hogy e te kin tet ben azon nal jár jon el, s az er re vo nat ko zó költ
ség ve té sek elő ter jesz té se mód já ról  me lyek nél egye dül csak a nél kü löz he tet len ren de let lesz szem előtt tar tan dó  ha
la dék nél kül te gyen ja vas la tot.

Mi dőn vég re fi gyel mez te tem az igaz ga tó sá got, hogy a vizs gá la ti bi zott sá gok ala kí tá sa, s a könyvtárnoki poszt be
töl té se irán ti elő ter jesz té sét an nak ide jé ben te gye meg, ev vel kap cso lat ban azon re mény nek ad nék ki fe je zést, hogy a 
ta ná ri tes tü let min dent el fog kö vet ni, s a ha tá ro zat ér tel mé ben el jár ni ak ként, hogy az új szer ve zet a jö vő tan év ben 
aka dály nél kül élet be lép tet hes sen, zá ra dé kul még csak azt kí vá nom meg je gyez ni, hogy miu tán lesz nek úgy nyil vá nos, 
mint ma gán ta nu lók, kik a fo lyó évi jú lius hó ban egy vagy két vizs gá val el ma rad nak, vagy ilye nen meg buk nak, ezek nek 
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megen ged tes sék, hogy e vizs gá la tai kat a jö vő tan év ok tó ber hó nap jáig pót ló lag le te hes sék, ki je lent vén, mi sze rint pót, 
il le tő leg is mét lé si vizs gá la tok ra néz ve min den te kin tet ben az ed dig fennál lott sza bá lyok lesz nek al kal ma zan dók.

Bu da pest, 1874. évi má jus hó 19én.
A val lás és ok ta tás ügyi minister:

Tre fort Ágos ton”

 Az új sza bály zat nak meg fe le lően az ed di gi hat tan szék he lyett nyolc tan szé ket kel lett szer vez ni Győ rött is. A jog-
aka dé mia el ne ve zé se is vál to zott, 1874-től jog - és ál lam tu do má nyi kar nak ne vez ték hi va ta lo san az is ko lát. 

A mi nisz te ri ren de let megen ged te az ak kor mű kö dő ta ná rok nak, hogy hi va ta li kor sze rint vá lassza nak azon tan-
szé kek kö zül, ame lyek ben az egyik, ed dig ta ní tott tan tár gyuk kép vi sel ve volt, azon ban az új rend szer ál tal az egyes 
tan szé kek hez csa tolt tan tár gya kat el kü lö ní te ni, vagy egy más kö zött fel cse rél ni nem volt le het sé ges.

 A ki rá lyi jog aka dé mia négy éves kép zést nyúj tott. 1874-től tel jes jog- és ál lam tu do má nyi kar rá ala kult át a jo gi 
dok tor rá ava tás és a ma gán ta nár rá ké pe sí tés jo ga nél kül. A tan sza kok a har ma dik és a ne gye dik év ben két kü lön, 
úgy mint jog- és ál lam tu do má nyi cso port ra vál tak szét és a ta nu lók ra volt bíz va, hogy a má so dik év vé gez té vel akár a 
jog tu do má nyi, akár az ál lam tu do má nyi szak tan fo lya mot hall gas sák előbb.

A tan év 1874-től ugyanúgy két rész re osz lott. Az el ső fé lév ok tó ber ele jé től feb ruár vé géig, a má so dik fé lév már-
cius ele jé től jú lius vé géig tar tott. Tre fort Ágos ton szer ve ző po li ti ká ja nyo mán a fel ső ok ta tá si rend szer is kor sze rű-
sö dött. A tu do mány egye tem böl csész ka ra ek kor vált iga zán ön ál ló vá, de a hu mán kép zés mel lett elő tér be ke rül tek 
a ter mé szet tu do má nyok is. A jo gi kar is diff e ren ciá ló dott, a jog mel lett ál lam tu do má nyi, jog fi lo zó fiai, sta tisz ti kai, 
államszámviteltani tan szé ke ket szer vez tek. A jo gá szok irán ti szük ség le tek kielé gí té sét a rész ben egy há zi ke ze lés ben 
lé vő jog aka dé miák is szol gál ták. Ezek a kép zést ma gas szín vo na lon bo nyo lí tot ták le, míg a tu do mány egye te me ken 
zaj lot tak a jo gi dok tor rá ava tá sok és az ügy vé di vizs gák. 

Ki rá lyi jog aka dé mia mű kö dött 1874-ben Győr ben, Kas sán, Nagy vá ra don és Po zsony ban. Eger ben és Pé csett ka-
to li kus, Eper je sen és Nagy sze ben ben evan gé li kus, Deb re cen ben, Kecs ke mé ten, Máramarosszigeten, Pá pán és Sá-
ros pa ta kon re for má tus jog aka dé mia ké pez te a jog hall ga tó kat. A jog aka dé miák szá ma 1874-ben 13 volt, kö zü lük 
azon ban csak ha mar el nép te le ne dett és meg szűnt 1884-ben a pá pai, 1887-ben a nagy sze be ni is. A négy éves kép zé si 
idő alatt ta na nya gu kat és az ál ta luk nyer he tő ké pe sí tés fo kát és ér vé nyét te kint ve is tel je sen egyen ran gú vá tet te őket 
az egye te mi jo gi ka rok kal (Bu da pest, Ko lozs vár); csu pán a dok to rál ta tá si és ma gán ta ná ri ha bi li tál ta tá si jo got tar tot-
ták fent az egye te mi jo gi ka rok ré szé re. Ez a gya kor lat ban - ki vált az új, dok to rá tust egy re több pon ton meg kö ve te lő 
ké pe sí té si tör vé nyek óta- a jog hall ga tók vég ső mi nő sí té sét, az egye te mi szin tű igé nyek hez szab va, mégis csak az 
egye te me ken össz pon to sí tot ta.

„Sza bály zat
a jog ta no dák új szer ve zé sé ről

I. ta nul má nyi rend szer

a) Ál ta lá nos ha tá ro za tok
1. §.  A kir. jog aka dé miák és az ál lam köz vet len ren del ke zé se alatt ál ló egyéb jogtanintézetek négy éves tan fo lyam mal 

el lá tott, tel jes jog és ál lam tu do má nyi ka rok ká ala kít tat nak át, egye dü li ki zár tá val a jog és a ma gán ta nár rá 
va ló ké pe sít te té si jo go sít vány nak.

2. §.  Az ed dig fennál lott évi és fé lé vi vizs gá la tok meg szűn nek, s he lyük be a két ma gyar egye tem jog és ál lam tu do má
nyi ka rá nál elő sza bott két alap vizs gá lat jog meg az ál lam tu do má nyi ál lam vizs gá la tok lép nek.

3. §.  A jog ta nu lók sza bad sá gá ban áll akár a jo gi, akár az ál lam tu do má nyi szak pá lyá ra tü ze te sen ké szül ni és ez 
eset ben csak az egyik vagy má sik ál lam vizs gá lat ra je lent kez ni.

4. §.  E cél ra a tan sza kok a har ma dik és ne gye dik év ben a jog és ál lam tu do má nyi két kü lön cso por to zat sze rint van
nak beoszt va, sza bad sá gá ban áll ván a jog ta nu lók nak, a má so dik év be vé gez té vel előbb akár a jog, akár az 
ál lam tu do má nyi szak tan fo lya mot hall gat ni.

5. §.  Pályavégzett jog hall ga tók nak csak azok te kin tet nek, kik mind a négy évi tan fo lya mot va la me lyik jog kar rá ala
kult tan in té ze ten sza bály sze rűen be vé gez ték s ezek úgy, mint az egye tem pályavégzett jog hall ga tói szi gor la tok ra 
is bo csát tat nak a nél kül, hogy az egye te mi pót fo lyam mal kel le ne jog ta ni pá lyá ju kat kiegé szí te ni.

6. §.  Az alap és ál lam vizs gá la tok tár gyait kép ző és bi zo nyos rend ben, bi zo nyos óra szám ban ki tű zött fő kol lé giu mo
kon kí vül, me lye ken az egyes évek ben mi mó don és mely idő tar tam ban va ló előadá sa és hall ga tá sa iránt a 14. 
§. in téz ke dik, a töb bi specziálkollégiumok hall ga tá sa a jog hall ga tók sza bad tet szé sé re bízatik.

7. §.  A ta ní tá si sza bad ság el ve ezen tan in té ze te ken annyi ban ho no sít ta tik meg, hogy a kö te le zett fő tár gya kon kí vü li 
specziálkollégiumokra  és oly sza kok ra, me lyek re nin cse nek kü lön rend sze re sí tett tan szé kek, mint péld. a bá
nya jog ra, ál lam szám vi tel tan ra, tör vény szé ki or vos tan ra néz ve stb., a köz ok ta tá si ma gyar kir. minister ál tal oly 
ma gán ta ná rok is jo go sít ha tók fel előadá sok ra, kik a két ma gyar egye tem va la me lyi ke ál tal ugyanazon szak ból 
az elő sza bott ha bi li tá ció út ján ma gán ta ná ri ké pe sí tést nyer tek. Az előadás ra va ló jo go sít vány elenyé szik, ha 

egy tan év fo lya ma alatt nem gya ko rol ta tik és csak új ministeri en ge dély foly tán éled het fel.
8. §.  A ma gán ta ná rok tól hall ga tott tan órák az elő sza bott kö te les óra szám ba tel je sen úgy szá mít tat nak be, mint 

a ren des vagy rend kí vü li ta ná rok tól hall ga tott kol lé giu mok. A ma gán ta ná rok tan pénz re va ló jo go sít vá nyon 
kí vül  sem mi ne mű fi ze tés re nem tart hat nak igényt. Ha azon ban va la mely tan tár gyak előadá sa kü lö nö sen kí
vá na tos nak ta lál tat nék, mely re rend sze re sí tett tan szék nem lé te zik anél kül, hogy va la ki a ta ná rok kö zül ar ra 
ajánl koz nék, a ma gán ta nár nak kü lön, év rőlév re a köz ok ta tá si ma gyar ki rá lyi minister ál tal en ge dé lye zen dő 
ju tal ma zás he lye zen dő ki lá tás ba.

9. §.  A ma gán ta ná rok a ta nár tes tü le tek tag jai, ülé sei ken és tanácskozmányaikban részt vesz nek, de ki vé ve azon 
ese tet, mi dőn sa ját hall ga tóik lec ke lá to ga tá sá ról vagy tan pénz aló li fel men té sé ről van szó, csak ak kor bír nak 
sza va zat tal, ha ket tős szá mot meg nem ha lad ják; töb ben lé vén, ma gok közt ket tőt vá lasz ta nak, kik ezen sza va
za ti jo got gya ko rol ják.

10. §.  A je len leg fennál ló se géd ta ná ri ál lo más meg szün tet te tik; ha ta nárhe lyet te sí tés vá lik szük sé ges sé, jö vő re a ta
nár tes tü let in téz ke dik; hosszabb idő re, ne ve ze te sen legalább há rom hó nap nál to vább ra ter je dő he lyet te sí tés 
ese té ben, vagy a tan pénz mel lett ajánl ko zó egyik ta nár tes tü le ti tag, vagy a he lyet te si il let mény mel lett al kal ma
zan dó ma gán ta nár iránt a kar in do kolt fel ter jesz tést in téz a ministerhez.

11. §.  A ta nár tes tü let élén az igaz ga tó áll, ki a kincs tá ri, vagy ta nul má nyi alap ból fenn tar tott jogtanintézeteknél egy
sz er s mind ezen in té zet ta ná ra is. Ezen jog in té ze tek nél az igaz ga tót a val lás és köz ok ta tás ügyi minister ál tal a 
ta ná ri kar meg hall ga tá sa mel lett teen dő elő ter jesz tés alap ján Ő cs. és ap. kir. Fel sé ge ne ve zi ki. A ma gán párt
fo gók alatt ál ló tan in té ze tek nél az igaz ga tót az il le tő párt fo gó ne ve zi ki s a val lás és köz ok ta tás ügyi minister 
erő sí ti meg.

12. §.  A ka ri jegy ző ség tisz tét, ha ar ra a ta nár tes tü let va la me lyik tag ja ön ként nem ajánl ko zik, min dig hivatalsenium 
sze rin ti legif abb tag ja vi szi; a könyvtárnoki tisz tet a ta nár tes tü let va la me lyik tag ja tel je sí ti, akit min dig a ta
ná ri kar meg hall ga tá sa mel lett, a val lás s köz ok ta tás ügyi minister bíz meg s ki ezért az e cí men je len leg is já ró 
ja va dal ma zást él ve zi.

b) Rész le tes sza bá lyok
13. §.  Az évi tan fo lyam, úgy mint ed dig, két egyen lő rész re osz lik, ok tó ber ele jé től feb ruár vé géig és már cius hó ele jé től 

jú lius hó vé géig.
14. §.  Az egyen lő tan sza kok, me lyek mint a két ál lam vizs gá lat nak tan tár gyai bi zo nyos meg sza bott óra szám ban és 

bi zo nyos rend ben hall ga tan dók, a jog és ál lam tu do má nyi két kü lön cso port ra va ló te kin tet tel az egyes tan fo
lya mok ra, kö vet ke zők ben osz la nak meg:

A ta nul má nyok rend je a kö vet ke ző volt:
Az I. év fo lyam:
 el ső fé lév
  a, be ve ze tés a jog és ál lam tu do má nyok ba, he ti 2 óra
  b, ró mai jog, he ti 8 óra
  c, ma gyar al kot mány és jog tör té net, he ti 7 óra
 má so dik fé lév
  a, ró mai jog, he ti 8 óra
  b, eu ró pai jog tör té net, he ti 5 óra

II. év fo lyam:
 el ső fé lév
  a, jog böl cse let, he ti 5 óra
  b, nem zet gaz da ság tan, he ti 8 óra
  c, ma gyar ma gán jog, he ti 5 óra
 má so dik fé lév
  a, jog böl cse let, he ti 5 óra
  b, ma gyar ma gán jog, he ti 5 óra
  c, ma gyar köz jog, he ti 6 óra
 
Az ál lam tu do má nyi szak tan fo lyam ban:
 el ső fé lév
  a, al kot mány és kor mány za ti po li ti ka, he ti 5 óra
  b, pén zügy tan, he ti 3 óra
  c, ma gyar köz igaz ga tá si jog, he ti 5 óra
  d, egy ház jog, he ti 4 óra
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 má so dik fé lév
  a, ma gyar pén zü gyi tör vé nyek, he ti 5 óra
  b, ma gyar ál lam sta tisz ti ká ja, te kin tet tel Auszt riá ra, he ti 6 óra
  c, egy ház jog, he ti 4 óra
 
A jog tu do má nyi szak tan fo lyam ban: 
 el ső fé lév
  a, bün te tő jog, he ti 5 óra
  b, pe res és perenkívüli el já rás, he ti 5 óra
  c, oszt rák ma gán jog, he ti 6 óra
 má so dik fé lév
  a, bün te tő jog, he ti 5 óra
  b, pe res és perenkívüli el já rás, he ti 5 óra
  c, vál tó és ke res ke del mi jog, he ti 6 óra”
 
A fent em lí tett tan tár gyak fő kol lé giu mok vol tak és eze ket min den jog hall ga tó nak hall gat nia kel lett. A fő kol lé giu-

mok mel lett a sza bály zat a ta ná ri kar kö te les sé gé vé tet te, hogy speciálkollégiumokat is szer vez ze nek az aka dé miá-
kon, ame lyek nek nem volt tan szé kük. Ilyen rend kí vü li tár gyak vol tak a bá nya jog, a tör vény szé ki or vos tan, az ál lam-
szám vi tel tan és az eu ró pai ál la mok sta tisz ti ká ja stb. Ezek nek a tár gyak nak fel vé te le nem volt kö te le ző, de a hall ga tott 
órák szá mát éppúgy be szá mí tot ták ne kik, mint a ren des fő kol lé giu mo két. A hall ga tók nak annyi speciálkollégiumot 
kel lett el vé gez niük, hogy ezek óra szá ma a kö te le ző tan tár gyak óra szá má val együtt he ti 20 tan órá nak fe lel jen meg.

A jog aka dé miá nak gon dos kod nia kel lett ar ról, hogy jog aka dé miai ta ná rok vagy pe dig ké pe sí tett (ha bi li tált) tan fér-
fiak tart sák meg a speciálkollégiumok tan óráit.

Az új tan ren di sza bály zat azt is előír ta, hogy min den ren des és rend kí vü li ta nár kö te les volt idő ről  idő re in gye nes 
kol lé giu mot he ten ként egy órá ban va la me lyik spe ciá lis tan tárgy ból úgy meg tar ta ni, hogy min den fé lév ben legalább 
két ilyen in gye nes kol lé gium le gyen a tan rend ben.

A kul tusz mi nisz té rium az 1874. évi re form mal az egye te mek és a jog aka dé miák kö ze lí té sét fo gal maz ta meg. Azon ban 
az igaz ság ügyi mi nisz té rium a jo gi mű velt ség mi nő sé gét félt ve az aka dé miák tól az ügy vé di vizs gák be ve ze té sé vel ép pen a 
jog tu do má nyi ka rok ra he lyez te a hang súlyt, mi vel jogtudorságoz kö töt te az ügy vé di pá lyán va ló el he lyez ke dést. Az igaz-
ság ügyi tár ca dön té se ve ze tett a jog aka dé miák las sú el nép te le ne dé sé hez. A jog aka dé mia hall ga tói nak szá ma 1880 kö rül 
csök ke nés nek in dult. A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium ban az a szán dék fo gal ma zó dott meg, hogy az aka dé miát 
meg kell szün tet ni. Ez a szán dék ki tu dó dott és így még ke ve seb ben vá lasz tot ták e kép zé si he lyet. Az aka dé mia igaz ga tó ja 
és ta ná rai min den tő lük tel he tőt meg tet tek az in téz mény meg men té sé re, de saj nos nem járt ered ménnyel a küz del mük az 
élet ben ma ra dá sért. 

A speciálkollégiumokra vo nat ko zó sza bály za ti uta sí tá sok a győ ri jog aka dé mián ha mar meg va ló sul tak. A tör vény-
szé ki or vos tan előadá sai már a re form előtt elin dul tak. Elő ször dr. Lá zár La jos győ ri or vost, a vár me gye tisz ti fő or vo-
sát kér ték fel az előadá sok meg tar tá sá ra, de be teg sé ge miatt nem vál lal ta. Ezért a mi nisz ter az igaz ga tó ság aján la tá ra 
az 1870/1871-es tan év ele jén dr. Sikor Jó zsef győ ri or vost bíz ta meg a tör vény szé ki or vos tan előadá sai nak meg tar tá-
sá val. Az eu ró pai ál la mok sta tisz ti ká ját, a bá nya jo got és még a kiegé szí tő tan tár gya kat, ame lyek nek anya ga a jog- és 
az ál lam tu do má nyok tárgy kö ré be esett, azo kat az aka dé mián ta ní tó ok ta tók ad ták elő. A böl cse let és mű ve lő dés-
tör té ne lem, majd az 1885-től el ren delt legújabbkori tör té ne lem előadá sá ról rész ben az aka dé mia gon dos ko dott ( a 
győ ri fő gim ná ziu mi ta ná rok és kép zett pa pok he lyet tes ma gán ta ná ri meg bí zás sal ok tat tak a jog aka dé mián) , rész ben 
a mi nisz ter ne ve zett ki ren des ta nárt. 1873-ban a mi nisz ter megen ged te Föl kel Ist ván nak, hogy az es küdt szé ki in téz-
mény ről tart son előadá so kat. Föl kel Ist ván győ ri ügy véd, kincs tá ri ügyész, egye te mi ma gán ta nár a cse kély ér dek lő dés 
miatt csak fé lé vet ta ní tott. A speciálkollégiumok kö zül a té te les nem zet kö zi jog 1875-től vált fő kol lé gium má. Előadó ja 
a jog böl cse let és bün te tő jog ta ná ra volt.

Akadémiai jegyzőkönyv -részlet
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A győ ri jog aka dé mián a meg ne ve zett ta ná rok az aláb bi speciálkollégiumokat ta ní tot ták: 
  

Abday Aszt rik:  böl cse le ti er kölcs tan (1874/1875 őszi fé lév); a böl cse let tör té nel me (1874/1875 ta va szi fé lév)

Balits La jos:  a legújabb kor tör té nel me; mű ve lő dés tör té ne lem

Biermann Mi hály: ma gán jo gi gya kor la tok

Du nai Fe renc: gon dol ko dás tan; esz té ti ka; a böl cse let tör té ne te; lé lek tan;  újabbkori böl csé szet tör té ne te; óko-
ri böl csé szet tör té nel me; Shakes peare há rom drá má ja; Shakes peare köl té sze te; a Faust-mon da 
fej te ge té se

Hajda Mi hály: a ma gyar vál tó jog; vas úti jog, igaz ság ügyi po li ti ka; a tör vény ho zó ha ta lom Ma gyaror szá gon, a 
köz jegy zői in téz mény; csőd el já rás; jog ese tek a vál tó- és ke res ke del mi jog kö ré ből;  ke res ke del-
mi ügy le tek ről; a ke res ke del mi tár sa sá gok ról; a vál tó, a ke res ke del mi zá log- és meg tar tá si jog; 
vál tó jog; csőd jog; az ér ték pa pí rok ról

Holdházy Já nos: a ró maiak mű ve lő dés-tör té nel me; a kö zép kor mű ve lő dés-tör té nel me

Horinka Im re:   legújabb vám -és bank ügyi be ren dez ke dé sünk; bé lyeg- és jog il le ték sza bá lyok;  for gal mi sta tisz-
ti ka; adó el mé let ne ve ze te sebb vi ta kér dé sei, Fej te ge té sek az egye nes és köz ve tett adók ról és az 
egye nes adó rend sze rei; sta tisz ti ka el mé le te; a föld adó - ka tasz ter ről; az államadósságügy el mé-
le te; a bank ügy el mé le te; az ál la mok sta tisz ti ká ja; jö ve de lem ta na, adó tan alap ele mei; a ke res ke-
de lem sta tisz ti ká ja; oszt rák és ma gyar bi ro da lom vám- és ke res ke del mi po li ti ká ja

Ka to na Mór:    oszt rák örö kö sö dé si jog; a kö te les rész ről; az úrbériség; te lek köny vi el já rás; oszt rák kö tel mi jog; 
te lek köny vi rend tar tás; jog ese tek fej te ge té se az oszt rák kö tel mi jog kü lö nös ré szé ből, a collatio; 
a szer ző dé si jog ról; a ban de riá lis had szer ke zet fej lő dé se; a szer zői jog ról; sze mel vé nyek a kö tel-
mi jog ról; sze mel vé nyek a te lek köny vi el já rás ból; a ma gyar csa lá di hit bi zo mány

Kautz Gusz táv: bün te tő jo gi gya kor la tok; a bün te tő per el mé le te; jog ese tek fej te ge té se az anya gi bün te tő jog kö ré ből; 
nem zet kö zi bün te tő jog; a já rás bí ró sá gok és köz igaz ga tá si ha tó ság előt ti el já rás bűn ügyek ben saj tó-
bí ró sá gok előt ti el já rá sok, bün te tő jo gi gya kor la tok; a bün te tő per el mé le te; nem zet kö zi bün te tő jog

Koltai Virgil: ta pasz ta la ti lé lek tan

Milbek Ká roly:  ró mai per jog, ró mai kö tel mi jog, há zas sá gi jog, a ke resz tény egy ház bí rói ha tal má ról, a ró mai 
ma gán- és jog el mé let is mer te té se; ka to li kus há zas sá gi jog;  ró mai örö kö sö dé si jog

Petz La jos:  köz egész ség tan 

Sikor Jó zsef:  tör vény szé ki or vos tan

Timon Ákos:   an gol es küdt szé ki in téz mény ere de te és tör té ne ti fej lő dés; a ban de riá lis szer ve zet fej lő dé si szer-
ve ze te; sze mel vé nyek a ma gyar al kot mány tör té ne lem ből; a Szent Korona-féle ál lam szer ve zet 
tör té nel mi fej lő dé se;  a pár bér jog tör té nel mi fej lő dé se és je len ál lá sa Ma gyaror szá gon

Vaszary Ko los: a gö rö gök mű ve lő dés tör té ne te (1874/1875 őszi fé lév)

Virozsil Ti va dar: bá nya jog; a ke res ke de lem tör té ne te; ál lam adós sá gok; az ipar fej lő dé se ha zánk ban

Ziskay An tal:     te lek köny vi el já rás;  csőd el já rás 

Zorn Vil mos:   a mi nisz te ri fe le lős ség ről; a ma gyar al kot mány fej lő dé se a Pragmatica Sanctio óta; a ne ve ze te sebb 
ál la mok al kot má nya; ál lam szám vi tel tan alap vo na lai; ál lam szö vet sé gek el mé le te; a po li ti kai iro da-
lom tör té ne te, a sta tisz ti ka el mé le te; bá nya jog; eu ró pai ál la mok sta tisz ti ká ja; ál lam szám vi tel tan; 
ál lam szer ve ze tek össze ha son lí tá sa; po li ti kai tu do má nyok újabbkori tör té nel me; igaz ga tá si po li ti-

ka;  köz igaz ga tá si po li ti ka;  a beligazgatás el mé le te; Er dély köz jo ga 1848-ig; po li ti ka iro da lom tör té-
ne te; köz jo gi bí rás ko dás, te kin tet tel az eu ró pai ál la mok tör vény ho zá sai nak je len ál lá sai ra;  Ang lia 
al kot má nya; az eu ró pai ál la mok szer ve ze té nek össze ha son lí tó is mer te té se; igaz ga tás tan

A jog aka dé miák új já szer ve zé se kor életbeléptetett sza bály zat az ad dig fé lé vi és év vé gi vizs gá la to kat meg szün tet te 
és he lyük be a két ma gyar egye tem jog- és ál lam tu do má nyi ka ra szá má ra megál la pí tott két ún. alap vizs gá la tot: a jog-
tu do má nyi és az ál lam tu do má nyi ál lam vizs gá la to kat ren del te.

 Az el ső alap vizs ga tár gyai vol tak:
  - egye te mes jog tör té net, kü lö nös te kin tet tel a ma gyar tör té ne lem re,
  - a ró mai jog mint leg főbb eu ró pai anya jog.
 A má so dik alap vizs ga tár gyai vol tak:
  - a jog böl cse let,
  - a ma gyar köz jog és
  - a nem zet gaz da ság tan.

A két alap vizs gá la ton kí vül volt még két el mé le ti ál lam vizs gá lat: az egyik a jog tu do má nyi, a má sik az ál lam tu do-
má nyi ál lam vizs gá lat.

 A jog tu do má nyi ál lam vizs gá lat tár gyai:
  1. ma gyar ma gán jog, kap cso lat ban az oszt rák jog gal, te kin tet tel a há zas sá gi jog ká non jo gi el vei re
  2. a pol gá ri tör vény ke zés, a bün te tő jog és el já rás jog
  3. ke res ke del mi és vál tó jog
 Az ál lam tu do má nyi ál lam vizs gá lat tár gyai:
  1. a po li ti ka (al kot mány és kor mány za ti po li ti ka)
  2. pén zügy tu do mány
  3. a ma gyar ál lam sta tisz ti ká ja, te kin tet tel Auszt riá ra
  4. a ma gyar köz igaz ga tá si jog és a ma gyar pén zü gyi jog el vei és főbb in téz mé nyei
  5. egy ház jog mint az egy há zak al kot má nyá nak és köz igaz ga tá sá nak jo ga
A két ál lam vizs ga kö zül az egyi ket már har ma dik év vé gén le te het ték a jog hall ga tók.
A két alap vizs gá ra a bi zott sá got a kar ala kí tot ta meg éven ként a ren des, a rend kí vü li és a tény le ge sen mű kö dő ma-

gán ta ná rok kö zül, akik va la me lyik vizs ga tár gyat ta ní tot ták. A bi zott ság há rom tag ból állt.
A két ál lam vizs gá ra szin tén éven ként ala kí tot tak bi zott sá got. Rész ben a ka ron ta ní tó ok ta tók ból, akik ta ní tot ták az 

ál lam vizs ga tár gyait, rész ben és kül ső ún. kül ta gok ból állt össze a vizs gá ló bi zott sá gi tes tü let. A kül ta go kat a ta ná ri 
kar kér te fel az együtt mű kö dés re, és az ok ta tók ja vas la ta alap ján a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter ne vez te ki a ne ves 
közéle ti és jo gi vég zett sé gű sze mé lye ket. Az el nök ség a ren des ta ná rok kö zött éven ként vál to zott.

Az ál lam vizs gá kon négy ta gú bi zott ság hall gat ta meg a leen dő jo gá szo kat. A vizs gá la ti ered mény ről a bi zott sá gi ta-
gok sza va zat több ség gel ha tá roz tak. Az ered ményt a bi zott ság „ké pe sí tett” vagy „nem ké pe sí tett” ki fe je zés sel je lez te. 
Ki tün te tés sel csak az vé gez he tett , aki a vizs ga min den tár gyá ból ki tű nő ered ményt ka pott.

A ta nul má nyi rend szert mó do sí tó 1883-i sza bály zat a vizs gák rend sze ré ben is vál to zást ho zott.
Az alap vizs ga tár gyai let tek 1883-ban a ró mai jog, a pandektajog mel lő zé sé vel az eu ró pai jog tör té net, kü lö nös te-

kin tet tel a ma gyar jog tör té net re.
Az el ső alap vizs gát a má so dik fé lév vé gén le he tett le ten ni. A má so dik alap vizs ga tan tár gyai: a jog böl cse let a tör té nel mi 

rész mel lő zé sé vel, a ma gyar köz jog és a nem zet gaz da ság tan a pén zügy tan nal. A má so dik alap vizs gát a ne gye dik fé lév 
vé gén kel lett le ten niük a ju rá tus hall ga tók nak. A jog ta nul má nyi ál lam vizs ga tár gyai vol tak: a ma gyar ma gán jog, (kap cso-
lat ban az oszt rák jog gal, amennyi ben ma gyar te rü le ten gya kor la ti je len tő ség gel bírt, és te kin tet tel a há zas ság ká non jo gi 
el vei re), a bün te tő jog és el já rás, a ke res ke del mi- és vál tó jog, a pol gá ri tör vény ke zés, a ma gyar köz igaz ga tá si jog.

Az ál lam tu do má nyi vizs ga tár gyai vol tak: az al kot má nyi és kor mány za ti po li ti ka, a ma gyar köz igaz ga tá si jog, te-
kin tet tel a perenkívüli el já rás ra és a bün te tő jog nak a ki há gá sok ról szó ló ré szé re és az ar ra vo nat ko zó el já rás ra, a ma-
gyar pén zü gyi jog el vei és főbb in téz mé nyei, ki ter jeszt ve a jö ve dé ki ki há gá sok ra is, az egy ház jog mint az egy há zak 
al kot má nyi és köz igaz ga tá si jo ga, a ma gyar ál lam sta tisz ti ká já ból a né pes sé gi, köz mű ve lő dé si és köz igaz ga tá si rész, 
te kin tet tel Auszt riá ra.

A két ál lam vizs ga le té te le kö zött legalább há rom hó nap nak kel lett el tel nie. Ál lam vizs gát négy évi ta nu lás után és a 
vég bi zo nyít vány meg szer zé sét kö ve tően csak ab ban a jog aka dé miá ban te het ték le, ahol ta nul má nyai kat vé gez ték Az ál-
lam vizs gák ered mé nyé ről a bi zott sá gok bi zo nyít ványt ad tak ki, ame lyek nek kel te és szá ma be ke rült a vég bi zo nyít vány-
ba is. 1883 után is öt ta gú bi zott ság mű kö dött az ál lam vizs gá kon. Min den bi zott ság ban volt egy el nök és egy alel nök.
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Az államvizsgálati bizottság jegyzőkönyve

Ál lam vizs gá la ti bi zott sá gi kül ta gok

 1874/1875-ben jog tu do má nyi ál lam vizs gá la ti kül ta gok vol tak: Némethy Er nő dr. ki rá lyi ügyész, Vrana Ede, 
Schmidt Ist ván, Pázmán Kál mán, Bangha Ist ván dr. tör vény szé ki bí rák, Sebő Im re já rás bí ró, Ziskay An tal dr. pan-
non hal mi fő apát sá gi fő ügyész, Matkovich Ta más és Krisztinkovich Ede ügy vé dek.

 1874/1875-ben ál lam tu do má nyi ál lam vizs gá la ti ta gok vol tak: Gyapay Dé nes Győr vár me gye alis pán ja, Nagy Pál 
Győr szab. kir. vá ros pol gár mes te re, Laszberg Re zső gróf Győr vár me gye fő jegy ző je, Prá gai Ká roly ügy véd és Ver mes 
Dé nes Győr me gyei szol ga bí ró.

Ti zen öt év vel ké sőbb a kö vet ke ző sze mé lyek vol tak je len az ál lam vizs gá kon: 
 1888/1889-ben az ál lam tu do má nyi ál lam vizs gán ta gok vol tak: Nagy Pál Győr szab. kir. vá ros pol gár mes te re, 

Laszberg Re zső gróf Győr me gye fő jegy ző je, Prá gai Ká roly ügy véd
Ziskay An tal, dr. pan non hal mi fő apát sá gi fő ügyész, Szalacsy La jos Győr me gyei tb. fő jegy ző
Zechmeister Ká roly győ ri ügy véd, Sá tor Je nő kir. ügyész, Lippay Gé za Győr me gyei ár va szék el nök, Kozics Lász ló 

Győr vá ro si ta ná csos. 
 1888/1889-ben a jog tu do má nyi ál lam vizs gán ál lam vizs gá la ti bi zott sá gi kül ta gok vol tak:
Baky Ist ván ügy véd, Schmidt Ist ván kir. tör vény szé ki bí ró, Pázmán Kál mán kir. tör vény szé ki bí ró, Sebő Im re kir. 

já rás bí ró, Csukássy Ká roly győ ri ügy véd, Nagy End re győ ri ügy véd, Krisztinkovich Ede győ ri ügy véd, Matkovich 
Ta más győ ri ügy véd, Beliczay Elek győ ri ügy véd, Martonfalvy Elek kir. tör vény szék el nö ke, Kiss Gá bor tör vény szé ki 
bí ró, Fittler Im re tör vény szé ki bí ró, Fabinyi Gusz táv kir. tör vény szé ki bí ró. 

Az 1883. má jus 18-án kelt ren de let ér tel mé ben az ál lam vizs gák már nem szá mí tot tak a szi gor la tok és fé lév be szá-
mí tá sok fel té te léül.

Lukács László
Született: Zalatna, 1850. november 24.
Meghalt: Budapest, 1932. február 23. 

1874. szeptember 29-én nevezték ki a Győri Kir. Jogakadé-
miára. Saját kérelmére - betegsége miatt - 1876. március 16-án 
felmentést kapott a tanítás alól az 1875/76-os tanév második 
felére. 1876. augusztus 31-én lemondott győri tanári állásáról. 
1877-ben átvette apja bányaműveinek irányítását. 1878-ben 
választották első ízben országgyűlési képviselőnek, szabadelvű 
párti programmal. 1887-ben a Pénzügyminisztérium tanácso-
sává nevezik ki. 1909. december 23-án az uralkodó megbízza 
kormányalakítással, majd 1910. április 22-től 1913. június 10-
ig miniszterelnök. A miniszterelnöki tisztség mellett belügy-
miniszter is volt. 

 1883-ban a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz té rium mó do sí tot ta az 1874-es sza bály za tot. Az új sza bály zat a Győ ri Kir. 
Jog aka dé mián az 1883/1884-ik tan év ben lé pett élet be. Fő kol lé gium nak ezen túl csak olyan tan tárgy volt te kint he tő, 
mely nek előadá sa he ten te 5 órát vett igény be. Nem ma radt fő kol lé gium a ró mai jog, a nem zet kö zi jog, a pén zügy tan, 
a pén zü gyi jog és a sta tisz ti ka, va la mint a köz igaz ga tá si jog sem. Kö te le ző lett 1885-től egy böl cse le ti és két fé lé vi 
kol lé giu mot hall gat ni. A tör té ne ti kol lé gium egy ré szét az egye te mes tör té ne lem legújabb (1789-től) ko rá ból, má sik 
ré szét mű ve lő dés-tör té ne lem ből kel lett hall gat niuk a jo gász hall ga tók nak. To vább ra is meg ma rad tak speciálkollé-
giumnak a kö vet ke ző tan tár gyak: ál lam- szám vi tel tan, bá nya jog, nem zet kö zi ma gán jog, tör vény szé ki or vos tan. Új 
speciálkollégium lett a köz egész ség tan ne vű tan tárgy.
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 1889-ben ki sebb mó do sí tás tör tént: azok a jog hall ga tók, 
akik egy éves ön kén tes ka to nai szol gá la tot tel je sí tet tek, ked vez-
mény ként, jo gi ta nul má nyai kat hét fé lév alatt el vé gez het ték. A 
mi nisz té rium emiatt új sza bály za tot dol go zott ki: 1889. jú lius 
23-án kelt mi nisz té riu mi ren de let tel új ta nul má nyi rend élet-
beléptetése tör tént meg az 1890/1891-es tan év kez de té től. Az 
új tan ügyi sza bály zat ban a ta nul má nyi ren det a hét fé lév ből ál-
ló négy évi tan fo lyam szá má ra a kö vet ke ző kép pen ál la pí tot ta 
meg:

 I. év fo lyam: 
 első fé lév
  a, be ve ze tés a jog és ál lam tu do má nyok ba, he ti 2 

óra
  b, ró mai jog, he ti 8 óra
  c, ma gyar al kot mány és jog tör té ne lem, he ti 7 óra 
 má so dik fé lév
a, ró mai jog, he ti 8 óra
b, eu ró pai jog tör té net, he ti 5 óra
 
II. év fo lyam:
 har ma dik fé lév
  a, jog böl cse let, he ti 6 óra
  b, nem zet gaz da ság tan, he ti 5 óra
  c, ma gyar ma gán jog, he ti 5 óra
 ne gye dik fé lév
  a, ma gyar ma gán jog, he ti 5 óra
  b, ma gyar köz jog, he ti 6 óra
  c, pén zügy tan, he ti 4 óra
  d, nem zet kö zi jog, he ti 3 óra
 
III. év fo lyam, vagyis jog tu do má nyi tan fo lyam 
 ötö dik fé lév
  a, bün te tő jog, he ti 5 óra
  b, pe res és perenkívüli el já rás, he ti 5 óra
  c, ke res ke del mi  és vál tó jog, he ti 6 óra
  d, oszt rák ma gán jog, he ti 6 óra
 ha to dik fé lév
  a, bün te tő jog, he ti 5 óra
  b, pe res és perenkívüli el já rás, he ti 5 óra
  c, ma gyar ál lam sta tisz ti ká ja, te kin tet tel Auszt riá ra, he ti 5 óra
 
IV. év fo lyam  ál lam tu do má nyi tan fo lyam:
 he te dik fé lév
  a, al kot mány jo gi és kor mány za ti po li ti ka, he ti 5 óra
  b, ma gyar köz igaz ga tá si jog, he ti 5 óra
  c, egy ház jog, he ti 7 óra
  d, ma gyar pén zü gyi jog, he ti 5 óra

A nyol ca dik fé lév csakis azok nak volt kö te le ző, akik egy éves ön kén te si szol gá la tot nem tel je sí tet tek. A sza bály zat 
sze rint a tör té nel mi és böl cse le ti kol lé giu mo kat az el ső két év fo lyam alatt kel lett a hall ga tók nak el vé gez niük. 

1889-ben is mó do sí tot tak a tan ter vi sza bá lyo zá son. Az egy éves ka to nai ön kén te sek nek megad ták azt a jo got, hogy 
az 1890/1891-es tan év kez de té től fog va két fé lév alatt el vé gez het ték jo gi ta nul má nyai kat. Te hát az ön kén te sek a két 
fé lév le tel te után nyert vég bi zo nyít vány alap ján ál lam vizs gá ra és szi gor lat ra let tek bo csát ha tóak. Min den ál lam vizs-
gán a jog ta ná rok mel lett he lyi no ta bi li tá sok, köz tük tör vény szé ki bí rók, ügy vé dek és ügyé szek is vizs gáz tat ták a ju-
rá tus hall ga tó kat. 

Pisztóry Mór jogakadémiai tanár

A jog hall ga tók egye sü le tei és jó té kony sá ga

Az aka dé mia if ú sá ga 1867 no vem be ré ben el ha tá roz ta, hogy a jog aka dé mia sze gény sor sú diák jait, ha ta nul má nyi 
ered mé nyeik ki ma gas lók és ér de me sek rá, ak kor kész pénz zel és egyéb ren del ke zés re ál ló mó don se gé lyez ni fog ja.

Az alap sza bá lyo kat az aka dé mia igaz ga tó ja 1867. no vem ber 10-én aláír ta és fel küld te a val lás- és köz ok ta tá si mi-
nisz ter hez.

Az egye sü let 1868. ja nuár 19-én ala kult meg. Az aka dé mia fo ko za tos felosz lá sát ki mon dó (1888) mi nisz te ri ren-
de let meg je le né se után, 1889. jú nius 1-jén tar tott köz gyű lé sén a segélyezőegylet sor sá ról úgy ha tá ro zott, hogy az 
egy let egész va gyo na az aka dé mia vég le ges meg szün te té se után Győr szab. kir. vá ros tör vény ha tó sá gá nak adas sék át, 
majd az ösz tön díj ala pot ke zel jék kü lön és en nek jö ve del mei ből egy győ ri és egy Győr me gyei szü le té sű, sze gény  if ú 
egyen lő rész ben kap jon ösz tön dí jat. 

A segélyezőegylet va gyo nát az egy let dr. Kautz Gusz táv nak átad ta és ezután az igaz ga tó Győr vá ros tör vény ha tó-
sá gá nak szol gál tat ta ke ze lés vé gett.

Eöt vös Jó zsef bá ró, Ma gyaror szág val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz te re ha lá la kor a jog aka dé mián mél tó megem-
lé ke zést tar tot tak.   Kautz Gusz táv 1871. feb ruár 3-án hall ga tói val a kö vet ke ző, meg ha tó be széd ben tu dat ta bá ró 
Eöt vös Jó zsef ha lá lát:

„Az in té ze tünk ab la ká ból szo mo rúan len ge de ző gyász lo bo gó tud tá ra ad ta ura ság tok nak az egész nem ze tet le súj
tó hírt. Bá ró Eöt vös Jó zsef, a nagy ha za fi, a gya kor la ti ál lam fér fiúi és épp oly je les állambölcselő, ha zánk újabb ko ri 
sza bad ság moz gal mai nak egyik legfáradhatatlanobb előharcosa, nincs töb bé! A ne mes lé lek, mely nek ma gas röp tét az 
el hunyt tu do má nyos mű vei elég gé ta nú sít ják, elhagyá a mun ká ban ki fá radt föl di bur kot, és vissza szál lott a nem zet 
geniusához, mely jó ked vé ben aján dé koz ta ezt nem ze tünk nek. – A tu do má nyok ezen csar no ká ban, a mely nek so káig 
zár va volt, ajtait az el hunyt köz ben já rá sá ra nyi tot ta is mét  meg, megil let ben nün ket, hogy a ke gye let adó ját le ró juk e 
nagy fér fiú szel le me irá nyá ban; és mi dőn ha zánk leg jobb jai tól kö rül vett gyász ra va ta lá hoz fájdalomtelt keb lünk ér
zel mét küld jük, azon óha junk nak ad junk ki fe je zést: vaj ha e nagy ha za fi em lé ke irán ti ke gye let nem ze tünk ben so ha ki 
ne alud nék; és az is te ni gond vi se lés ha zánk nak szá mos oly nagy fér fia kat aján dé koz zon, mit ami lyent az el hunyt ban 
vesz tet tünk”. 

Az új ság író a hall ga tó ság ról a kö vet ke zőt ír ta: „Az if ú ság e meg ha tó be szé det, mély megil le tő dés sel áll va hall gat ta 
vé gig, és nem egy nek csil log tak sze mé ben a mé lyen ér zett fáj da lom könnyei.”

Hajnik Im re, az el ső ala pí tó jog aka dé miai igaz ga tó így em lé ke zett vissza az ala pí tás kö rül mé nyei re 1872 áp ri li sá ban:
„Simor Já nos győ ri püs pök a hely tar tó ta nács nak, hoz zá a he lyi ség nek hol és ki ál tal leen dő előál lí tá sa ér de mé

ben kiadott in téz vé nyét sz. kir. Győr vá ro sa kö zön sé gé vel kö zöl te, és ezt a szük sé ges he lyi ség nek kiál lí tá sá ra, te kint ve 
megaján lá sá ra föl kér te. A vá ros kö zön sé ge a kí nál ko zó al kal mat  hogy ré gi óha ját mi nél előbb tel je sü lés be men ni lát
has sa  öröm mel meg ra gad ta, hogy az aka dé mia el he lye zé sé re egyik, meg fe le lő leg átala kí tan dó há zát felaján lot ta.”

„A kir. jog aka dé mia mint visszaál lí tott in té zet meg nyi tá sa évfolyamonkint tör tént, úgy hogy 1867. év ben az el ső, 
1868ban a má so dik és 1869ben a har ma dik év fo lyam lép tet tek élet be. És ezóta a győ ri kir. jog aka dé mia mint há rom 
évi tan fo lyam mal bí ró jo gi in té zet, sza ka dat la nul egész mai na pig foly tat ja mű kö dé sét.”

Az 1872 au gusz tu si hely zet kép a kö vet ke ző volt -saj tó tu dó sí tás alap ján- a győ ri jog aka dé mián: „A győ ri ma gyar ki
rá lyi jog aka dé mián a le folyt tan év ben mű kö dött 3 ren des, 2 rend kí vü li, 1 he lyet tes és egy se géd ta nár, kik össze sen 16, 
ré szint jog ré szint ál lam tu do má nyi tár gyat ad tak elő, ezen kí vül mi nisz te ri meg bí zás foly tán a tör vény szé ki or vos tan 
gya kor ló or vos ál tal adó dott elő. – A ta nu ló if ú ság szá ma 103 ren des és 43 ma gán ta nu lót tett ki, te hát a múlt tan év
hez ké pest is mét gya ra po dást tün tet elő. Ösz tön díj él ve ze té ben a jog hall ga tók kö zül 16 ré sze sült. – Egy évi ön kén tes 
ka to nai szol gá lat ban ál lott 20 fő. – Ál lam vizs gá la tot 10 ren des és 2 ma gán ta nu ló tett, megannyian ki tű nő ké pe sí tést 
nyer vén. – A jogászsegélyző egy let ál tal ez év ben 4 jog hall ga tó se gé lyez te tett össze sen 203 fo rint tal, az egy let jö ve del
mé nek fenn ma radt ré sze tő ké sít tet vén, az egy let va gyo na ta ka rék pénz tár ba el he lyez ve  lé vő 3084 fo rint 14 kraj cár 
megy. – Az aka dé mia könyv tá ra a le folyt tan év ben 250 kö tet tel gya ra po dott, és je len leg 1921 kö tet ből áll. – Az in té
zet ta ná rai kö zül iro dal mi te vé keny sé get a be vég zett tan év ben ki fej tet tek: dr. Hajnik Im re, ki „Ma gyar al kot mány és 
jog tör té ne lem” cí mű je les mun ká já nak el ső kö te tét fe jez te be;to váb bá dr. Kautz Gusz táv, ki „A ma gyar bün te tő jog és 
el já rás tan köny ve” cí mű mun ká ját, mely nek utol só fü ze te most van saj tó alatt, ad ta ki; ezen kí vül szak la pok ba ér te ke
zé se ket írt dr. Pisztóry Mór. – Mindezek elég gé ki tün te tik, hogy a Győ ri Kir. Jog aka dé mia a leg szebb vi rág zás ban van, 
ta ná rai ban je les fia tal erő ket bír, ta nu lói ban pe dig az elő me ne telt ki tün te tő táb lá za tok ta nú sá ga sze rint tu do má nyos 
ér zék kel, min den szép és ne mes iránt fo gé kony ság gal bí ró, vá ro sunk tár sas éle tét felele ve ní tő if a kat bír; ad ja Is ten, 
hogy ez in té zet mi nél na gyobb vi rág zás nak ör vend jen a jö vő ben is.” 
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Deák Fe renc - az aka dé mia leg hí re sebb ta nu ló ja- 1876. ja nuár 28-án halt meg Bu da pes ten. Te me té sén a győ ri jog-
aka dé miai ta ná ri kar kül dött sé ge is meg je lent. 1876. feb ruár 5-én gyász is ten tisz te le tet mon da tott a tu dós fér fiú tisz-
te le té re a jog aka dé miai igaz ga tó ság. A gyász mi sét Holdházy Já nos ce leb rál ta.

Deák Fe renc em lé két tör vény be fog lal ta az or szág gyű lés: 

„Deák Ferencz em lé ké nek tör vény be igtatásáról.
(Szen te sí tést nyert 1876. évi feb ruár hó 22én; ki hir det te tett 

az or szág gyű lés mind két há zá ban 1876. évi feb ruár hó 24én)

Deák Ferencz az is te ni gond vi se lés vál toz ha tat lan vég zé se ál tal az élők so rá ból elszólittatván, a tör vény ho zás el ha tá roz ta:
1. §.  Hogy Deák Ferencznek a ha za kö rül hosszú évek so rán át szer zett ér de mei tör vény be igtattassanak.
2. §.  Hogy a ministerium egy, az el hunyt hoz mél tó em lék nek az or szág fő vá ro sá ban, or szá gos ada ko zás út ján felál lí

tá sa vé gett szük sé ges in téz ke dé se ket azon nal te gye meg.
3. §.  Hogy a tett in téz ke dé sek ről, azok ered mé nyé ről s az em lék ügyé ről átal já ban a ministerium ál tal az or szág gyű

lés mind két há zá nak min den év vé gén je len tés té tes sék mindad dig, míg az em lék tett leg felál lít va nem lesz.
4. §.  Ezen tör vény ki hir de té se után azon nal élet be lép s vég re haj tá sá val a ministerium bizatik meg.”

 Az egye tem ala pí tá si le he tő ség 1876-ban ve tő dött fel Győr ben. Ab ban az év ben, a Po zso nyi Ki rá lyi Jog aka dé mia 
ta ná ri ka ra fel ter jesz tés sel for dult a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter hez. A po zso nyi jog ta ná rok kér ték, hogy az 
ot ta ni jog aka dé miát és a cson ka böl csé sze ti fa kul tást a mi nisz té rium egye tem mé bő vít se ki. In do kuk az volt, hogy a 
nyu ga ti or szág rész ben még nem mű kö dött egye tem, míg ke le ten, Kolozsvárott 1872 no vem be ré ben meg nyílt a tel jes 
jo gú egye te mi kép zést adó tu do mány egye tem. A po zso nyi le vél re két év vel ké sőbb vá la szolt Tre fort Ágos ton kul-
tusz mi nisz ter és jó öt let nek tar tot ta a po zso nyi fel ve tést. Ek kor Mersich Jó zsef cik ket írt a Győ ri Köz löny be és tu dó-
sí tot ta a győ rie ket, hogy mi lyen el kép ze lé sei van nak Po zsony vá ro sá nak és a tu do mány egye tem ügyé ről is be szá molt 
az ol va sók nak.  Mersich tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi tag ként 1878. szep tem ber 16-án fel ve tet te a győ ri köz gyű lés ben, 
hogy in téz ze nek fel ter jesz tést a mi nisz ter hez, amely ben be je len ti Győr vá ro sa, hogy igényt tart ar ra, hogy a vá ros 
el nyer je a lé te sí ten dő tu do mány egye tem ala pí tá si jo gát. A fel ter jesz tés és bead vány el ju tott a har ma dik egye tem 
ügyé vel fog lal ko zó mi nisz te riá lis bi zott ság hoz, amely tu do má sul vet te, hogy „Győr vá ro sa egy ott felál lí tan dó egye
tem ügyé ben fel ter jesz tést in té zett a Val lás és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz ter hez”.

A kul tusz kor mány zat elis mer te, hogy szük ség van a har ma dik egye tem re is, mégis úgy vél te, hogy a terv vé ghez vi-
te le és az egye tem meg va ló sí tá sa nem idő sze rű. 1876. ok tó ber 17-én, Deák Fe renc szü le tés nap ján em lék ün nep sé get 
ren de zett a jog aka dé mia. A ta ná ri kar pénzt gyűj tött a Deák Fe renc- szo bor alap já nak ja vá ra és egy Deák Fe ren cet 
áb rá zo ló olaj fest ményt sa ját költ sé gén meg szer zett. A fest mény az aka dé miai ta nács te rem ben ke rült el he lye zés re.

A győ ri aka dé mia száz éves év for du ló já nak ün nep sé ge
Dí szes ün nep ség szem ta núi le het tek mind azok, akik részt ve het tek az aka dé mia száz éves év for du ló ján. A ko mor és sö-

tét po li ti kai hely zet, va la mint al kal mas nagy he lyi ség hiá nya miatt nem tar tot tak nyil vá nos öröm ün ne pet, csu pán csa lá di 
kör ben ün ne pel te meg az aka dé mia a ne ves év for du lót 1876. no vem ber 6-án, hét főn. Reg gel fél 9-kor a ben cés temp lom-
ban Holdházy Já nos aka dé miai hit szó nok fé nyes pa pi se géd let tel há la adó is ten tisz te le tet tar tott, ame lyen a ta ná ri kar és a 
jog aka dé miai pol gár ság is részt vett. A ben cé sek temp lo má ból az aka dé mia épü le té be vo nul tak, ahol az egyik te rem ben a 
tel jes ta ná ri tes tü let és a jog hall ga tók előtt dr. Kautz Gusz táv jog aka dé miai igaz ga tó a kö vet ke ző be szé det mond ta el:

„Mé lyen Tisz telt Ta ná ri Tes tü let!
Tisz telt Aka dé miai Hall ga tó ság!

Nem ze tünk újabbkori culturtöténelmének egyik nagy hord ere jű és fon tos moz za na tát ké pe zi, di cső em lé ke ze tű Má
ria Te ré zia ki rály nőnk nek 1769. évi deczember hó 14én kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sá val el ren delt azon in téz ke dé se, 
mely sze rint az or szág négy ke rü le té ben egyegy ki rá lyi fő ta no dá nak, ki rá lyi aka dé mia czímével leen dő felál lí tá sa 
el ren del te tett. A ha zai cultura tör té ne té nek egy fon tos moz za na tául kell te kin tet nünk ezen leg fel sőbb in téz ke dést, 
nem csu pán azért, mert ez ál tal a tudvágyó és tu do mány szom jas ha zai if ú ság nak bő al ka lom nyúj ta tott a fel sőbb 
tan in té ze tek tu do má nyos mű kö dé sé nek fény su ga rai, a ke rü le tü ket ké pe ző vi dék, szel le mi, sőt tár sa dal mi éle té re ki
hat ván: a tu do má nyos ság irán ti ér zé ket éb resz tet ték és fo koz ták; a ha za min den vi dé kein a tu do má nyos és szel le mi 
fog lal ko zá sok irán ti elő sze re te tet ál ta lá no sí tot ták, és a szék he lyül szol gá ló vá ro sok, ak ko ron még job ba dán ide gen aj
kú pol gá rai nak ma gya ro sí tá sá ra nem cse kély be fo lyást gya ko rol tak.

Sőt fon tos culturai moz za nat nak le het e fel sőbb tan in té ze tek felál lí tá sát te kin te ni még azon ok ból is, mert en nek 
fo lyo má nyául te kint he tő a M. Kir. Hely tar tó ta nács nak 1789. évi au gusz tus 11én kelt azon in téz vé nye is, mely az 
összes ál la mi és a leg je len té ke nyebb tör vény ha tó sá gi hi va ta lok el nye ré sé nek alap fel té te léül a jog és ál lam tu do má nyi 
is me re tek meg szer zé sét jelelte.

Egyik ilyen fon tos cultur té nye zőül szol gá ló fel sőbb tan in té zet szék he lyéül a du nán tú li ke rü let szá má ra Győr sz. kir. 
vá ro sa szemeltett ki; mely püs pö ki szék he lyül is szol gá ló vá ros ban már a ti zen he te dik szá zad el ső fe lé ben, Dallos Mik
lós győ ri püs pök és több utó dai nak bő ke zű sé gé ből fé nye sen ja va dal ma zott, ha nem is a mai fel fo gás sze rin ti fő is ko lák 
lé tez tek, ame lyek nek gaz dag ala pít vá nyai, az eze ken ta ní tó je zsui ta rend meg szün te té se foly tán, ezen rend va gyo ná val 
együtt, az or szá gos ta nul má nyi alap ba be ke be lez ve. Di cső em lé ke ze tű Má ria Te ré zia ki rály nő, az 1776. évi au gusz tus 
hó 5én kelt ki rá lyi lei ra tá val a ter ve zett négy ki rá lyi aka dé mia kö zül, egyelő re ket tő nek, már az 1776/77es tan év
ben leen dő meg nyi tá sát el ren del vén, miu tán a m. kir. hely tar tó ta nács ré szé ről ez ér dem ben a kel lő előintézkedések 
meg té tet tek vol na, a győ ri kir. aka dé mia mint az in té ze tek so rá ban az el ső, még 1776. évi no vem ber hó 6án Niczky 
Kris tóf kétszemélynök és győ ri tan ke rü le ti fő igaz ga tó ál tal megnyitatott és a hit tu do má nyi, jo gi és böl csé sze ti sza kok ra 
ter jedt ki.

E tan in té zet azon ban nem so káig foly tat hat ta mű kö dé sét, amennyi ben II. Jó zsef császár pa rancs sza va foly tán 1785
ben Pécs re he lyez te tett át, honnén a győ ri káp ta lan és Győr vá ro sá nak is mé telt szor gal ma zá sai foly tán 1802ben Győr 
vá ro sá nak költ sé gén is mét ala pí tá si he lyé re vissza he lyez te tett. Az in té zet az 1806. évi no vem ber 20án fel sőbb ren de
let tel, a már ak kor fönnál lott töb bi ki rá lyi aka dé miák kal együtt újabb szer ve ze tet nyer vén, ezen szer ve ze té ben két jo gi 
és két böl csé sze ti tan fo lya mok kal mű kö dött or szá gos jó hír név nek ör vend ve 1848. évig, mely év nek má jus ha vá ban a 
ha za lát ha tá rán mindin kább feltornyusuló vi har nyo má sa alatt ter mei be zá ród tak és tizenkilencz éven át be zár va 
ma rad tak; miu tán az 1850. év ben tan ügyi ideig le nes szer ve zés foly tán a két böl csé sze ti tan fo lyam a főgymnasium két 
utol só tan fo lya má vá vált; az újó lag felál lí tan dó há rom, most már tisz tán jog aka dé miák szék he lyei kö zül pe dig Győr 
vá ro sa, mely a szabadságharcz fo lya má ban annyi vér és pénz ál do za tot ho zott, ki ha gya tott.

Mi dőn az 1860. évi Ok tó be ri Dip lo ma foly tán a ha zai tör vény ha tó sá gok al kot má nyo san szer vez ked tek, Győr vár me
gye és sz. kir. vá ros tör vény ha tó sá gai szer vez ke dé sük be fe jez te után, a jog aka dé mia ér zé keny hiá nya fö löt ti ér ze tük nek 
siet tek eré lyes fel ter jesz té seik ben ki fe je zést ad ni és fel sőbb he lyen a kir. jog aka dé mia visszaál lí tá sát ké rel mez ték, de 
saj nos ezen, a szom szé dos tör vény ha tó sá gok felira tai val is tá mo ga tott ké re lem az ak ko ri hely tar tó ta nács nál pár to lás
ra nem ta lált és a ne ve zett tör vény ha tó sá gok már 1862. év jú nius ha vá ban egy in téz vénnyel ér te sí tet tek, hogy a Győ ri 
Kir. Jog aka dé mia visszaál lí tá sá nak szük sé ge fenn nem fo rog ván, ez ér dem ben ké rel mük nek hely nem adat ha tott. 

In té ze tünk visszaál lí tá sa ér de mé ben tár gya lá sok új bó li fel vé te lét ké sőbb fő mél tó sá gú Simor Já nos her ceg prí más, ak
ko ron győ ri püs pök sze mé lyes köz ben já rá sá val esz kö zöl te ki. E lel kes fő pap, ki nek a tu do má nyok és mű vé sze tek irán ti 
buz gal ma annyi fé nyes ta nú sá gai val ta lál koz ha tunk a győ ri egy ház me gye te rü le tén, an nak tu da tá val, hogy ő utód juk, 
azon ál do zat kész győ ri püs pö kök nek, kik nek a győ ri fel sőbb is ko lák ra tett gaz dag ala pít vá nyai, az or szá gos ta nul má
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nyi alap ba, te hát azon alap ba, mely ből a ha zai kir. jog aka dé miák fenn tar tat nak, lő nek be ke be lez ve, és az 1791. évi 
23ik tör vény cikk re, mely az or szá gos ala pít vá nyok nak czéljukra for dít ta tá sát ren de li, 1866. év ele jén egy fel ter jesz
té sé vel köz vet le nül Ő Fel sé gé hez for dult, és ezt sze mé lye sen ad ván át Ő Fel sé gé nek, szó val is ké rel mez te, hogy a győ ri 
kir. jog aka dé mia visszaál lí tá sa ügyé nek ked ve ző elin té zé sét Ő Fel sé ge leg ke gyel me seb ben el ren del ni mél tóz tas sék. Ő 
Fel sé ge a M. Kir. Hely tar tó ta nács nak ez ügy újabbi be ha tó tár gya lá sát meg hagy ván e kor mány szék a fo lya mo dó püs
pö köt csak ha mar ér te sí tet te, mi sze rint az ügy ked ve ző elin té zé se el vi leg ugyan sem mi ne héz ség be sem üt kö zik, de mie
lőtt ez ér dem le ges elin té zés meg tör tén nék, az aka dé mia el he lye zé sé re szük sé gelt he lyi sé gek kér dé se vol na megold ha tó, 
miu tán az 1848. év előtt e czélra hasz nált he lyi sé gek a fő gim ná zium ré szé re szük sé gel tet nek, de azok egy jog aka dé mia 
je len le gi igé nyei és szük ség le tei nek már nem is fe lel het né nek meg.

Simor Já nos me gyés püs pök ezen lei ra tot Győr vá ros kö zön sé gé vel kö zöl te és azt fel kér te,  hogy sa ját jól fel fo gott ér
de ké ben a szük sé gelt he lyi sé gek ki szol gál ta tá sát ajánl ja fel; és Győr vá ros kö zön sé ge nagy öröm mel ra gad ta meg az 
al kal mat, hogy ré gi óha ját tel je sü lés be men ni lát tas sa és a jog aka dé mia el he lye zé sé re, a je len  még ak kor ki sebb sze rű 
 épü le tét felaján lot ta és azt meg fe le lő leg kiépít tet ni ígér ke zett.

Ezen stá dium ban ta lál ta az ügyet bá ró Eöt vös Jó zsef val lás és köz ok ta tás ügyi m. kir. mi nisz ter, mi dőn 1867. év ben 
az or szág köz ok ta tá sa ügyé nek ve ze té sét át vet te. Az igaz ság sze re tő nagy ál lam fér fiú, az ügy igaz sá gos vol tá ról csak ha
mar meg győ ződ vén, el ső teen dői kö zé so roz ta, hogy Ő Fel sé gé nek a Győ ri Kir. Jog aka dé mia visszaál lí tá sa ér de mé ben 
elő ter jesz tést te gyen, mely elő ter jesz tés foly tán, ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi fel sé ge 1867. évi má jus 14én kelt leg fel
sőbb el ha tá ro zá sá val, in té ze tünk visszaál lí tá sát el ren del te, és az el ső tan fo lyam és ve le az in té zet 1867. évi ok tó ber 
3án bá ró Eöt vös Jó zsef a sze mé lyes meg je le nés ben aka dá lyoz va lé vén, ne vé ben Lipovniczky Ist ván ak ko ron köz ok ta
tá si mi nisz te ri ta ná csos, je len leg nagy vá ra di püs pök ő nagyméltósága ál tal, nagy szá mú ven dég ko szo rú je len lé té ben 
ün ne pé lye sen meg nyit ta tott és 1868. év ben a má so dik, 1869. év ben a har ma dik, és az újabb szer ve zet foly tán az 1874. 
év ben a ne gye dik évi tan fo lyam mal kiegé szít tet vén, Győr vá ro sa ál tal ez in té zet nek emelt, és Zal ka Já nos je len le gi győ
ri püs pök ő nagyméltósága ál tal fel so rolt épü let ben el he lyez ve mű kö dik a je le nig.

Íme Uraim! E ki rá lyi aka dé miá nak tör té nel me a mai na pig, ame lyet fennál lá sá nak má so dik év szá za dát kezd jük 
meg; amely nap te hát alkalmul szol gál jon ne künk ar ra, hogy vissza pil lant va az aka dé mia, bár két íz ben fél be sza kí
tott év szá za dos múlt já nak si ke res mű kö dé sé re, erőt me rít sünk a tett erős mun kás ság ra, hogy az in té zet nek a múlt ból 
szep lőt len reánk ju tott or szá gos jó hír ne vét fenn tart va a jö vő nem ze dé ké nek átad has suk.

Tan in té ze tünk nek az imént ecse telt tör té nel mé ben elő ször is fel tű nő az, hogy ezen aka dé mia min dig ak kor szü ne telt, 
mi dőn ha zánk ban nem az al kot má nyos ság és tör vény, ha nem az ön kény ural ko dott, és így tan in té ze tünk a je len leg 
fennál ló ki rá lyi jog aka dé miák kö zül az egye dü li, amely nek tan szé kei ről az ab szo lút ha ta lom pa ran csa ál tal dictált 
jog sza bá lyok so ha nem hir det tet tek és tan in té ze tünk tör té nel mé ből azon idő sza kok hiá nyoz nak, me lyek nem ze tünk re 
néz ve az el nyo ma tás szo mo rú idő sza kai vol tak!

Nem kelle eb ben a Gond vi se lés egy ujj mu ta tá sát felis mer nünk, hogy ez in té zet ta ná rait és ta nít vá nyait, a va ló di 
al kot má nyos ság és tör vény hez ra gasz ko dás, meg a sza bad ság sze re tet lel ke sít se, hogy bennök a ha za, az al kot má nyos 
sza bad ság edzett baj no kait ta lál ja, ki ket csak az ön kény kény sze re né mít hat el, mely e ter me ket is két íz ben né ma ság ra 
kár hoz tat ta.

Nem ke vés bé fon tos ta nú sá got me rít het nünk in té ze tünk év szá za dos múlt já ból, ha mű kö dé sé nek si ke rét és ered mé
nyeit vesszük szemügy re.

An nak be bi zo nyí tá sá ra, hogy mily szol gá la to kat tett ez in té zet a ha zá nak, a ha zai tu do má nyos ság nak, culturának 
és mű ve lő dé sünk nek, ha la dá sunk nak, elég le gyen fel so rol nom azon je le sek legjelesbjeinek ne veit, kik ez in té ze ten, ré
szint mint ta ná rok, ré szint mint ta nu lók fel sőbb ki ké pez te té sü ket nyer ték.

Az előb biek kö zül elég le gyen megem lí te nem: a böl csé szek kö zül Verner Jó zse fet, Maár Bo ni fá cot, Bresztyenszky 
Adal ber tet;

a jog ta ná rok kö zül, a ká non jog te rén ér de me sí tett Markovits Má tyást;
a ma gyar ma gán jog institutiói és tör té nel mé nek di cső em lé kű író ját, Ke le men Im rét;
tu do má nyos mun kás sá ga, ta ná ri és ügy vé di mű kö dé sé ről a genialaitás hí ré ben ál ló Beke Far kast;
a po li ti kai tu do má nyok el ső ma gyar nyel ven író ját, Karvasy Ágos tont;
az ítészeti böl csé szet nek hazánkbani út tö rő jét, Szibenliszt Mi hályt;
a ma gyar bün te tő jo gi iro dal mat több mun ká val gaz da gí tó Csatskó Im rét;
az észjog és a ma gyar bün te tő jog nagy ne vű és nagytudományú író ját és a ha za e téreni je len le gi el ső szak te kin té lyét, 

Pauler Ti va dart; ha zánk je les sta tisz ti ku sát, a ter mé keny írót, Konek Sán dort;
a ha zai jog tör té ne lem ed dig csak nem par la gon he vert föld jét, nagy ké szült ség gel és annyi si ker rel mun ká ló Hajnik 

Im rét; köz jo gunk, saj nos ko rán el hunyt, fá rad ha tat lan szor gal mú rend sze res író ját, Korbuly Im rét.
In té ze tünk egy ko ri nö ven dé kei kö zül pe dig szá mos je le sek ne veit el hall gat va, elég le gyen megem lé kez nem:
a mo dern igaz ság szol gál ta tás  in téz mé nyek ha zánk ban je len le gi buz gó előharczosáról, Hor vát Bol di zsár ról, volt m. 

kir. igaz ság ügymi nisz ter ről, bá ró Rauch Le vin és Bedekovits Kál mán hor vát bán és mi nisz ter ről;
vasszorgalmú po li ti kai és nem zet gaz dá sza ti írónk ról Kautz Gyu lá ról;

al kot má nyos éle tünk ki vá ló baj no ká ról Somsich Pál ról;
a ha za kö rü li bokros ér de mei ről, a nem zet osz tat lan tisz te le tét bí ró, fá rad ha tat lan mun kás sá gú és mély be lá tá sú 

Ghyczy Kál mán ról;
és vég re azon nagy fér fiú ról, kit az Is te ni Gond vi se lés nem ze tünk e századbani ve ze tő jéül sze melt ki, a ha za böl csé

ről, Deák Fe renc ről, ki nek hal ha tat lan nagy ne vét körülövedző dicskoszorú su ga rai, fé nyü ket in té ze tünk re is lö vel lik.
Íme! Hosszú so ra csak a legjelesbeknek, kik ezen in té ze ten ta nul tak és ta ní tot tak; kik nek ne vei és ér de mei in té

ze tün ket is di csőí tik. Ösz tö nöz zön, buz dít son min ket e je le sek pél dá ja a tu do má nyok úgy mint a gya kor lat te rén 
er nye det len és ki tar tó mun kás ság ra, hogy e nagy elődök mél tó utó dai le hes sünk; hasz nál juk fel min den te het sé
gein ket és ra gad junk meg min den kí nál ko zó al kal mat, hogy oly nagy szol gá la to kat te hes sünk édes ha zánk nak, mint 
ami lye nek kel ők a ha za kö rül ér de me sül tek; te kint sük, mi ként ők az éle tet kö te les ség nek, mely nek fő örö me, bá ró 
Eöt vös Józsefként, azon ön tu dat ban fek szik, hogy azt a leg ki sebb rész le te kig fér fia san tel je sí tet tük és ha maj dan ez 
in té zet fennál lá sá nak má so dik év szá za dos ün ne pét ünneplendi, az ak ko ri nem ze dék is tud jon közölünk oly ne ve ket 
fel so rol ni, kik az ál ta lam felem lí tet tek hez mél tóan so ra koz nak, en ged je a Min den ha tó, hogy e ne vek so ro za ta mi nél 
hosszabb le gyen!

És most en ged jék Önök höz azon fel hí vást in téz nem, mi sze rint csat la koz za nak ezen em lé ke ze tes nap mél tó 
be fe je zé séül azon őszin te kí ván sá gom ki fe je zé sé hez, hogy ő csá szá ri és ki rá lyi Fel sé gét, el ső Fe renc Jó zse fet, azon 
erős lel kű, lo va gias, va ló di al kot má nyos ér zel mű fe je del met, ki nek ke gyel mé ből in té ze tünk ere de ti ren del te té sé nek 
visszaadott az is te ni Gond vi se lés, né pei nek örö mé re és bol do gí tá sá ra és imá dott ha zánk nak fel vi rá goz ta tá sá ra so
káig, igen so káig él tes se!”

A hír la pi tu dó sí tás sze rint az igaz ga tó azon sza vai alatt, ami kor is Deák Fe ren cet em lí tet te, a „hall ga tó ság sze mei 
könny be lá bad tak”. A  be széd zá ra dé kát ké pe ző fel hí vást az igaz ga tó áll va mond ta el, és min den részt ve vő áll va hall-
gat ta vé gig. A be széd be fe je zé se kor harsány él jen zés ben tört ki az aka dé miai pol gár ság. A fia ta lok az em lé ke ze tes 
nap vé gén fák lyás me ne tet sze ret tek vol na ren dez ni, de a ta ná ri kar fel kér te őket, hogy a „je len vál sá gos idők nem 
al kal ma sak ar ra, hogy öröm ün ne pé lyek kel tün tes sünk”. Az aka dé miai if ú ság az igaz ga tó ság  ké ré sét tisz te let ben tar-
tot ta, így a ter ve zett fák lyás me net el ma radt.

Kautz Gusz táv ki rá lyi ta ná cso si ki ne ve zé se és ün nep lé se

 A kö vet ke ző öröm te li hírt je len tet te meg a Győ ri Köz löny 1880. ja nuár 8-i szá ma, ami ben ar ról ér te sí ti a győ ri kö-
zön sé get, hogy 1879. de cem ber vé gén a ki rály Kautz igaz ga tót ki rá lyi ta ná csos sá ne vez te ki :

Ki rá lyi Őfel sé ge dr. Kautz Gusz táv győ ri jogacademiai igaz ga tó nak a tu do mány és az ok ta tás te rén tett je les szol gá
la tai elis me ré séül a ki rá lyi ta ná cso si czímet ado má nyoz ni mél tóz ta tott.

 
A Győ ri Kir. Jog aka dé mia pol gár sá ga 1880. ja nuár 8-án, 20 óra kor dr. Kautz Gusz táv jog aka dé miai igaz ga tó úr nak 

kir. ta ná csos sá va ló ki ne ve zé se al kal má ból Vö rös Jan csi és Far kas La jos egye sült ze ne ka rá nak köz re mű kö dé se mel-
lett fák lyás ze né vel tisz tel gett. Az ün nep lő me net száz fák lya vi vő ből állt, és az aka dé mia elől in dul va a Ka zin czy ut cai 
Lehner-ház előtt a Ki rály ut cán ke resz tül vo nult Kautz Gusz táv igaz ga tó Vá ros ház ut cai la ká sa elé és ott Mol nár Gá-
bor ne gyed éves jog hall ga tó, a jogászsegélyező-egylet el nö ke tár sai ne vé ben a kö vet ke ző be szé det mond ta:

„ Mé lyen Tisz telt Nagy sá gos Úr, Sze re tett Igaz ga tónk!

A győ ri jog aka dé mia hall ga tó sá ga if ú szí vé nek me leg örö mé vel vet te tu do má sul ama hírt, hogy nagy sá god nak a 
köz ok ta tás és kö zü gyek te rén szer zett ér de mei a leg ma ga sabb he lyen nyer tek elis me rést. El ső sor ban ked ves kö te les sé
günk ez al ka lom mal üd vö zöl ni igaz ga tó urat, mert mi, egy rész ről mint jog ér zü let tel bí ró jo gá szok az ér de met he lye sen 
mél tá nyol ni meg ta nul tuk, más rész ről mert mi va gyunk a je len ben sze ren csé sek hal la ni aj kai ról ama ne mes ve zér el
ve ket, az igaz ság, a jog ama szép esz méit, me lye ket a tár sa da lom ja vá ra maj dan ér vé nye sí te ni hi vat va mi le szünk, 
s mert vég re mi ta pasz tal hat juk na pon ta irá nyunk ban ta nú sí tott azon rit ka, leeresz ke dő szí vé lyes sé gét, me lyet  ha 
sza bad így nyi lat koz ni  atyai, sőt ba rá ti ro kon szenv nek ne vez het nek. De lel ke sül ten csat la ko zott itt hoz zánk vá ro
sunk nak igen tisz telt kö zön sé ge is, mely lel ke óha já nak tesz ele get ak kor, mi dőn Nagy sá go dat Győr vá ros egyik, ne mes 
ér de keit elő moz dí ta ni tö rek vő férfiát üd vö zöl ve él te ti.

Ha bár az ér dem ön nön ma gá ban is elég gé meg le li szép ju tal mát, ne til ta koz zék sze rény sé ge, ha ez ün ne pé lyes al
ka lom mal nyil vá no san haj tunk fe jet ér de mei előtt s lel ke sült öröm mel üd vö zöl jük a ki rá lyi leg ma ga sabb ki tün te tést, 
mert ez zel tar to zunk nem csak nagy sá god nak, a ju tal ma zott nak, ha nem a ju tal ma zó nak, ki e tet té vel ezereknek tel
je sí tet te óha ját, ezer szív nek adott meg nyug vást az iránt, hogy a ma gas ki rá lyi ke gye vá ros ban is meg ke re si s meg is 
ta lál ja az ar ra ér de mest! S most  mi dőn mind annyiunk szív ér ze mé nyei nek ad tam ki fe je zést  fo gad ja is mé tel ten 
fia tal szí vünk egész he vé vel telt üd vöz le tét, s le gyen meg győ ződ ve, hogy keb lünk leg mé lyé ből tör utat ma gá nak azon 
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óhaj, hogy megelé gült ség gel te kint ve vissza ér de mek ben gaz dag múlt já ra, örö met ta lál va a je len ben, üdvkívánataink 
tel je sü lé se le gyen nagy sá god ra néz ve a jö vő legér té ke sebb ju tal ma, s hogy nagy sá go dat tan ügyünk eme lé sé re, vá ro sunk 
büsz ke sé gé re s az aka dé miai pol gá rok leír ha tat lan örö mé re a Min den ha tó igen so káig él tes se!”

Az üd vöz lő be széd el hang zá sa után la ká sa ab la ká ból dr. Kautz Gusz táv szép be széd ben vá la szolt. A be széd ben 
kiemel te a jog aka dé mia ese mé nyek ben gaz dag tör té ne té nek főbb moz za na tait és fel so rol ta az itt vég zett és hí res jo-
gá szok ne veit. Meg kö szön te a nem re mélt meg tisz tel te tést és fi gyel met, és ígér te, hogy min den kor, ahogy ed dig is, 
a fia tal ság ér de keit szem elől nem té vesz ti, és szí vén vi se li. A gya ko ri él jen zé sek kö ze pet te mon dott kö szö nő sza vai-
ban a tisz tel gő if ú sá got a „ta nul má nyok teréni ki tar tás ra és ha za sze re tet re buz dít ja”. Be szé de vé gén új ból taps vi har 
kö szön töt te, majd az ün nep lő me net a Szedreskertbe vo nult, ahol vé get ért a fák lyás me ne ti fel vo nu lás. A tisz tel gés 
vé gén va cso rát fo gyasz tot tak el a Limbeck-féle ká vé ház ban, ahol az egye sí tett ci gány ze ne kar hang jai mel lett mu la-
tott a jo gá szi kar és az if ú ság.

Né hány ne ve ze te sebb ese mény a jog aka dé mián 

1871. feb ruár 2-án az in té zet ben gyász is ten tisz te le tet tar tot tak bá ró Eöt vös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi-
nisz ter lel ki üd véért.

1873. ok tó ber 12-én Tre fort Ágos ton val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, va la mint He ge dűs Kan did, Mé szá ros Fe-
renc és Gönczy Pál mi nisz te ri ta ná cso sok meg lá to gat ták az in té ze tet.

 Az 1876. ja nuár 28-án el hunyt Deák Fe renc te me té sén a ta ná ri kar kül dött sé ge is meg je lent. 1876. feb ruár 5-én 
gyász mi sét mon da tott a tu dós fér fiú tisz te le té re az aka dé mia, amit Holdházy Já nos ce leb rált. 

 Ugyanazon év ok tó ber 17-én, Deák Fe renc szü le tés nap ján em lék ün nep sé get ren de zett a jog aka dé mia. A ta ná ri kar 
pénzt gyűj tött a Deák Fe renc - szo bor alap já nak ja vá ra és egy Deák Fe ren cet áb rá zo ló olaj fest ményt sa ját költ sé gén 
meg szer zett a ta nács te rem szá má ra.

1876. no vem ber 7-én a jog aka dé mia megün ne pel te a száz éves fennál lá si év for du lót. Az ün nep ség Te Deum-os mi-
sé ből, szent be széd ből és az igaz ga tói em lék be széd ből állt össze.

1879. áp ri lis 24-én az in té zet meg je lent azon a szé kes egy há zi mi sén, amit a ki rá lyi pár há zas sá gá nak hu szon öt éves 
év for du ló ján tar tot tak. A ki rály ezért a fi gyel mes sé gért a fő is pán út ján kö szö ne tet mon dott az aka dé miá nak.

1880. ja nuár 2-án a vallás-és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter Boncz Fe renc mi nisz te ri ta ná csost és köz ala pít vá nyi gim ná-
ziu mi igaz ga tót ki ne vez te mi nisz te ri biz tos nak, hogy ezen túl az összes jog aka dé miát idő ről idő re szi go rú vizs gá lat 
alá ve gye. A mi nisz te ri biz tos 1881. áp ri lis 4-6. kö zött járt Győr ben és meg vizs gál ta az in té zet mű kö dé sét.

 1880. no vem ber 20-án és 21-én Győ rött em lék ün nep sé get ren dez tek Kis fa lu dy Ká roly ha lá lá nak fé lév szá za dos 
év for du ló ján. A ta ná ri kar kül dött sé ge részt vett az ün ne pen.

1881. má jus 10-én az in té zet meg je lent Ru dolf trón örö kös nász ün ne pe al kal má ból a szé kes egy ház ban tar tott mi sén.
1883. ja nuár ele jén Győrt ár víz súj tot ta. So kan haj lék ta lan ná vál tak és ezen em be rek egy ré szét az aka dé mia épü-

le té ben he lyez ték el. Az előadá so kat csak ja nuár 23-tól tud ták foly tat ni.

Kautz igaz ga tó le ve le a jog aka dé mia hely ze té ről 1885-ben: 

„Mé lyen Tisz telt Kar tár sak!
A jog aka dé miánk nyo mott hely ze té nek mikénti or vos lá sa ér tel mé ben hoz zánk in té zett igen be cses meg ke re sé sük re, 

van sze ren csénk tisz te let tel je sen vá la szol ni, mi sze rint e kér dés ben je len le gi for má ban gyö ke res or vos lás alig vár ha tó a 
jog aka dé miák ta ná ri ka rai nak együt tes fel lé pé sé től, mint hogy il le té kes kö rök ben a har ma dik egye tem esz mé je már oly 
erős gyö ke ret vert, hogy az ezt csak tá vol ról is fekélyező in téz ke dés re perhoreszkálnának. A jog aka dé miák fel vi rá goz
ta tá sá ra csak az ál tal vol na esz kö zöl he tő, ha nagy a jo go sult ság.

Igény te len né ze tünk te hát ab ban össz pon to sul: hogy a jog aka dé miák re form ja kér dé se rö vid idő múl va úgyis annyi
ra megérik, hogy il le té kes kö rök az elől töb bé el nem zár kóz hat nak; e re for mot ne künk megaka dá lyoz ni vagy an nak 
irá nyá nak be fo lyá sa igé nyel ni le het a je len nyo mott hely zet ben: miért is saj ná lat tal kell ki je len te nünk, hogy a mé lyen 
tisz telt kar tár sak ál tal megin dí tott moz gal muk ra a je len vi szo nyok kö zött vég leg nem ve het nénk.

Ha za fias üd vöz le tünk és mély tisz te le tünk ki je len té se mel lett va gyunk.
Győ rött, 1885. áp ri lis 5.

Kautz Gusz táv”

A jogakadémia tanári testületének jegyzőkönyve



112 113

A jog aka dé mia meg szün te té se

 Az 1888. jú nius 13-i leg fel sőbb ki rá lyi ren de let alap ján meg szűnt a jog aka dé mia.
A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ren de le té vel ar ról ér te sí tet te az aka dé mia igaz ga tó sá gát, hogy a ki rály 1888. 

jú nius 13-án el ha tá roz ta, hogy a Győ ri Kir. Jog aka dé miát ta ka ré kos sá gi elv ből felosz lat ja, meg szün te ti.

„A val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1888. ok tó ber 8ikán 1760. el nö ki szám alatt kiadott ren de le té vel ér te sí tet te 
az aka dé mia igaz ga tó sá gát, hogy az apos to li ki rá lyi fel ség jú nius 13iki el ha tá ro zá sá ból nyert fel ha tal ma zás alap ján 
a jog aka dé mia fo ko za tos felosz la tá sát ta ka ré kos sá gi elv ből el ren de li. A ren de let sze rint az aka dé mia I. tan fo lya má
nak az 1888/89ik, a II. év fo lyam nak az 1889/90ik, a III. év fo lyam nak az 1890/91ik és a IV. év fo lyam nak és ve le 
együtt az egész in té zet nek 1891/92. tan év vé gén meg kell szűn nie.”

Íme az 1760. el nö ki szá mú le vél, mely a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter le ve le dr. Kautz Gusz táv úr nak, a győ ri kir. 
jog aka dé mia igaz ga tó já nak: 

„Ő csá szá ri és apos to li ki rá lyi Fel sé ge fo lyó év jú nius hó 13án kelt leg fel sőbb el ha tá ro zá sá val fel ha tal maz ni mél
tóz ta tott en gem, hogy a győ ri jog aka dé mia meg szün te té se iránt al kal mas idő ben a kel lő in téz ke dé se ket meg te gyem. 
Elér ke zett nek lá tom az időt, mely ben ezen leg fel sőbb ha tá ro zás sal nyert fel ha tal ma zás alap ján a győ ri jog aka dé mia 
fo ko za tos meg szün te té sét el ren del jem.

En nél fog va egyelő re az I. év fo lya mot a fo lyó 1888/1889es tan év vé gé vel ezen nel meg szün te tem, oly képp, hogy az 
1889/1890es tan év ben I. éves hall ga tók töb bé fel nem ve he tők, s ezen tan fo lyam töb bé meg ne nyitassék.

A II., III. és IV. év fo lyam ra lép ni kí vá nók egyelő re még föl vé tet nek, s ezen év fo lya mok meg nyit tat ván azok ban 
az előadá sok, úgy szin tén az alap és ál lam vizs gá la tok is az ed di gi mód sze rint foly nak. Egyút tal azon ban még az 
1889/1890es tan év ben is összeál lít ha tó az I. alap vizs gá la ti bi zott ság (a vi szo nyok ál tal megen ge dett mó don szer
vez tet vén az), hogy a fo lyó tan év ben az I. év fo lya mot járt, de jö vő évi jú nius hó ban az I. alap vizs gá la tot le nem tett 
jog hall ga tók I. alap vizs gá la to kat még ezen év ben le te hes sék.

A to váb bi év fo lya mok év ről év re fo ko za to san meg szün te ten dők lesz nek.
Gon dos kod ni kí ván ván ar ról, hogy a jog aka dé mia ta ná rai vagy más jo gi tan in té zet nél va ló al kal ma zás vagy nyug dí ja zás 

ál tal, vagy más meg fe le lő mó don, jo gos igényikhez ké pest ellátassanak, már most fel hí vom Nagy sá go dat, te gyen hoz zám 
mie lőbb vé le mé nyes je len tést aziránt a ta ná ri tes tü let nek, me lyik tag ja vol na, mint fe les le ges sé vált, az 1888/1889es tan év 
vé gé től kezd ve nél kü löz he tő, és mi ként vol na az el lá tan dó, va la mint az iránt is, hogy a töb bi, egyelő re még az aka dé mián 
szol gá lat ban ma ra dó ta ná rok kö zül me lyik mi nő al kal ma zás ban vagy el lá tás ban vol na utóbb ré sze sí ten dő?

Bu da pes ten, 1888. évi ok tó ber hó 8án
Gróf Csáky”

1888. ok tó ber 12-én Győr vá ro sá ba vá rat la nul jött és meg ren dü lést kel tett a vég ér vé nyes és szo mo rú hír, bár évek 
óta re bes get ték a meg szű nést. A győ ri köz gyű lés kér vé nyez te a meg szün te tés meg vál toz ta tá sát. A le ve le ket Bat thyá ny 
La jos fő is pán is meg kap ta. A ko ra be li Győ ri Köz löny szen ve dé lyes cik ke (1888. ok tó ber 14.) az aka dé mia hely ze té ről:

„A győ ri jog aka dé mia be szün te té se.

Meg kon dult a ha lál ha rang a győ ri kir. jog aka dé mia fö lött! A val lás és köz ok ta tá si mi nisz ter e hét kö ze pén ér ke zett 
ren de le te sze rint töb bé az el ső év re jog hall ga tók fel nem ve he tők, a mos ta ni jo gá szok mégis négy évi kursust vé gez he tik. 
Rö vid négy év múl va te hát a győ ri jog aka dé mia tel je sen ki lesz tö röl ve az élők so rá ból.

Mi dőn ez a hír át fu tot ta a vá rost, kí nos meg döb be nést kel tett min de nütt. Már évek óta hang zott ugyan, hogy a győ ri 
jog aka dé mia meg szű nik, mintegy kap cso lat ban a pá pai jog in té zet tel, de megint el hall ga tott a hír és a fel sőbb tan ügy 
iránt ér dek lő dő kö rök azon hi tet táp lál ták, hogy a köz ok ta tá si mi nisz ter ad dig nem is boly gat ja a kir. jog aka dé miá kat, 
míg a fel sőbb tan ügy mikénti ren de zé se iránt megál la po dás ra nem jut nak és an nak ki vi te le zé sé hez nem fog nak.

Az igaz, hogy a kir. jog aka dé miák a mos ta ni szer ve ze tük ben nem élet ké pe sek, mert az egye tem mel nem ké pe sek ver
se nyez ni. Vagy tisz tán az egye te mi rend szer re kell át tér nünk, mely fel fo gás fe lé utób bi idő ben az il le té kes kö rök ha jol ni 
lát szot tak, vagy pe dig az aka dé miák nak kell oly szer ve ze tet ad ni, hogy az ott ké pe zett hall ga tó ság a tu do má nyos ság 
kül ső att ri bú tu mait is, mi nő a dok to rá tus, ma gán ta ná ri ké pe sí tés meg sze rez hes sék.

Míg ezen el vi kér dés ér dem le ges el dön tés alá nem ke rül, ad dig sen ki nem hit te, hogy akár egyik, akár má sik jog aka
dé miát így sza ka do zot tan be szün tes sék.

Igaz ugyan, hogy a hall ga tó ság az újabb idő ben a győ ri jog aka dé mián meg fo gyott, de nem csak itt fo gyott meg, ha
nem a töb bi jog aka dé miá kon is, még pe dig erő sebb arány ban, mint Győ rött.

De ezen ala pon min den kir. jog aka dé miát be kel le ne szün tet ni, mert min de nütt ke vés a hall ga tók szá ma, ha azt az 
egye te mi jo gi fa kul tá sá nak ren ge teg szá má hoz ará nyít juk.

Ép pen azért, mert a bu da pes ti egye te men szin te be te ges ál la po tot ké pez a nagy szá mú hall ga tó ság, me lyet va la mi
képp megosz ta ni kel le ne, az aka dé miák nak be szün te té se más szer ves ren de zés egyide jű életbeléptetése nél kül, e bajt 
nem csak, hogy nem or vo sol ja, sőt in kább fo koz za.

Még nem szol gál hat a meg szün te tés okául az ál lam kiadá sai kö rül kö ve ten dő szi go rú ta ka ré kos sá gi elv sem, mert 
köz tu do má sú, hogy a kir. jog aka dé miák fenn tar tá sá ra az úgy ne ve zett „ta nul má nyi alap” szol gál, eb ből kap ják a 
ta ná rok fi ze té sei ket. Ezen alap ter he könnyeb bül te hát csak a terv be vett be szün te tés ál tal, de ezt a meg ta ka rí tást 
nem le het más ra, mint katholikus ta nul má nyi cé lok ra for dí ta ni, mi vel ezen alap jo gi ter mé sze te mindekkorig tisz
táz va nincs.

Ta lán ké sőbb mé lyebb be pil lan tást nye rünk ab ba, mi ké pe zi ezen be szün te tés va ló di okát, mert oká nak kell len ni; de 
bár mily ala pon nyug vó le gyen az, vá ro sunk ra ez nagy csa pás nak je lez he tő. El te kint ve at tól, hogy a vá ros an nak ide jén 
az aka dé mia felál lí tá sa ér de ké ben te te mes pénz ál do za tot ho zott, drá ga épü le tet emelt a kir. jog aka dé mia szá má ra, 
iga zi ér vá gás ez amúgy is stag ná ló vá ro sunk ra.

5060 jo gász, 89 ta nár nem csak pezs gést ho zott és élénk sé get közéle tünk re, ha nem évenkint ha tal mas pénz össze get 
is köl tött el, élt utá nuk ipa ros, ke res ke dő, ká vés, ven dég lős, az ügy vé dek ol csó mun ka erőt kap tak, a gar zon la ká sok ke
re set te ké let tek, a szín ház né pe sült. Ki sem le het azt a szé les kö rű ha tást szá mí ta ni, me lyet az aka dé mia úgy szel le mi, 
mint anya gi té ren gya ko rolt a vá ros ban.

És mindez rö vid 4 év alatt el mú lik, elenyé szik és a vá ros tól legalább is 60 ezer frt for gó tő ke el vo nul. Nagy vesz te ség 
ez, mi fö lött őszin tén saj nál ko zunk.”

Szent István út
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Küz de lem a győ ri jog aka dé mia meg tar tá sáért

 A győ ri köz gyű lés 1888. ok tó ber 15-én a jog aka dé mia hely ze té ről tár gyalt.
Zechmeister Ká roly pol gár mes ter elő ter jesz tést tett a mi nisz te ri ren de let re vá la szul. Az aka dé mián ta ní tott nyolc-

tíz ta nár öt ven jog hall ga tót, ami össze sen har minc ezer fo rint for gal mat je len tett. En nek az el vesz té se a vá rost ér zé-
ke nyen érin tet te, ezért in dít vá nyoz ta a köz gyű lés a ren de let vissza vo ná sát a mi nisz ter hez in té zett lei rat ban. Karvasy 
Kál mán bi zott ság kül dé sét in dít vá nyoz ta a szük sé ges ada tok gyűj té sé re, fel dol go zá sá ra, s egyút tal aján lot ta, hogy a 
szom szé dos tör vény ha tó sá go kat is meg ke res sék. Bi zott sá got ala kí tot tak Kiss Fe renc fő jegy ző, Szily Zol tán ügyész, 
Francsics Nor bert, Karvassy Kál mán, Wottitz Ká roly rész vé te lé vel. 

A 205/ 1888. szá mú köz gyű lé si ha tá ro zat alatt ol vas ha tó, hogy Zechmeister Ká roly pol gár mes ter be szá mol ar ról, 
hogy ér te sü lé se sze rint a győ ri jog aka dé miát a kor mány zat felakarja szá mol ni. 

„A költségelőirányzat tár gya lá sá val kap cso lat ban Zechmeister Ká roly pol gár mes ter be je len tet te, hogy ma gán úton 
ar ról ér te sült, hogy a kor mány zat a Győ ri Kir. Jog aka dé miát be szün tet ni kí ván ja.” Megem lí tet te a köz gyű lé sen, hogy 
ez a kor mány za ti lé pés Győr vá ro sa és kör nye ze te szá má ra ki szá mít ha tat lan kö vet kez mé nye ket hoz na, és nem csak 
anya gi, ha nem er köl csi ká rok kal is jár na a fel sőbb tan in té zet be zá rá sa. A pol gár mes ter in dít vá nyoz ta, hogy a jog aka-
dé mia fenn tar tá sa ér de ké ben a val lás-  és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter hez kel lően megin do kolt fel ter jesz tést te gyen a 
győ ri köz gyű lés. 

  A köz gyű lés vég zé se 1888. ok tó ber 15-én: 

„Az in dít vány ál ta lá nos he lyes lés sel ta lál koz ván, el ha tá roz ta tik, hogy a jog aka dé mia fenn tar tá sa vé gett a nagy
mél tó sá gú Vallásés Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium hoz in do kolt fel ter jesz tés in téz tes sék, s te kin tet tel az ügy köz ér de kű 
vol tá ra a fel ter jesz tés pár to lás vé gett a tör vény ha tó sá gok nak is meg kül des sék. 

A fel ter jesz tés hez szük sé ges ada tok összeál lí tá sá ra Karvassy Kál mán és Francsics Nor bert bi zott sá gi ta gok, Szily 
Zol tán t. ügyész és Kiss Ferencz fő jegy ző ki kül det nek.”

Káptalandomb -részlet

Hír la pi cik kek je len tek meg a hír meg je le né se után, és min den ki az aka dé mia meg men té sén fá ra do zott. 
Min dent meg tett a vá ros an nak érekében, hogy a jo gi kép zés Győr ben to vább ra is meg ma rad has son. 
A le súj tó hely zet ről tény sze rűen ír a Győ ri Köz löny 1888. ok tó ber 21-i szá má ban meg je lent cikk:

„A jog aka dé mia

 Megír tuk, hogy a vá ros petícionál a val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter hez a jog aka dé mia ér de ké ben. Na gyon szép 
és be csü let re mél tó a vá ros tól, hogy a jog aka dé mia meg tar tá sáért so rom pók kö zé áll, mert két ség te len, hogy ezen fel ső 
is ko la el vesz té sé vel nem csak anya gi, de szel le mi vesz te ség éri a vá rost; ér te sü lé seink sze rint azon ban bíz vást ál lít hat
juk, hogy a vissza szer zé si kí sér let ered mény te len ma rad s a nem vá ro si ér de kek, de ma ga sabb te kin te tek szem pont já
ból el ha tá ro zott be szün te tő ren de let vissza vo ná sá ra a mi nisz ter semminő be fo lyás sal sem lesz bír ha tó.

A vá ros kény te len meg ha jol ni ezen ma ga sabb szem pon tok előtt, me lyek el vég re is in do kol tak. Ha nem he lye sen cse
le ked nék a vá ros, ha min den be fo lyá sát fel hasz nál ná ar ra, hogy, mint a pél da szó mond ja, legalább a ve szett fej szé nek 
a nye lét meg ta lál ja s lé pé se ket tesz, hogy Győrváros olyan fel ső is ko lát  akár ke res ke del mit, akár ipa rost  kap jon, 
ame lyik ben if aink reá lis, életbevágó studiumokat ta nul hat ná nak s a ke vés bé túl tö mött élet pá lyák ra lép het né nek. Ezt 
cse ré ben a jog aka dé mia el vesz té séért az azt fenn tar tó ala pok fel hasz ná lá sá val meg vár hat ja a vá ros, kü lö nö sen mi kor 
a szom széd vá ro sok majd mindegyi ké nek jut ha son ló in té zet s va la mennyi né pes lá to ga tott ság nak ör vend.”

A Győ ri Köz löny így fo gal maz a meg szün te tés ről 1888. ok tó ber 21-én: 

„E mi nisz te ri ren de let az if ú ság jó ré szé re vo nat ko zó lag va ló sá gos „interdictio aquae et ignis”. Igen, interdictio aquae 
et ignis, mi vel egy részt szám űző, míg más részt a szó szo ros ér tel mé ben vé ve tűz től és víz től, vagyis az em be ri szük ség
le tek kielé gí té sé re el ső sor ban szol gá ló kö ze gek től va ló meg fosz tás.

Szám űzés annyi ban, mert a Győ ri Kir. Jog aka dé mia pol gár sá gá nak jó ré sze olya nok ból áll, akik Győ rött vé gez ték 
kö zép is ko lái kat és  rész ben jo gi ta nul má nyai kat is csak azért foly tat ták a vá ros ban, hogy e vá ros pol gá rai val foly to
nos össze köt te tés ben él ve, ez össze köt te tés gyü möl cseit maj dan vagy mint ügy vé dek él vez hes sék vagy a quadriennium 
le tel té vel a tör vény szék hez, vá ros hoz fo lya mod has sa nak ama leg jobb aján ló le vél lel, „hogy éle tem a ti sze mei tek előtt 
folyt le, és ti tud já tok, hogy ki és mi vol tam és va gyok.” 

Az új ság író ki tért ar ra is, hogy a győ ri és kör nyék be li fia ta lok kény te le nek lesz nek a meg szün te tés után Bu da-
pest re men ni és szin te is me ret len ként tér nek vissza szü lő föld jük re 8-9 év el tel té vel. A mi nisz te ri ren de let a sze-
gény sor sú fia ta lo kat súj tot ta legin kább: „Győ rött ugyanis az a 1015 sze gé nyebb sor sú (de a 1015 mégis kö rül be lül 
a hall ga tó ság ne gyed ré sze) könnyen kap condiciót, mert tud ják, hogy szor gal mas volt a kö zép is ko lá ban, könnyen 
kap iro dát, mert tud ják, hogy most szor gal mas lesz az aka dé mián.”

A győ ri jogászsegélyező egy let ren del ke zé sé re nagy alap tő ke állt, majd nem mindegyik se gély re utalt ka pott ha von-
ként nyolc-tíz fo rin tot. A még tel je sen ön fenn tar tás ra utalt nak is hu szon öt-har minc fo rint ja volt ha von ta, ami ből 
Győ rött tisz tes sé ge sen meg le he tett él ni. És mi je lesz a fő vá ros ban?-tet te fel a kér dést az új ság író. 

„Vagy tel je sen el vész az „omnium contra omnes” har cá ban, vagy va la mely iro dá ba megy na pi dí jas nak, ahol a szel
lemölő má so lá si mun ka mel lett ke vés ked ve lesz és le het jo gi ta nul má nyai nak él ni és így a szel le mi proletariat szá mát 
csak sa ját sze mé lyé vel fog ja sza po rí ta ni. De  pol gá ri kö te les ség a tör vény, il let ve az azt pót ló ha son ló jog ere jű mi nisz
te ri ren de let előtt né mán meg ha jol ni, ezt mi is tesszük, meg je gyez ve azon ban, hogy de internis non judicat praetor”. 

 1888. de cem ber 14-én a győ ri köz gyű lés elé ke rült az aka dé mia ügyé ben el já ró kül dött ség je len té se. A kö vet ke zők 
ol vas ha tók a Győ ri szab. és kir. vá ros köz gyű lé si jegy ző köny vé ben: 

 
„Tárgy ér de me: A jog aka dé mia ügyé ben 205/1888. kgy. szám alatt ki kül dött bi zott ság mun ká la tá nak ered mé nye gya

nánt be ter jesz ti a győ ri kir. jog aka dé mia fenn tar tá sa tár gyá ban a nagy sá gos  val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter úr ő 
nagyméltóságához in té zett felirat szö ve ge zé sét az zal, hogy a felirat pár to lás vé gett az összes tör vény ha tó sá gok nak 
meg kül de tett. 

Vég zés: 
A ki kül dött bi zott ság je len té se tu do má sul vé te tik s a jog aka dé mia fenn tar tá sa kö rül ne tán szük sé ges to váb bi teen

dők a val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter úr ő nagyméltóságának a felirat ra adan dó vá la szá ból füg gő vé té tet ni ha
tá roz tat nak. Hogy pe dig a felirat si ke re a jog aka dé mia fenn tar tá sa kö rül ér de kelt és az iránt ér dek lő dő ma gas ál lá sú 
sze mé lyi sé gek ré szé ről is előmozdítassék, a be ter jesz tett felirat Simor Já nos her ceg prí más ő eminenciájának, Zal ka 
Já nos győ ri me gyés püs pök úr nagyméltóságának, to váb bá a győ ri szé kes káp ta lan nak és Ba ross Gá bor köz mun ka és 
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köz le ke dés ügyi mi nisz ter úr nak mint Győr vá ros or szág gyű lé si kép vi se lő jé nek meg kül det ni és köz ben já rá suk az ügy 
ér de ké ben ki ké ret ni határozatik.”

 Még 1889 év ele jén is élén ken fog lal koz tat ta a he lyi saj tót és a pol gá ri köz vé le ményt a jog aka dé mia hely ze te, így 
ír er ről a Győ ri Hír lap:  

A Győ ri Kir. Jog aka dé mia meg szün te té sét el ren de lő mi nisz te ri lei rat ra vo nat ko zó fel ter jesz tés re megér ke zett Csáky 
Al bin gróf mi nisz ter vá la sza. A mi nisz ter min de nekelőtt meg je gyez te, hogy a győ ri jog aka dé mia és a fel so rolt ala pít
vá nyok közt nem áll fenn az a szo ros jog vi szony, mely nek lé te zé sét a vá ros erő sí ti. Az aka dé miák felál lí tá sa 1769ben 
ren del te tett el, te kin tet nél kül ar ra: van nake az aka dé miák szá má ra ki je lölt he lyek hez ala pít vá nyok köt ve vagy 
nem. A „Ratio Educationis” ezt két ség be von ha tat la nul bi zo nyít ja XXV. §ának kö vet ke ző passzu sá ban: Academias 
hasce ita es se distribundas, ut ad omnes Hungariae et Pro vin cia rum adnexarum partes Regise beneficentiae 
fructus facile perveniat. Quare… Academiae Regiae oportunissime videntur es se collocate his locis. 1. Pro distictu 
Transdanubiano Jaurini… (Ezen aka dé miá kat úgy kell elosz ta ni, hogy Ma gyaror szág és a kap csolt ré szek mindegyi
ke könnyen él vez hes se a ki rá lyi jó té kony ság e gyü möl cseit. Azért… a ki rá lyi aka dé miák legal kal ma sabb szék he lyéül 
lát sza nak: 1) a du nán tú li ke rü let re néz ve Győr…) A hi vat ko zott s a győ ri gim ná zium nak meg fe le lő is ko lák fenn tar
tá sá ra ren delt ala pít vá nyok kö zül az utol só 1670ben  te hát a jog aka dé mia felál lí tá sa előtt 100 év vel  ke let ke zett 
s ezen ala pít vá nyok, a hozzájok já rult ki rá lyi ado mánnyal együtt mint az el tö rült je zsui ta rend ál tal ke zelt min den 
va gyon, a ma gyar ta nul má nyi alap ba ol vadt, mely ből az összes jog aka dé miák tar tat nak fenn. A ta nul má nyi alap 
a mi nisz ter sze rint azon ban csak úgy fe lel het meg va ló di kul tu rá lis cél já nak, ha a nem föl tét le nül szük sé ges kiadá
sok alól le he tő leg fölol doz ta tik. Kü lö nö sen a győ ri jog aka dé miá ban a hall ga tó ság szá ma év ről év re csök kent, te hát 
el ső sor ban en nek meg szün te té sé vel le het sé ges a ta nul má nyi alap ter hein könnyí te ni, ke rül vén a győ ri jog aka dé mia 
min den egyes hall ga tó ja 500 fo rint já ba. Egyéb ként azt mond ja a mi nisz ter, hogy ezen in té zet meg szün te té se kap cso
lat ban van a jo gi ok ta tás nak szük sé ges re form já val, ily kö rül mé nyek közt a mi nisz ter azon re mé nyé nek ad ki fe je zést, 
hogy a vá ros az aka dé mia meg szün te té sét nem csu pán a he lyi ér de kek szű kebb kö rű szem pont já ból fog ja mér le gel ni 
s a már fo ga na to sí tott in téz ke dé sek be be le fog nyu god ni. Vé gül ki je len ti, hogy a ren de let vissza vo ná sá nak kiesz köz lé
sé re kért köz ben já rá sát ki lá tás ba nem he lyez he ti.

Nagy vá rad vá ro sa kér vényt nyúj tott be a kép vi se lő ház hoz a jog aka dé miák fenn tar tá sa iránt 1889 nya rán, kieme-
lem be lő le a kö vet ke ző ket:

„1. Ha zánk mos to ha vi szo nyai mel lett ok vet le nül szük sé ges, hogy a jog ta nár ság tisz tes sé ges élet pá lya ma rad jon, 
mert kü lön ben a jog és ál lam tu do má nyok nem fog nak kö zöt tünk el mé le ti mű ve lők re ta lál ni, a mi az utób bi év ti ze dek 
óta oly szép len dü let nek in dult jog és ál lam tu do má nyi iro dal munk ban, mely utó vég re szin tén egy igen fon tos ágát 
ké pe zi a ma gyar nem ze ti mű ve lő dés nek, könnyen saj nos visszaesést idéz het elő. Már pe dig üd vös ver senyt e té ren csak 
ak kor vár hat ni, ha az egye te men kí vül az or szág nak egyéb ne ve ze te sebb vá ro sai ban is akad nak ava tott tol lú íróink.

2. A jog aka dé miák nem csak a jo gi ki ké pez te tés szem pont já ból, ha nem egyéb te kin tet ben is va ló sá gos szel le mi góc
pont jai, tűz he lyei egyegy na gyobb vi dék nek, pezs dü lő éle tet ön te nek beléjök, fák lya vi vői a tu do mány és fel vi lá go so dás 
ter jesz té sé nek, mér sék lő leg és ne me sí tő leg hat nak az er köl csök re s ek ként nem cse kély mér ték ben já rul nak ama vá ro
sok anya gi és szel le mi fel vi rá goz ta tá sá hoz. E főtanintézetek egy sze rű el tör lé se te hát meg fosz ta ná ama vi dé ke ket ed di gi 
ter mé sze tes szel le mi góc pont jaik tól.

3. A jo gi szak ok ta tás si ke ré nek biz to sí tá sa szem pont já ból újab ban kon temp lált jo gi semináriumok sok kal könnyeb
ben lép tet he tők élet be a ki sebb né pes sé gű, de kel lő el lenőr zés alatt ál ló vi dé ki jog aka dé miá kon, mint a túlnépes egye
te men, mert az előb bie ken meg van a foly to nos érint ke zés a ta nár és ta nu ló kö zött, míg az utób bi nál nem is le het kí
ván ni, hogy a ta nár min den egyes ta nít vá nyát is mer je.”

 A győ ri köz gyű lé sen tár gyal ták (1889. jú nius 13-án) a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium hoz a jog aka dé mia 
fenn tar tá sa tár gyá ban 205/1888. szám alatt hoz zá in té zett felirat ra ér ke zett 50917 sz. lei ra tát, mely nek kap csán fel-
vé te tett Nagy vá rad vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak a vi dé ki jog aka dé miák kor sze rű fej lesz té se iránt az or szág-
gyű lés kép vi se lő há zá hoz in té zett és pár to lás vé gett meg kül dött felira ta. A győ ri vá ro si köz gyű lés tá mo gat ta a jog aka-
dé mia ügyét és a nagy vá ra di kez de mé nye zést is he lye sel te a vá ro si elöl já ró ság.

Vég zés: te kin tet tel egy részt ar ra, hogy a val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium a Győ ri Kir. Jog aka dé mia szán dé
kolt be szün te té se el len a vá ros tör vény ha tó sá ga ál tal hoz zá in té zett felirat ra nem mu tat ko zik haj lan dó nak, a jog aka
dé mia be szün te té se tár gyá ban kelt leg fel sőbb el ha tá ro zás  meg má sí tá sá nak kiesz köz lé sé re  te kint ve más részt, hogy 
Nagy vá rad vá ros tör vény ha tó sá ga a vi dé ki jog aka dé miák fej lesz té se tár gyá ban az or szág gyű lés kép vi se lő há zá hoz in
té zett felira tá ra ugyanazon el vi ál lás pon tok ál tal ve zé rel te tik, amely nek alap ján Győr vá ros tör vény ha tó sá ga a Győ ri 
Kir. Jog aka dé mia fenn tar tá sát szor gal maz ta ugyanezért a vá ro si ta nács mint ál lan dó bi zott mány ja vas la tá hoz ké pest 
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Nagy vá rad vá ros tör vény ha tó sá gá nak az or szág gyű lé si kép vi se lő ház hoz in té zett felira ta pár tol tat ni, s an nak ér de
mé ben kü lö nös te kin tet tel még is a Győ ri Kir. Jog aka dé mia fenn tar tá sá ra az or szág gyű lés kép vi se lő há zá hoz felirat 
in téz tet ni ha tá roz ta tik. 

A vá ro si köz gyű lés is fel ter jesz tést in té zett az ügy ben a mi nisz té rium hoz, de ez sem járt si ker rel.
A he lyi ügy vé di ka ma ra is meg tet te a lé pé se ket a jo gi kép zés Győr ben tar tá sa ér de ké ben: 1891. feb ruár 18-án a 

Győ ri Ügy vé di Ka ma ra vá laszt má nya meg tár gyal ta a Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia hely ze tét és Győr vá ros tör vény ha-
tó sá gi bi zott sá gá hoz átira tot in té zett a tan in té zet ér de ké ben: 

„A Győ ri Kir. Jog aka dé mia az 1892ik tan év vé gez té vel meg szű nik, s vá ro sunk egy ha tal mas in té zet tel sze gé nyebb 
lesz. Az in té zet be szün te té se nem csak kul tu rá lis, de anya gi szem pont ból is sú lyo san érin ti vá ro sun kat, an nál in kább 
is, mert a Du nán túl fel sőbb ré szé nek ily ma ga sabb in té ze te nem lesz, no ha en nek szük sé gét egy ter je del mes s a mű
velt ség ma gas fo kán ál ló nagy kö zön ség élén ken ér zi, s mél tán meg is kö ve tel he ti , hogy at tól meg ne fosz tas sék. Ha vá
ro sunk ban nem ál lott vol na fenn évek hosszú so rán ily in té zet, an nak felál lí tá sát kel lett vol na sür get nünk, mert azt a 
köz mű ve lő dés és a szük ség let meg kö ve te li, de most, mi dőn vá ro sunk ki rá lyi táb lát bír, két sze res kö te les sé günk nek tart
juk a moz ga lom új bó li megin dí tá sát, hogy ki rá lyi jog aka dé mián kat meg tart suk. Ne héz lesz a küz de lem, és hisszük, 
hogy vá ro sunk ra néz ve győ ze lem mel fog vég ződ ni, csak ten nünk kell, és az in té ző kö rök be fog ják lát ni tö rek vé seink 
jo gos sá gát. Ily kö rül mé nyek kö zött fel kér jük a te kin te tes köztörvényhatóságot, mél tóz tas sék a Ki rá lyi Jog aka dé mia 
vé gett eré lyes moz gal mat in dí ta ni, ab ba az ügy vé di ka ma rát és az irány adó fak to ro kat is be von ni, a moz ga lom tá mo
ga tá sá ra Győrmegye és az ér de kelt du nán tú li vár me gyék tör vény ha tó sá gait is fel kér ni. 

Ha za fias üd vöz le tünk nyil vá ní tá sa mel lett 
Győ rött, ka ma ránk 1891. évi feb ruár 18án tar tott vá laszt má nyi ülé sé ből

Dr. Beliczay Elek
el nök
Barcza Gyu la s.k.
tit kár”

A jog aka dé mia hely ze tét tár gyal ta Győr vá ros ta nács ülé se is. Az 1891. már cius 27-én, Zechmeister Ká roly pol gár-
mes ter el nök le té vel tar tott ülés Kiss Fe renc vá ro si fő jegy ző ál tal be ter jesz tett alább ol vas ha tó ja vas la tot el fo gad ta és 
a köz gyű lés elé jó vá ha gyás vé gett be ter jesz tet te. Er re azért volt szük ség, mert a jog aka dé mia kri ti kus na po kat élt át, 
szin te ez volt az utol só kí sér let volt az in téz mény meg men té sé re. Mint hogy saj nos nem si ke rült meg vé del mez ni az 
is ko lát, legalább a vá ros tel je sen meg nyug tat hat ta lel ki is me re tét az zal, hogy min den tő lük tel he tő esz közt meg moz-
gat tak a jog aka dé mia fenn ma ra dá sa ér de ké ben. 

A győ ri köz gyű lé sen el fo ga dott be ter jesz tés: 

„Te kin te tes Köz gyű lés!
A ki rá lyi táb la ide he lye zé se foly tán is mét elő tér be lé pett a jog aka dé mia kér dé se s köz óhaj ként nyil vá nul, hogy a be

szün te tett jog aka dé mia visszaál lí tá sa iránt a moz ga lom új ból megindítassék.
Ide irá nyul a győ ri ügy vé di ka ma rá nak fo lyó évi feb ruár hó 18án 50. szám alatt a vá ros kö zön sé gé hez in té zett meg

ke re sé se is, me lyek re néz ve a kö vet ke ző ket van sze ren csénk a te kin te tes köz gyű lés be cses fi gyel mé be aján la ni:
Mi dőn a vá ros kö zön sé ge elő ször ér te sült ar ról, hogy a győ ri kir. jog aka dé mia be szün te té se el ha tá roz ta tott, nem ké

sett mind azon lé pé se ket meg ten ni, ame lyek től leg fel sőbb he lyen a be szün te tő ren de let vissza vo ná sát re mél het te.
A vá ros kö zön sé ge 1888. évi ok tó ber hó 15én tar tott köz gyű lé sé ből egy ter je del mes felira tot in té zett a val lás és köz

ok ta tás ügyi mi nisz té rium hoz, mely ben a jog aka dé mia ke let ke zé sé re vo nat ko zó ada tok és ala pít vá nyok fel so ro lá sá val 
ké rel mez te, hogy a köz ok ta tás ügyi kor mány leg fel sőbb he lyen oda hat ni ke gyes ked jék, hogy a kér dé ses ala pít vá nyok 
ere de ti ren del te té sük czéljaira for dít tas sa nak s a jog aka dé mia be szün te té sét ki mon dó leg fel sőbb ren de let ha tá lyon 
kí vül he lyez tes sék. Ezen felirat ra, mely hez az or szág szá mos tör vény ha tó sá ga is csat la ko zott, a nagy mél tó sá gú val lás 
és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium 1889. évi ja nuár hó 17én ar ról ér te sí tet te a vá ros kö zön sé gét, hogy sze rin te a győ ri 
kir. jog aka dé mia és a vá ros ál tal fel so rolt ala pít vá nyok kö zött nem áll fenn azon szo ros kap cso lat, mely nek lé te zé sét a 
vá ros kö zön sé ge fel ter jesz té sé ben bi zo nyí ta ni igyek szik s miu tán a jog aka dé mia be szün te té se a jo gi ok ta tás szán dé kolt 
re form jai val is össze köt te tés ben áll, a kért köz ben já rás ra nem vál lal koz ha tik s a be szün te tő leg fel sőbb ren de let ha tá
lyon kí vül he lye zé se irán ti ké re lem tá mo ga tá sát ki lá tás ba sem he lyez he ti.

Ezen mi nisz te ri lei rat vé te lé vel egyide jű leg Nagy vá rad vá ros tör vény ha tó sá ga pár to lás vé gett megküldötte a vi dé ki 
jog aka dé miák kor sze rű fej lesz té se tár gyá ban az or szág gyű lés kép vi se lő há zá hoz in té zett felira tát, amely felirat a vá
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ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak 1889. évi jú nius hó 13án tar tott köz gyű lé sé ben tár gyal tat ván egész ter je del mé ben 
el fo gad ta tott s ugyanezen köz gyű lés ből a vi dé ki jog aka dé miák kor sze rű fej lesz té se s ez zel kap cso lat ban a győ ri kir. 
jog aka dé mia ér de ké ben az or szág gyű lés kép vi se lő há zá hoz felirat in téz te tett.

Ezen felira tunk sor sá ról azon ban ér te sü lést nem nyer vén, azt kel lett hin nünk, hogy ké rel münk a tör vény ho zó tes
tü let előtt sem ta lált meg hall ga tás ra, amely hi tün ket csak megerő sí tet te a har ma dik egye tem felál lí tá sá nak s ez zel 
kap cso lat ban a vi dé ki jog aka dé miák be szün te té sé nek a na pi saj tó ban megmegújulólag fel me rült kér dé se.

Idő köz ben azon ban az igaz ság ügyi kor mány ál tal ter ve zett re for mok a kir. táb lák szétosz tá sá val a meg va ló su lás stá
diu má ba lép vén, a har ma dik egye tem kér dé se mindin kább hát tér be szo rul, el len ben a vi dé ki jog aka dé miák fenn tar tá
sa oly szük ség let ként je lent ke zik, amely elől, né ze tünk sze rint, a ma gas köz ok ta tá si kor mány el nem zár kóz ha tik.

A kir. táb lák szétosz tá sa foly tán ugyanis a vi dé ki táb lák te rü le te a táblai szék he lyek kel az ed di gi nél sok kal szo ro sabb 
érint ke zé si vi szony ba lép vén, ter mé szet sze rű kö ve tel ménnyé vá lik, hogy ezen szék he lye ken mind azon té nye zők fel ta lál ha
tók le gye nek, ame lyek egy nagy és mű velt vi dék kul tu rá lis igé nyei nek kielé gí té sé re szük sé ge sek. Ily té nye zők két sé gen kí vül 
a vi dé ki jog aka dé miák is, ame lyek ben a vi dé ki kö zép osz tály s a szétosz tott kir. táb la bí rái nak gyer me kei a ma ga sabb 
szel le mi kiképeztethetésükhöz szük sé ges tu do má nyos mű velt sé get meg sze rez he tik. Ép pen a jo gi szak ok ta tás ér de ké ben kí
vá na tos te hát, hogy a táblai szék he lye ken jo gi tan in té ze tek állítassanak fel, vagy legalább is a már lé te zők fenn tar tas sa
nak, mert el te kint ve at tól, hogy az el mé le ti ok ta tás a ke vés bé né pes jog aka dé miá kon sok kal ered mé nye sebb szo kott len ni, 
mint a túl tö mött egye te me ken, a kir. táb lák mintegy gya kor ló is ko lái is len né nek a vi dé ki jog aka dé miák nak, amennyi ben 
a fel sőbb bí ró ság tár gya lá sai  kü lö nö sen a szó be li ség be ho za ta lá val  a ta nu ló if ú ság nak al kal mat nyúj ta ná nak a jog tu
do má nyok gya kor la ti ré szei nek el sa já tí tá sá ra is. De az igaz ság szol gál ta tás ér de kei is a vi dé ki jog aka dé miák fenn tar tá sa 
mel lett bi zo nyí ta nak, mert bár mily ab szo lút is ma gá ban vé ve az igaz ság, még sem le het kö zöm bös, hogy an nak ki szol gál
ta tói legalább rész ben a he lyi vi szo nyo kat és a nép gon dol ko dás mód ját is me rő egyé nek ből ke rül je nek ki.

Kü lö nö sen áll ez a köz igaz ga tá si kö ze gek re néz ve, kik től a mi nő sí té si tör vény a jo gi tan fo lyam el vég zé sét s a jo gi kép
zett ség bi zo nyos fo kát szin tén meg kö ve te li. Ily egyé ne ket csakis a vi dé ki jog aka dé miák ne vel het nek, ahol a nép pel és a 
la kos ság gal va ló érint ke zés sok kal köz vet le nebb, mint a polyglott jel le gű fő vá ros ban.

Nem nyu god ha tunk meg te hát a nagy mél tó sá gú val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium nak a győ ri kir. jog aka dé
mia ügyé ben kelt lei ra tá ban. A hi vat ko zott lei rat ugyanis beis me ri azt, hogy mind azon ala pít vá nyok, me lyek Győ rött 
ma is fennál ló gymnasiumnak meg fe le lő is ko lák fenn tar tá sá ra ren del tet tek, mint az el tö rölt je zsui ta rend ál tal ke zelt 
min den va gyon a ta nul má nyi alap ba ke be lez tet tek be, en nek dac zá ra ki mond ja azon ban, hogy a győ ri jog aka dé mia 
ta nul má nyi alap ból fenn nem tart ha tó, mert az alap a kul tu rá lis ren del te té se ál tal elé sza bott mai fo ko zott igé nyek
nek csak úgy ké pes meg fe lel ni, ha a nem fel tét le nül szük sé ges kiadá sok alól il le tő leg felol da tik.”

1891. áp ri lis 14-én a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ar ról ér te sí tet te az aka dé mia igaz ga tó ját, hogy az in té zet 
IV. év fo lya má nak jö vő tan évi (1891/1892) fenn tar tá sát at tól te szi füg gő vé, hogy ele gen dő szá mú jog hall ga tó lesz-e az 
em lí tett év fo lyam ban. Kautz Gusz táv 1891. áp ri lis 26-án vá la szolt a mi nisz te ri ér te sí tés re és kér dés re. 

A fel ter jesz té sé ben fel so rolt okok miatt a mi nisz ter úgy ha tá ro zott, hogy a jog aka dé mia IV. éves tan fo lya ma az 
1891/1892. év ben még fennáll hat. Az íté lő táb lák de cent ra li zá ció ja kor nagy har cot ví vott egy más sal Győr, Szom bat-
hely és Sop ron vá ro sa. Az igaz ság ügyi kor mány zat fel té te lei nek el fo ga dá sát lel ke sen tá mo gat ta Zechmeister Ká roly 
Győr pol gár mes te re és dr. Kautz Gusz táv is. A Győ ri Ügy vé di Ka ma ra és a Győ ri Kir. Jog aka dé mia ta ná ri ka ra együt-
te sen tá mo gat ta az íté lő táb la Győr be he lye zé sét. Zechmeister Ká roly pol gár mes ter az or szág gyű lé si kép vi se lők höz 
írt le ve lé ben (1890. már cius 1-jén) fel kér te őket, hogy tá mo gas sák Győr vá ros el kép ze lé seit és sza vaz zák meg az íté-
lő táb la Győ ri szék he lyét. Fo lya mod vá nyá ban ki tért a jog aka dé mia hely ze té re is:

„Győr vá ro sa ép pen az al kot má nyos kor szak alatt  amely től 1848ik év ben ta nú sí tott ál do zat kész ha za fi sá ga miatt 
köz tu do más sze rint szen ve dett nagy vesz te sé gei nek kár pót lá sát mél tán vár hat ta  volt kény te len vi rág zó ke res ke del mé
nek je len té keny ré szét Bu da pest fő vá ros ja vá ra felál doz ni s ve szí tet te el min den erő fe szí té se dac zá ra fennál ló jog aka dé
miá ját. Mi sem le het mél tá nyo sabb és igaz sá go sabb, mint hogy Győr vá ro sa ezen vesz te sé ge kért kár pó tol tas sék!”

Dr. Ziskay An tal nagy ha tá sú par la men ti fel szó la lá sa dön tő fon tos sá gú volt a vég sza va zás te kin te té ben:

„Azon két ség be von ha tat lan tény, hogy Győr a Du nán túl észa ki ré szé nek ma is köz gaz da sá gi és ke res ke del mi köz
pont ja, va la mint Győr nek tan in té ze ti, ne ve ze te sen fennál ló jog aka dé mia, a Du nán túl nak leg lá to ga tot tabb fő gim ná
ziu ma, reáltanodája, két tanítóképezdéje, fel ső pol gá ri leány is ko lá ja, papneveldéje stb. szintúgy Győr nek nem csak 
or szá gos ha nem nem zet kö zi je len tő sé gű…”

Kü lön megem lí tet te Ziskay An tal a jog aka dé mia hely ze tét, és re mél te, hogy bár fel ső jo gi kép zés hely ze te ment-
he tet len, de ki csit or vo sol hat ja Győr vá ros bá na tát az or szág gyű lés, ha a ver sen gő vá ro sok kö zül Győr nek ad ják a 
szék he lyi le te le pe dés jo gát:

„Igaz, hogy a győ ri jog aka dé mia szű nő fél ben van, de er ről Győr vá ro sa nem te het. Győr vá ros tör vény ha tó sá ga 
min dent el kö ve tett, hogy minded dig, míg a fel sőbb tan ügy or szág szer te nem ren dez te tik a győ ri jog aka dé mia to vább 
fenn tar tas sék, te kint ve, hogy a győ ri jog aka dé miá nak ala pít vá nyai van nak, ame lyek 1790. évi 23. tör vény cikk szel
le me el le né re a ta nul má nyi alap ba let tek beol vaszt va, vég re te kint ve azt, hogy Győr vá ro sa 1867ik év ben dí szes jog
aka dé miai épü le tet épí tett föl. A győ ri jog aka dé miá nak idő előt ti meg szün te té se szin tén ok ar ra, hogy Győr vá ro sa az 
elveszendő in tel li gens elem he lyett új in tel li gens ele met nyer jen. 

Köz tu do má sú, hogy a győ ri fel sőbb és kö zép in té ze tek oly hír nek ör ven de nek, hogy azok ból ha zánk leg hí re sebb ál
lam fér fiai leg je le sebb ta ná rai és írói ke rül tek ki, akik Győr vá ros ha tal mas szel le mé nek alap ját ve tet ték meg.”

A Győ ri Kir. Íté lő táb la ide he lye zé sé vel a kor mány zat a jog aka dé mia el vesz té sé ből adó dó kö vet kez mé nye ket pró bál ta meg 
Győr szá má ra meg könnyí te ni. Kautz Gusz táv még jog aka dé miai igaz ga tó ként tud ta üd vö zöl ni az íté lő táb la meg nyi tá si ün-
nep sé gén Er dély Sán dor új don sült táb la el nö köt és a le te le pe dő bí rói kart. A győ ri köz gyű lés is mét meg pró bál ta men te ni a 
jo gi képzőintézményt és fel kér te Er dély Sán dort, hogy se gít se elő a kor mány zat nál, hogy dön té sü ket vál toz tas sák meg és 
így a jog aka dé mia  se gít het né az íté lő táb la mun ká ját is. Saj nos ez a kez de mé nye zés is ku dar cot val lott. 1891. má jus 5-én az 
ün ne pé lyes meg nyi tón töb bek kö zött az íté lő táb lát üd vöz lő be szé det mon dott Kautz Gusz táv jog aka dé miai igaz ga tó is: 

„Tisz telt Ven dég ko szo rú!
Vá ro sunk mé lyen tisz telt pol gár mes te re a vá ros kép vi se le té ben őt megil le tő tisz té ből ki fo lyó lag ékes sza vak ban üd

vö zöl te azon mé lyen tisz telt ven dé gein ket, kik nek a mai na pon kö rünk be vég be ment, mind nyá jun kat megör ven dez te tő 
meg te le pe dé se az ün ne pé lyes cí met szol gál tat ta e dí szes ven dég ko szo rú össze fű zé sé re.

Mé lyen tisz telt pol gár mes te rünk nek az imént hal lott sza vai ban mél tó tol má cso lást nyer tek azon ér zel mek, me lyek 
Győr vá ro sa kö zön sé gé nek szí vét az ün ne pé lyes na pon ál tal hat ják. Öröm nap ez Győr vá ro sá ra néz ve nem csak azért, 
mert a ki rá lyi íté lő táb lá nak mai na pon tör tént installatiojával a du nán tú li ke rü let fel ső ré szé nek igaz ság szol gál ta tá si 
metropoliszává lőn felavat va, de fő leg azért, mert egy ma gas mű velt sé gű úgy, mint ma gasz tos felada tú per il luszt ris 
tes tü let nek köz tünk va ló ál lan dó meg te le pe dé se ál tal vá ro sunk ér tel mi sé gé nek szín vo na la hat vá nyo san fo ko zó dott 
köz és tár sa dal mi éle tünk újabb fel pezs dü lé sé nek je len té keny té nye zői vel és el méi vel gya ra po dott, és ez zel vá ro sunk 
er köl csi ere je és te kin té lye egy szebb jö vő re mé nyé re jo go sí tó ga ran ciá val erő sö dött.

Örö mün ket je len té ke nyen fo koz za, sőt azt egoisztikus jel le gé től és szí ne ze té től meg tisz tít ván, an nak na gyobb ethikai 
nim buszt köl csö nöz ve, ne me sí ti azon lé lek eme lő és vá ro sunk kö zön sé gét há lá val el töl tő kö rül mény, hogy e sze rény, 
bár de igaz ma gyar ven dég sze re tet től intentionált ün ne pé lyün ket azon or szá gos kép vi se lő urak, kik nek fá ra do zá sa 
és hat ha tós köz re mű kö dé sé nek nagy rész ben kö szön het jük az örö münk in do kát ké pe ző ki rá lyi íté lő táb la ide ho za
ta lát; a szom széd tör vény ha tó sá gok és vá ro si ha tó sá gok fe jei, akik kel a jó szom szé di vi szonyt fenn tar ta ni min den kor 
egyik fő tö rek vé sün ket ké pe zi; a táblai te rü le ten lé te ző bí ró sá gok ve ze tői, vég re az e vá ros ke be lé ben mű kö dő egy há zi 
és vi lá gi, ka to nai úgy, mint pol gá ri ha tó sá gok fő nö kei, kik kel min den kor köl csön ha tó jó egyetér tés ben fá ra do zunk a 
kö zü gyek elő moz dí tá sán, szí ves meg je le né sük kel meg tisz tel ni ke gye sek vol tak, fo gad ják mind annyian Győr vá ro sa kö
zön sé gé nek, mely nek min den szív ve ré sét úgy is me rem, akár a ma ga mét – mé lyen ér zett há lás kö szö ne tét az irá nyá ban 
meg je le né sük ál tal is ki tün te tett ro kon szen ves jó in du la tu kért, me lyet a jö vőn is kér ve, Győr vá ros kö zön sé ge ne vé ben 
po ha ra mat eme lem mé lyen tisz telt ven dé geink re, kí vá nom, hogy mind annyiu kat össze sen és egyen ként az Is ten, imá
dott ha zánk s az ál ta luk ápolt kö zü gyek ja vá ra so káig él tes se.”

A győ ri vá ro si köz gyű lés 1891. jú nius 1-jén tár gyal ta a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra meg ke re sé sé re a Győ ri Kir. Jog aka-
dé mia visszaál lí tá sa ér de ké ben teen dő lé pé se ket. Ha tá roz tak ar ról a kép vi se lők, hogy felira tot in téz nek a fel sőbb 
tan ügyi kor mány zat hoz. A felirat ké szí tői Kautz Gusz táv, Veöreös Je nő és Krisztinkovich Ede vol tak. A köz gyű lés 
emel lett fel kér te Er dély Sán dort, a Győ ri Kir. Íté lő táb la el nö két, hogy te gyen kez de mé nye zé se ket a jog aka dé mia 
meg men té se ér de ké ben.

Rész let a köz gyű lés jegy ző köny vé ből: „A vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga azon in dok ból, hogy Győr vá ro sa mint a 
felsődunántúli kir. táb la szék he lye oly fel sőbb tan in té zet hez már culturális hely ze té nél fog va is igényt tart hat, te kint ve to
váb bá, hogy azon ki rá lyi és fő pa pi ala pít vá nyok, me lyek a győ ri fel sőbb is ko lák fenn tar tá sá ra rendelvék, az ál lam ál tal ke
zelt ta nul má nyi alap ból csak egy arány ta la nul cse kély összeg for dít ta tik a győ ri fő reá lis ko la fenn tar tá sá ra, te kint ve, hogy 
a győ ri jog aka dé mia lét jo go sult sá ga el len a hall ga tók cse kély szá ma te kin te té ből fel ho zott in do kok a kir. táb la ide he lye zé se 
és a vi dé ki jog aka dé miák nak a jo gi szak ok ta tás re form já val kap cso la tos kor sze rű fej lesz té se foly tán ön ma guk tól eles ni fog
nak  el ha tá roz za, hogy mie lőtt ez ügy ben ő fel sé ge elé já rul na, a mi nisz ter el nök höz mint az össz kor mány el nö ké hez, úgy a 
val lás és köz ok ta tás ügyi és igaz ság ügyi mi nisz te rek hez ily ér te lem ben felira to kat in téz, a győ ri ki rá lyi táb la el nö két, Er dély 
Sán dor ő mél tó sá gát átiratilag, ez ügy nek ily ér te lem ben va ló pár to lá sá ra meg ke re si , úgy azon tör vény ha tó sá go kat, me lyek 
a győ ri kir. táb la te rü le tén feküsznek a győ ri kir. jog aka dé mia vissza he lye zé se ér de mé ben a pár to lás ra és ha son ló szel le mű 
felira tok kal va ló tá mo ga tás ra átiratilag fel ké ri. A mi nisz té riu mok hoz in té zen dő felirat el ké szí té sé re Kautz Gusz táv, Veöreös 
Je nő és Krisztinkovich Ede bi zott sá gi ta gok ki kül det nek és er ről a je len vég zé sen értesítessenek.”
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A Győri Királyi Ítélőtábla épülete Az 1891. június 1-jei győri közgyűlés jegyzőkönyve - részlet



124 125

A Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé mia hall ga tói nak szá ma 1874-1892 kö zött: 

Tanév
(végén) I.éves II.éves III.éves IV.éves Összesen

1874//75 26 26 12 27 91

1875/76 18 26 33 14 91

1876/77 24 15 26 22 87

1877/78 23 24 20 22 89

1878/79 26 20 23 13 82

1879/80 21 24 14 22 81

1880/81 18 21 17 15 71

1881/82 15 17 12 17 61

1882/83 14 16 17 10 57

1883/84 12 10 11 12 45

1884/85 12 11 12 8 43

1885/86 15 13 6 9 43

1886/87 19 11 11 9 50

1887/88 25 14 4 13 56

1888/89 13 21 5 7 46

1889/90 - 13 14 8 35

1890/01 - - 10 9 19

1891/02 - - - 3 3

Zechmeister Károly
a jogakadémia hallgatója 

1870–1873 között, 
Győr polgármestere 1887-től 1906-ig

Wennes Jenő
a jogakadémia hallgatója

1886–1890 között,
Győr polgármestere 1906-tól 1915-ig

Farkas Mátyás
a jogakadémia hallgatója

1886–1890 között,
Győr polgármestere 1915-től 1928-ig

A 210/1891. sz. köz gyű lé si ha tá ro zat ban,  a győ ri köz gyű lés 
1891. de cem ber 1-jei ülé sé nek vég zé sé ben ol vas ha tó, hogy a 
kor mány zat nem vál toz tat a ko ráb bi in téz ke dé se ken.

„Tárgy ér de me: 
Ol vas ta tott a val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium nak a 

jog aka dé mia ügyé ben tett f. évi 103. kgy. szá mon fel ter jesz tés re 
ér ke zett lei ra ta:

vég zés:
Miu tán a köz ok ta tás ügyi kor mány ezen lei ra tá ban ha tá ro

zot tan ki je len ti, hogy a Győ ri Kir. Jog aka dé mia kér dé sé nek to
váb bi tár gya lá sá ba nem bocsájtkozhatik s így an nak visszaál
lí tá sa iránt ezidő sze rint to váb bi lé pé se ket ten ni ered mény re 
nem ve zet ne, a mi nisz te ri lei ra tot a köz gyű lés saj nál ko zá sá nak 
ki fe je zé se mel lett tu do má sul ve szi és az irat tár ba té tet ni ha tá
roz za.” 

Az is ko la év le tel te után az aka dé mia meg szűnt. Az aka dé mia 
épü le té nek tu laj don jo ga vissza szállt a vá ros ra és azt a fő reá lis ko-
lá nak en ged te át. Az aka dé mia le vél tá rát mi nisz te ri ren del ke zés-
re a po zso nyi kir. jog aka dé miá ra szál lí tot ták, könyv tá rát pe dig 
rész ben a po zso nyi, rész ben a kas sai jog aka dé mia kap ta meg.

Kautz Gusz táv dr. igaz ga tó ren del ke zé si ál lo má nyú igaz ga tó 
ma radt, majd nyu ga lom ba vo nult, a ta ná rok pe dig más jog aka dé miák hoz ke rül tek.

Az utol só nap a győ ri jo gi aka dé mián, be szá mo ló a ko ra be li saj tó alap ján:

„1892. má jus 31én, ked den tar tot ták meg az utol só előadá so kat. Az aka dé mia há rom hall ga tó ja, Baditz Fe renc, 
Heintz Gé za, Kasztner Mik lós volt je len. Baditz Fe renc kol lok vált utol já ra. A ta ná rok és a ta nít vá nyok könnyes szem
mel bú csúz tak egy más tól. Ér de kes ség, hogy dr. Milbek Ká roly ta nár tar tot ta az utol só előadást és 1867ben, az aka
dé mia új bó li felál lí tá sa kor ő kezd te meg az előadá sok meg tar tá sát. A val lás és köz ok ta tá si mi nisz ter  győ ri kir. 

Balogh Jenő
a jogakadémia hallgatója 1880–1883 között,

igazságügy-miniszter 1913-tól 1917-ig

Németh Károly
a jogakadémia hallgatója, 

a Győri Ügyvédi Kamara elnöke

Kuncz Jenő
a jogakadémia hallgatója 1882–1886 között,

Győr és Győr vármegye főjegyzője
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jog aka dé mia ta ná ri ka rá nak ké rel mé re, 1892. jú lius 18án 29217. szám alatt kelt ren de le té vel megen ged te, hogy az 
aka dé mia ta ná ri ka ra ál tal az in té zet igaz ga tó sá gi iro dá ja szá má ra meg vett arany rá más, olaj nyo ma tú arc ké pe Deák 
Fe renc nek, az in té zet lel tá rá ból ki ha gyas sék és a ta ná ri kar ne vé ben dr. Kautz Gusz táv  igaz ga tó nak áten ged tes sék.” 

Meg ha tóan írt a Győ ri Köz löny az utol só nap ese mé nyei ről: 
„Teg nap zár ták le csönd ben, szent áhí tat tal a győ ri kir. jog aka dé miánk utol só sze mesz te rét. Igaz ga tó ja: Kautz Gusz

táv dr., ki rá lyi ta ná csos, Milbek Ká roly és Ka to na Mór dr.ok a Szent Be ne dekrend temp lo má ban hall gat tak szent mi
sét, s mond ták el a Te Deumot! Mi se után zárt ta nács ko zás ra gyűl tek össze hár man.”

Az utol só ta ná ri ka ri ülés jegy ző köny ve: 

„A jegy ző könyv fel vé te tett a Győ ri Kir. Jog aka dé mia ta ná ri ka rá nak 1892. jú lius 1jén tar tott zá ró ta nács ko zá sá ról.
Je len lé vők: dr. Kautz Gusz táv kir. ta ná csos, igaz ga tó, dr. Milbek Ká roly és dr. Ka to na Mór jog ta ná rok.
1. Az igaz ga tó be ter jesz ti az 1892. évi nyá ri fé lév ről szó ló tan díj és az 1891/1892es tan év ről szó ló vizs ga díj szám

ada tát, me lye ket a ta ná ri kar át vizs gál, he lyes nek és ide vo nat ko zó ok má nyok kal egy be vá gó nak ta lál, mi nél fog va az 
igaz ga tó úr nak az ab szo lu tó rium megadat ni ja va sol ta tik. A ta ná ri kar a fel ment vényt megad ja és ne ki fá ra do zá sáért 
kö szö ne tet mond.

2. Dr. Milbek Ká roly in dít vá nyoz za, hogy sze re tett igaz ga tónk nak, Kautz Gusz táv nak, az aka dé mia meg szű né se al
kal má ból, em lé kül és irán ta ér zett sze re te tünk és ra gasz ko dá sunk né mi je léül, a ta ná ri kar költ sé gén be szer zett Deák 
Fe renc arczképe adas sék át. Az in dít ványt a ta ná ri kar ma gáé vá te szi, és mi vel az arczkép az aka dé mia lel tá rá ban 
sze re pel, a val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té rium hoz fel ter jesz tés in té zen dő a kép visszaadá sa iránt.

3. Vé gül az igaz ga tó meg ha tott ság tól re me gő han gon je len ti, hogy a Győ ri Kir. Jog aka dé mia mű kö dé sét be fe jez te, és 
így hi va ta lo san meg szűnt. Me leg sza vak kal bú csú zik a még mű kö dött két kar társ tól, kik vi szont az egész együtt mű kö
dés ide jén át ta pasz talt ne mes jó in du la táért, ta pin ta tos ve ze té séért há lás kö szö ne tü ket tol má csol ják, és egy más nak 
szív ből fa ka dó Is ten hozzádot kí ván nak.

Angyal Armand
a jogakadémia hallgatója 1872–1876 között,

Győr rendőrfőkapitánya, zeneszerző

Mikszáth Kálmán
a jogakadémia hallgatója 1869–1870 között,

író, újságíró

Jogtudományi államvizsgálati jegyzőkönyv -1892
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Ez zel az ülés vé get ért.
 Je gyez te:
 Dr. Ka to na Mór
Aláír ta:
Dr. Kautz Gusz táv
Dr. Milbek Ká roly”

A győ ri saj tó így em lé ke zett meg ugyaner ről az ese mény ről:

„Kautz volt a szó nok. A meg szo kott szó la mok frá zis sá tör pül nek az ilyen bú csú vá zo lá sá nál. Szí vé lyes és meg ha tó 
volt az; test vé rek bú csú ja és kö zös el kö vet ke zés – jog aka dé miánk tól!

Most im már nem fog nak kon fe ren ciá ra gyűl ni együtt és nem ül nek igaz sá got azok, kik az igaz ság szol gál ta tás is ten
asszo nyá nak ne vel tek annyi sok je lest!

Csak Kautz Gusz táv ma rad itt, a mi la punk ve zé re mint aki a jog aka dé mia felosz la tá sá val van meg bíz va, Csáky 
gróf val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ál tal, s kö zel 9.000 kö tet ből ál ló könyv tár felosz la tá sá val.

A jog tu do má nyok gaz dag könyv tá rá ban lé vő mű ve ket ja va részt a po zso nyi aka dé mia könyv tá ra kap ja, míg a töb
biek al kal ma sint a má sik két kir. jog aka dé miáé lesz nek, a nagy vá ra di és kas saié.

Kautz most fog hoz zá a köny vek ki vá lo ga tá sá hoz, hogy a mi nisz te ri meg bí za tás nak hí ven meg fe lel jen.
Az aka dé mia két ta ná rát, Milbek Ká roly dr.t és Ka to na Mór dr.t, la punk volt szer kesz tő jét, a most fenn for gó kom

bi ná ciók sze rint va ló szí nű leg a kas sai kir. jog aka dé miá hoz he lye zi át a köz ok ta tá si kor mány ren des pro fesszo ri mi nő
sé gük ben. A le zá ró dott tan év ben, az utol só ban, 33 ál lam vizs gá la ton ült együtt a vizs gá ló bi zott ság, ennyi szi gor lat az 
aka dé mia fennál lá sa óta egyik esz ten dő ben sem volt.

A bú csú zók rend sze rint va la mi em lé ket is szok tak ad ni egy más nak. A bú csú zó két ta nár a sa ját én jé nek va rá zsát 
és ba rá ti sze re te tét hagy ja em lé kül volt di rek to rá nak és ba rát já nak, de em lék tárggyal is sze ret tek vol na ked ves ked ni 
Kautznak. A kir. jog aka dé mia igaz ga tói iro dá já ban ott a ré zsú tos pul pi tus fö lött füg gött Deák Fe renc nek, a ha za böl
csé nek olaj ba fes tett, egy sze rű ke ret be fog lalt arczképe. Ezt a ké pet a ta ná rok vet ték a fő is ko lá nak, s azóta im már a 
lel tár tár gya is lett, s mint ilyen, nem ké pez het ma gán tu laj dont.

A ta ná rok írás ba fog lal ták ké rel mü ket s el küld ték az istanciát Csáky gróf hoz, en ged né át a ké pet – Kautz Gusz táv
nak! Deák Fe renc től ol vas tuk élet raj za megírói nak so rai ban, hogy a kiegye zés örök em lé ke ze tű mű vé nek be fe je zé se 
után a fen sé ges ki rá lyi csa lád egy em lék tárggyal sze re tett vol na ked ves ked ni a ha za böl csé nek, de ő pu ri tán jel lem, a 
felaján lott arczképet sem fo gad ta el  hát ha a rossz nyel vek azt fog nák rá, hogy gaz dag kinccsel, gyé mán tok kal volt 
be rak va an nak ke re te.

Kautz el fo gad hat ja azt a ké pet, mert a leg drá gább gyön gyök csil log nak raj ta: a ta nít vá nyok szá zai nak ra gyo gó há
la könnye és a ta ná ro ké  csil lo gó gyé mánt ként, a sze re tet könnye!”

Az 1892. jú lius 2-án meg je lent cikk ben érez he tő, hogy a győ ri tár sa da lom is na gyon fáj lal ta az aka dé miai ok ta tás 
vé gét: „Sok víg és bú bá na tos hírt vé gig szán tott im már a mi tol lunk, mi köz ben az élet tar ka vál to za tú moz za na tait 
új sá gol tuk kö zön sé günk nek. 

Az utol só há rom hall ga tó az utol só há rom ta nár nak em lék al bu mot ké szít te tett. A sár gás zöld plüss be kö tött al bu mot 
Nitsmann Jó zsef győ ri könyv kö té sze te ál lí tot ta ki és íz lé se sen a vas tag há rom la pon a győ ri jog aka dé mia hall ga tói nak 
aláírás sal el lá tott arc ké pe lát ha tó. Az al bu mo kat a legutol só nak itt ma radt Heintz Gé za fog ja átad ni a ta ná rok nak 
és lesz a jog hall ga tók vég ső bú csú zó cse lek mé nye.”

Gróf Csáky Al bin mi nisz ter le ve le a Győ ri Ki rá lyi Jog aka dé miá hoz:
14740. szá mú val lás- köz ok ta tá si mi nisz té riu mi le vél:

„A fo lyó 1891/1892. tan év vé gé vel vég leg meg szű nő győ ri kir. jog aka dé miá tól dr. Milbek Ká roly és dr. Ka to na Mór 
ren des ta ná ro kat  ha son ló mi nő ség ben és az ed di gi il let mé nyek kel, az el sőt a jog tör té net  egy ház jo gi, a má so di kat a 
ma gyar és oszt rák ma gán jo gi tan szék re hi va tal ból át he lye zem.

Föl hí vom az igaz ga tó sá got, hogy ne ve zet tek nek az ide zárt ren del vé nye ket szol gál tas sa át, ér tés ök re ad ván, hogy 
sza bály sze rű úti és köl töz kö dé si költ sé geik meg fog nak té rít tet ni s en nek fe jé ben  ha szükségök vol na  elő leg ben is ré
sze sí tett nek.

Bu da pest, 1892. évi jú lius hó 11én
 Gróf Csáky
A győ ri kir.  jog aka dé mia igaz ga tó sá gá nak”

A jog aka dé mia könyv tá rá nak sor sa

A jog aka dé mia könyv tá rá nak sor sá ról (a könyv tár ál lo má nya a jog aka dé mia meg szün te té se kor  8651 kö tet ből és 
fü zet ből állt, 19790 fo rint 33 kraj cár ér ték ben) a kö vet ke ző do ku men tu mok ta nús kod nak:

„Hi va ta los elis mer vény
Hogy a felosz la tott győ ri ki rá lyi jog aka dé mia könyv tá rá nak azon ré szét, mely a nagy mél tó sá gú val lás és köz ok

ta tás ügyi mi nisz té rium nak 1891. évi jú nius hó 23án 23374. szám alatt kelt ma gas ren de le té vel a po zso nyi ki rá lyi 
jog aka dé mia könyv tá rá nak lőn jut tat va, 19 fa lá dá ba, 2 vá szon bá lá ba és 2 pa pír kö teg be cso ma gol tan a rész le tes jegy
zék kí sé re té ben  a győ ri ki rá lyi jog aka dé mia igaz ga tó sá gá nak kül de mé nye ként  át lag ban (enbloc) át vet tük, ezen nel 
hi te les ség gel bi zo nyít juk.

Po zsony, 1893. évi ok tó ber hó 23án
 Dr. Ekmayer Ágost Dr. Fé sűs György
 ki rá lyi ta ná csos,  jog ta nár, könyvtárnok
 az aka dé mia igaz ga tó ja”

A po zso nyi jog aka dé mia igaz ga tó sá ga az át kül dött ka ta ló gus ból ki vá lo gat ta a ne kik szük sé ges köny ve ket. „Az ál
lam vizs gá la tok be fe je ződ tek, most már szö ge zik a győ ri jog aka dé miá ra a ko por só fö de let”- ír ta a Győ ri Köz löny. Az 
is ko la ma rad vá nyain osz toz kod tak a társ fő is ko lák. A jogsegélyező-egylet az utol só ülé sén el ha tá roz ta, hogy va gyo nát 
(ami tíz ezer fo rint nál is több volt), ösz tön díj alap pá te szi és ke ze lé sét a vá ros ra bíz za. Az ösz tön díj ka ma tai ból egy vá-
ro si és egy me gyei szár ma zá sú jo gász kap na segélyt-így ren del kez tek, ami négy évig ha vi 200-200 fo rin tot je len tett. 

„Öreg jo gá szaink közt so kan van nak, akik a ’60as, 70es évek ben Győ rött vol tak jo gász gye re kek. Sok de rék bí ró, 
ügy véd vált be lő lük. A jog élet szö ve vé nyes je len sé gei nek ezen vizs gá lói, a ko moly mun ká ban fá ra do zó, mármár meg
őszült de res fér fiak if ú ko ri gond ta lan éle tük de rült nap jai ból sok ked ves em lé ket hor da nak ben ső jük ben. Az em lé ke zés 
fel tü ne de ző tár gyai közt erős ré sze van a jogonckodás boldog kor sza ká nak. Azóta kialudt a győ ri jog aka dé mia egy kor 
nyüzs gőbon gó so ka ság tól ele ven éle te, de ne kem úgy tet szik, hogy fel tá madt pár perc re. Kár, hogy csak pár perc re. 
Szí vem nek, lel kem nek oly jól esett ez a vá rat lan fel tá ma dás, megélén kült új ra a kép ze le tem, ott vél tem ma ga mat a 
Me gye ház ut cai fe led he tet len in té zet fa lai közt, hal la ni vél tem az Institutiók fej te ge té sét, Gusz ti bá csink ér ces hang ját, 
if ú ba rá ti jó in tel meit, buz dí tó, lel ke sí tő sza vait” – em lé ke zett dr. Hesslein Hen rik bu da pes ti ügy véd a Győ ri Köz löny 
1893. jú lius 13-i szá má ban az aka dé miá ra és Győ rött el töl tött ju rá tus hall ga tói évei re.”

Vissza szer zé si kí sér le tek a jog aka dé mia ér de ké ben

A vá ros és a me gye ne he zen nyu go dott be le ab ba a tény be, hogy meg szűnt az aka dé mia. Ál lan dóan fel ve tő dött a 
kér dés és pró bál ták vissza sze rez ni az in téz mény új ra la pí tá si jo gát. 

 1900. ok tó ber 14-én a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra rend kí vü li köz gyű lést tar tott, az egyik fő na pi ren di pont a győ ri 
jog aka dé mia visszaál lí tá si le he tő sé gé nek elő ké szí té sé ről szólt. Dr. Ziskay An tal, a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra el nö ke, 
az egy ko ri jog aka dé mia ta ná ra be mu tat ta Győr vá ros átira tát, amely ben Győr sza bad ki rá lyi vá ros köz gyű lé se fel-
hív ta a győ ri ka ma rát, hogy tá mo gas sa a jog aka dé mia visszaál lí tá sát kí vá nó moz gal mat. Dr. Ziskay An tal in dít vá-
nyoz ta, hogy „nem csak a vá ros kez de mé nye zé se foly tán, ha nem kü lön ala pon is has sa nak oda, hogy a jog aka dé mia 
visszaállítassék, és ez iránt ne csak a vallásés köz ok ta tás ügyi, ha nem az igaz ság ügymi nisz ter is ke res tes sék meg”. 
Ziskay sze rint csak hi vat koz niuk kell Eöt vös volt köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1870. feb ruár 23-án Giczy kép vi se lő fel-
szó la lá sá ra mon dott be szé dé re, mert ez vi lá go san ki mond ja, hogy jo guk van az aka dé miá ra.

Eöt vös Jó zsef mi nisz ter be széd, el hang zott 1870. feb ruár 23-án a kép vi se lő ház ban (rész let):

„A győ ri jog aka dé miát Dallos, Sennyei, Draskovich, Zi chy püs pö kök és a káp ta lan ala pí tot ták. Amint va la mennyien 
tud juk és két ség kí vül Ko má rom vá ro sa fi gyel mét sem ke rül te el, a győ ri aka dé mia 1849ben meg szün tet te tett és azu
tán kö vet ke zett egész idő alatt be zár va ma radt, dac zá ra an nak, hogy az egész vi dék e jog aka dé miá nak felál lí tá sát 
szor gal maz ta, kí ván ta, sür get te. A jog aka dé miát megil le tő kü lön ala pít vá nyok a ta nul má nyi alap hoz csa tol tat tak. 
Miu tán mi nisz té riu mo mat át vet tem, ugyanazon vi dék s kü lö nö sen Győr vá ro sa azon ké re lem mel já rult Ő Fel sé gé hez, 
hogy e jog aka dé mia, mely nek ala pít vá nyai meg van nak, is mét állítassék hely re; és én kö te les sé gem nek tar tot tam e kér
vényt tá mo gat ni Ő Fel sé gé nél és kö te les sé gem nek tar tot tam ak kor, mi dőn az aka dé mia hely reál lí tá sa ő Fel sé ge ál tal 
el ha tá roz ta tott, az aka dé mia hely reál lí tá sá ban el jár ni s azon ala pít vá nyo kat, me lyek kü lön specziális czélra té tet tek, 
azon czélra hasz nál ni, mely czélra ezen ala pít vá nyok té te tet tek.” 
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Ezután ki fej tet te Ziskay, hogy „azért is szük ség van a győ ri jog aka dé miá ra, mert ta pasz ta lat ból tud ja, hogy bár Bu
da pes ten töb bet ta nul hat nak az if ak, de vi dé ken töb bet ta nul nak.”

A ka ma rai köz gyű lés vé gén lel ke sen fo gad ták az in dít ványt és meg bíz ták az el nö köt, hogy ha szük sé ges lesz, a ka-
ma ra kül dött ség gel kép vi sel tes se ma gát a bu da pes ti kér vé nye ző mi nisz té riu mi lá to ga tá so kon. 

A 254/1900. szá mú győ ri köz gyű lé si irat sze rint, mi vel a kor mány zat a jo gi tan ügyi re for mot terv be vet te, ezért 
ér de mes új ra meg kí sé rel ni az aka dé mia vissza ho zá sát Győr be. A köz gyű lés 1900. au gusz tus 9-én, az ál lan dó vá-
laszt mány ja vas la tá ra el ha tá roz ta, hogy a Val lás- és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium hoz em lék ira tot in téz. Emel lett egy 
kül dött ség lá to ga tá sát is el ha tá roz ta a tan ügyi kor mány zat hoz, amely nek ve ze té sé re a fő is pán urat kér ték fel. Dr. 
Tauber Ká roly in dít vá nyá ra a Győ ri Ügy vé di Ka ma rát, Kiss Fe renc vá ro si fő jegy ző in dít vá nyá ra pe dig Győr vár me-
gye kö zön sé gét kér ték fel az ügy lel kes tá mo ga tá sá ra. 

 Az 1900-as évek ele jén két pró bál ko zás is nap vi lá got lá tott a ju rá tu sok és jog ta ná rok vissza té ré se ér de ké ben: 1901-
ben a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium ban tör vény ja vas la tot dol goz tak ki a ha zai jo gi ok ta tás ügyé ben. Emiatt 
Győr vá ro sa, Győr vár me gye és a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra köl csö nös megál la po dás ra ju tot tak ab ban, hogy kü lön em-
lék ira tot szer kesz te nek az aka dé mia visszaál lí tá sá nak ér de ké ben.

Az em lék ira to kat Győr vá ros és Győr vár me gye fő is pán já nak ve ze té se alatt együt tes kül dött ség vit te a mi nisz té-
rium ba. A kül dött sé get gróf Laszberg Ru dolf fő is pán 1901. má jus 30-án ve zet te a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz-
ter hez.

A fő is pán előad ta a tisz tel gő lá to ga tás cél ját és át nyúj tot ta az em lék ira to kat. A mi nisz ter vá la szá ban el mond ta, 
hogy nincs terv be vé ve az új jo gi aka dé mia felál lí tá sa, de mi helyst fel me rül en nek le he tő sé ge, Győr vá ro sa lesz az 
el ső, ahol a fel ké rést a mi nisz té rium meg kí sér li. Ki je len tet te a mi nisz ter, hogy Győr vá ro sa kul tu rá lis fej lett sé gé nél 
fog va és tör té ne ti múlt ja miatt az el ső hely szín lesz, ahol, ha le he tő ség van rá, visszaál lít ják az aka dé miát. 

A ko ra be li saj tó a kö vet ke ző tu dó sí tást kö zöl te a győ ri de pu tá ció bu da pes ti lá to ga tá sá ról: „1901. má jus 30án, 
csü tör tö kön Laszberg Ru dolf gróf fő is pán ve ze té sé vel magasrangú kül dött ség ment Bu da pest re a Val lás és Köz ok ta
tás ügyi Mi nisz té rium ba a győ ri jog aka dé mia visszaál lí tá sáért. A de pu tá ció tag ja volt Győr vá ros és Győr vár me gye 
va la mint a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra kül döt tei. A vá rost Zechmeister Ká roly kir. ta ná csos pol gár mes ter, Mohl An tal dr. 
káp ta la ni hely nök, Csukássy Ká roly dr., Fi scher Gyu la dr. és Krausz Mik sa. Győr vár me gyét Goda Bé la alis pán, Fi
scher Sán dor dr. or szág gyű lé si kép vi se lő, Lippay Gé za és Ziskay An tal dr. ki rá lyi ta ná csos és Krausz Mik sa egyút tal 
az ügy vé di ka ma rát is kép vi sel ték.

Laszberg Ru dolf gróf fő is pán rö vid be széd ben el mond ta a tisz tel gő lá to ga tás cél ját és a moz ga lom fon tos sá gát, utalt 
a há rom tes tü let egy ön te tű aka ra tá ra és össze fo gá sá ra a nagy fon tos sá gú ügy ér de ké ben. Be szé de vé gén át nyúj tot ta a 
me mo ran du mo kat és Né meth Amb rus dr. köny vét, a jog aka dé mia tör té ne ti össze fog la lá sát. Wlassich Gyu la dr. mi
nisz ter ha tá ro zott vá laszt adott: a jo gi ok ta tás ügyé ről ké szí tett tör vény ja vas lat nem ter ve zi új jog aka dé mia felál lí tá
sát. Mi helyst azon ban  emel te ki Wlassich  a jog aka dé miák szá má nak nö ve lé sé re szük ség lesz, Győr az el ső, ahol a 
jog aka dé miát fel kell ál lí ta ni. Győr vá ro sá nak jo ga van er re fek vé sé nél, he lyi vi szo nyai nál és kul tu rá lis fej lett sé gé nél, 
sőt tör té ne ti múlt já nál fog va. Wlassich ha tá ro zott ígé re te bi za lom mal töl töt te el a kül dött ség tag jait.”

A hi va ta los nyi lat ko za tok el hang zá sa után so káig be szél ge tett a mi nisz ter a győ riek kel. Egy de rűs epi zód is le ját-
szó dott ek kor. Ziskay An tal ugyanis fi gyel mé be aján lot ta a mi nisz ter nek a Győ ri Ügy vé di Ka ma ra fel ter jesz té sét, 
mint ami ben min den ben ne van és emel lett igen rö vid. -„Azt el hi szem - vá la szol ta a mi nisz ter - hogy szép a felirat és 
a jog aka dé mia egész his tó riá ja ben ne van, de hogy rö vid le gyen, azt nem hi he tem.” Ál ta lá nos de rült ség kí sér te a mi-
nisz ter meg jegy zé sét.

Győr vá ro sa vissza kí ván ta jog aka dé miá ját, amely év ti ze de ken át hír ne ves volt az egész or szág ban. A vá ros a leg-
tá vo lab bi vi dé kek szü lőit is ide von zot ta, öröm mel küld ték gyer me kei ket  a du nán tú li nagy vá ros ba. A győ ri tu dós 
ta ná ri kar je les fel ké szí tést adott a ju rá tu sok nak. Nagy ál lam fér fia kat, mű vé sze ket adott a ha zá nak az is ko la.  Hét év-
vel ké sőbb a győ ri ügy vé dek lát ták szük sé ges nek, hogy a jo gi ok ta tás vissza ke rül jön Győr vá ro sá ba. A Győ ri Ügy vé di 
Ka ma ra 1908. már cius 29-én dél előtt 10 óra kor meg tar tott köz gyű lé sén a jog aka dé mia visszaál lí tá sa ér de ké ben az 
aláb bi fel ter jesz tést in téz te az igaz ság ügyi mi nisz ter hez:

„Ér te sü lé sünk sze rint a bu da pes ti és ko lozs vá ri tu do mány egye te mek jo gi fa kul tá sain a hall ga tók túl zsú folt sá gá
nak meg szün te té se cél já ból Nagyméltóságod né hány vi dé ki vá ros ban jog aka dé mia felál lí tá sát ter ve zi. Mi dőn en nek a 
terv nek meg va ló sí tá sát mi is szük sé ges nek elis mer jük, egyút tal kér jük Nagyméltóságodat, hogy a felál lí tan dó jog aka
dé miák he lyei nek megál la pí tá sá nál Győr vá ro sát el ső sor ban szá mí tás ba ven ni mél tóz tas sék, mint amely vá ros fek vé
sé nél és táblai szék he lyé nél fog va er re két ség te le nül a legal kal ma sabb és a ko ráb ban már itt fennál lott jog aka dé mia 
te kin te té ben szer zett jo gai nál fog va a jog aka dé mia visszaál lí tá sá ra tel jes jog gal igényt is tart hat.”

Saj nos a ka ma ra kez de mé nye zé se sem járt si ker rel és Győr vá ro sá nak hosszú év ti ze de ket kel lett vár nia ar ra, hogy 
a fel ső fo kú jo gi kép zés vissza tér jen Győr be. 

Az akadémiai tanárok életrajzai: 
Abday Asztrik Sándor
Született: Győr, 1842. február 13.
Meghalt: Bakonybél, 1894. március 3.

Győrött járt gimnáziumba, majd Pannonhalmán 1859. szeptember 8-án lépett a bencés rendbe. Ezután Pesten hall-
gatott hittudományt. 1866. október 5-én pappá szentelték. Helyettes lelkész, majd hitszónok volt. 1868-ban az esz-
tergomi főgimnáziumhoz került, majd 1872-ben Győrött folytatta tanári pályáját. 1874. szeptember 29-én lejárt a 
megbízása, de az iskolaév végéig tanított. Egy évig a győri Kir. Jogakadémián is tanított. 1879-től Pannonhalmán a 
hittudományi főiskolán oktatott, majd 1885-től a kőszegi gimnázium igazgatója lett, 1887 óta a komáromi gimnázi-
umban tanár. 1888-1891-ig gimnáziumi tanár Pápán. 

Albach Szaléz Ferenc
Született: Pozsony, 1800. január 12.
Meghalt: Győr, 1845. április 20.

1823. szeptember 19-én pappá szentelték, 1821 és 1825 között Győrött, 
1825-1826-ig Sopronban gimnáziumi tanár. 1826-1838-ig a bencés rendi növendékek tanára, 1834-ben avatták dok-
torrá. 1838. március elején kezdte meg működését a győri Kir. Kerületi Akadémián. Itt akadémiai tanár 1845-ig.

Albely Ferdinánd Antal
Született: Varasd, 1794. november 9.
Meghalt: Pozsony, 1875. február 1.

1815-től zágrábi, 1829-től 1834-ig a győri  Kir. Kerületi Akadémián, 1835-től 1847-ig a pozsonyi jogakadémián az 
észjog és a közjog tanára.

Ambschell Antal
Született: Győr, 1751. március 9.
Meghalt: Pozsony, 1821. július 15.

1786-ban lépett a jezsuita rendbe. Bécsben lett a filozófia doktora. A jezsuita rend eltörlése (1773) után világi pap-
ként a laibachi líceumban fizikát és mechanikát, 1784 és 1803 között a bécsi egyetemen természettudományi tantár-
gyakat oktatott. 1807. augusztus 10-től pozsonyi kanonok és plébános. 1809-ben lemondott plébániájáról.

Apffalter József 
Született: 1740 k.
Meghalt: Győr, 1796. december 21.

1758-tól 1761-ig a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola tanulója. 1770-ben komáromi, majd 
székesegyházi főesperes. 1770 és 1776 között Győrött prefektus, 1773-1774-ig a győri szeminárium igazgatója. 1776 
októberétől 1783 októberéig a győri Kir. Kerületi Akadémia igazgatója. 1783. május 30-án kérte és 1783. augusztus 
7-én megkapta felmentését az akadémia igazgatói munkája alól. 1783. október 28-ig győri kanonok. 1788-1794-ig 
Győr-Belváros plébánosa. 

Auer János
Meghalt: 1800. március 6.

Az egyetemes történelem és a statisztika tanára volt a győri Kir. Kerületi Akadémián. Auer tárgyát Molnár János 
tanította 1799. december 4-től 1800. augusztus végéig. Auer halála után proszeniorsága Hirsch Mihályra szállt. 
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Balics Lajos
Született: Lövő, 1856. február 8.
Meghalt: Győr, 1932. december 9.

Középiskoláit Sopronban és Győrött, a teológiát a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte. 1875 és 1879 
között Tatán káplán, majd 1881-től a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola prefektusa és taná-
ra. A Győri Kir. Jogakadémiára 1887. szeptember 1-jén kapott tanári megbízást, ekkortól a bölcseleti és művelődés-
történeti tanszéken tanított. Az 1889/1890-es tanév végéig tanított. 1894-ben Nagycenken plébános és szentszéki 
tanácsos. 1895-ben szentszéki bíró. 1902-ben székesegyházi kanonok, pápai főesperes. 1913-ban pápai prelátusnak, 
1930. október 21-én nagyprépostnak nevezte ki a pápa. 

Balits Antal
Született: Pinnye, 1840. szeptember 18.
Meghalt: Győr, 1922. október 19.

Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte. 1864-ben szentelték pappá. 1870-ben 
Bécsben teológiai tanár és 1871 és 1876 között a győri püspökség ügyésze. 1877-től a Győri Kir. Jogakadémia tanára. 
Az akadémia hitszónoki tisztségét 1877 és 1892 között töltötte be. 1894-től győri székesegyházi kanonok. Pápai, 
locsmándi, mosoni és soproni esperes is volt. 1909-ben éneklő-, 1917-ben olvasókanonok.

Barits Béla
Született: Újvidék, 1742.
Meghalt: Bécs, 1813. december 10.

Bécsben tanult jogot. Sonnenfels tanítványa volt. 1764-ben a hétszemélyes tábla jegyzője. 1769-től Varazsdon, majd 
1771-től Zágrábban dolgozott, 1774-től győri akadémiai tanár. 1777-től a budai, 1784 és 1804 között a Pesti Kir. 
Egyetem tanára (államtörténet, statisztika). A pesti egyetem jogi karának dékánja 1782-1783-ig, 1786-1787-ig, 1791-
1792-ig.  A pesti egyetem rektora 1785 és 1786 között. 

Beke Farkas, bekeházi
Született: Pécs, 1774. május 24.
Meghalt: Győr, 1838. június 13.

Jogi tanulmányait Pozsonyban a Kir. Jogakadémián végezte. 1799. április 8-án a körmöci gimnázium tanára, majd 
1801-ben a humaniorák tanára, 1805-ben a Kassai Akadémia tanára. 1807-1808-ig a nagyváradi Kir. Jogakadé-
mián tanított. 1808-ban hívták meg politikai tudományokat oktatni a győri Kir. Kerületi Akadémiára. 1810-ben a 
természetjog, 1811-1812-ig a statisztika helyettes tanára is. 1812-ben doktori címet szerzett. Helyettes tanár volt 
1811 márciusától 1812. április közepéig. 1824 őszétől 1825. február közepéig Fejér György főigazgató távozása után 
Dreschmitzer József kinevezéséig a főigazgatói teendőket is ellátta.

Beliczay Elek
Született: Vanyola, 1841. augusztus 10.
Meghalt: 1916.

A pozsonyi líceumban érettségizett, majd a pesti Magyar Kir. Tudományegyetemen jogtudori, köz- és váltóügyvédi 
oklevelet szerzett. 1867-1870-ig Veszprém megye szolgabírája, 1870-től Győrött ügyvéd. 1884-ig a Győri Ügyvédi Ka-
mara titkára, később alelnöke. Rövid ideig a győri Kir. Kerületi Akadémián polgári eljárásjogot oktatott. Az egyedüli 
protestáns magántanár volt a győri akadémián. 1884-től a dunántúli evangélikus egyházkerület világi főjegyzője.

Berta György
Született: Heves, 1756. november 5.
Meghalt: Győr, 1820. január 27.

A gimnáziumot Egerben és Komáromban, a bölcseletet a pesti Kir. Egyetemen végzete. 1787-ben a győri főgim-
názium tanára, 1800-ban Lőcsén és Pozsonyban, majd újra Győrött tanított. 1803. november 1-jétől volt a győri 
akadémián a magyar történelmi tanszék vezetője. 1804. december 4-től Bertát véglegesen megerősítette - a doktori 
címét megszerzését követően - az akadémiai vezetőség. A győri akadémia könyvvizsgálója 1815. november elsejétől 
1820-ig. A történelmi tanszéken tanított, de a jogtudomány doktora is volt. 

Biermann Mihály
Született: 1849.
Meghalt: Budapest, 1889. január 16.

Rudolf von Jhering jeles tanítványa volt.  A Győri Kir. Jogakadémiához 1874. január 18-án került. 1874. augusztus 
11-én a Nagyszebeni Kir. Jogakadémia nyilvános rendkívüli tanára lett, később az Magyar Kir. Igazságügy-minisz-
tériumban minisztériumi titkár.

Billisits Alajos Márton 
Született: Alsópulya, 1736. április 2.
Meghalt: Pécs, 1807.

Hittanár, de tanított történelmet is az 1796/1797-es tanévben, s az 1797/1798-as iskolaév első felében tanított ma-
gyar történelmet. Pécsről Győrbe már nem követte az akadémiát. Utóda Mollik Ferenc lett 1802. szeptember 15-től, 
aki Győrött gimnáziumi exhortátor volt. 

Bognár József

1824-ig tanított a hazai magán - és büntetőjog tanszéken, majd a pesti egyetem ugyanazon tanszékén. 

Bradecker József
Született: 1774. 
Meghalt: Nagyvárad, 1843.

1807. január 19-től 1808. május 3-ig a győri Kir. Kerületi Akadémia rendes tanára.  1808. május 3-tól a nagyváradi 
akadémia logikai, metafizikai és erkölcsbölcseleti tanszékét vette át. 1809-től Győrött, később Nagyváradon tanított. 
Győrött a magyar nyelv és irodalom tanára, Nagyváradon bölcseletet tanított. Bihar megye táblabírája volt. 

Branischa József
Meghalt: 1815. július 30.

1787. március 1-jétől a Kir. Kerületi Akadémia könyvvizsgáló hivatalának vezetője. 
A számtani tudományok doktora, valamint az egyházjog és a politikatudományok doktora is. 

Bresztyenszky Béla
Született: Németpróna, 1785. augusztus 5.
Meghalt: Tihany, 1850. február 15.

A gimnáziumot Privigyén és Székesfehérvárott végezte. 1803. november 5-én lépett a bencés rendbe és itt hallgatott 
bölcseletet és hittant. 1810. augusztus 30-án szentelték pappá. 1810-től Győrött gimnáziumi tanár és 1814-től a rendi 
növendékek tudomány-akadémiai tanára volt. 1811 és 1816 között a rendi növendékek tanára. 1813-ban akadémiai 
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tanári képesítő vizsgálatot tett és helyettesítő hitszónoktanár is volt. 1813-ban bölcselettudor lett. Az 1814/1815-ös 
tanévben helyettesítő tanárnak, majd 1815. október 15-én rendes tanárnak nevezték ki. 1815. november elsejétől 
kezdte meg hivatalosan tevékenységét. 1816 és 1838 között akadémiai tanár a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1836. 
október 11-én kinevezték a könyvbíráló hivatal cenzorának. 1838. február végéig tanított Győrött. 1838. február 3-án 
tihanyi apáttá nevezték ki. 1826-ban a jénai mineralógiai társaság tagja lett. 1836. szeptember 10-én az MTA levelező 
tagjai sorába választotta. 

Csatskó Imre 
Született: Vác, 1804. november 5.
Meghalt: Budapest, 1874. február 23.

Gimnáziumi tanulmányait Vácott végezte. 1815-1816-ig Budán tanult a német nyelv elsajátítása céljából. A bölcselet 
két osztályát a piaristák váci líceumában, a harmadikat a pesti egyetemen hallgatta. A Pesti Kir. Egyetemen tanult 
1821 és 1824 között. 1824. október 30-án bölcsésztudorrá avatták. A joggyakornoki évét Bujanovics Lukács táblai 
ügyvéd mellett töltötte. 1827-ben tanári vizsgát tett. 1827. november 9-én királyi táblai jegyzőnek esküdött fel. 1828. 
szeptember 25-én ügyvédi oklevelet kapott és 1828. október 25-én jogtudor lett. Ugyanekkor a Kassai Kir. Akadémia 
természet- és magyar közjog tanárává nevezték ki. 1834. október 8-án foglalta el győri Kir. Kerületi Akadémia tan-
székét. Albely Ferdinánd Antal utóda lett a természet és a magyar közjog tanszékén. 1836-ban Győr megye, a bácsai 
(1834), a füssi (1836) és vécsei (1843) egyháznemesi székek táblabírája lett. 1844. február 13-tól 1847. október 19-ig 
az akadémia könyvbíráló hivatalának vezetője volt.  1847. október 19-én távozott Győrből és a királyi helytartóta-
nács mellett lévő tanulmányi bizottság és azzal kapcsolatos könyvbírálati testület ülnöke lett. 1847. október 19-én a 
pesti egyetem tanára is lett. 1849. november végétől 1850 tavaszáig a győri akadémia tankerületi főigazgatója volt. 
1850 tavaszán őt is elmozdították, helyébe Sterne Nándor fehértemplomi esperes-plébánost nevezték ki. 1850. szep-
tember 15-től a pesti főállamügyésznél előadó, 1851. április elejétől a Pest megyei törvényszék ülnökének nevezték 
ki. 1854-ben a jászberényi törvényszékhez helyezték át, 1859 áprilisában a pesti országos főtörvényszéknél előadó 
tanácsos lett. 1860-1869-ig a Pesti Kir. Ítélőtábla ülnöke. 1867-ben Horvát Boldizsár miniszter megbízásából bünte-
tőtörvénykönyv-tervezetet készített. 1871. április 30-tól a királyi kúria legfőbb ítélőszéki osztályának bírója lett. Az 
MTA 1839. november 23-án választotta meg levelező tagjának. Pauler Tivadar mondott fölötte emlékbeszédet 1875. 
október 25-én.

Czuczor Gergely
Született: Andód, 1800. szeptember 17.
Meghalt: Pest, 1866. szeptember 9.

1818-1820-ig Győrben volt rendi növendék, majd 1824-1828-ig a győri bencés gimnázium, 1828-1829-ig a rendi nö-
vendékek tanára. Pesti és pannonhalmi működése után, 1838 tavaszától 1845-ig ismét Győrött tanított. A győri Kir. 
Kerületi Akadémián is tanított a  magyar nyelv és irodalom tanszéken, de csak egy hónapig (1838 szeptemberében), 
mert elöljárója, a pannonhalmi főapát személye fontossága miatt a bencés rend számára visszahívta a tanári állásá-
ból. Czuczor Gergely utóda az akadémián Ramershofer (Ramóczy) Valerián lett. 1845-ben a Magyar Tudományos 
Akadémiától a nagyszótár szerkesztésére kapott megbízást. A szabadságharcban való részvételéért hat évi várfog-
ságra ítélték. 1851-ben az MTA közbenjárása folytán szabadult ki a kufsteini várbörtönből. Ezt követően haláláig 
csak nyelvészettel foglalkozott. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Deáky Zsigmond
Született: Himod, 1795. május 14.
Meghalt: Győr, 1872. december 29.

1817-ben Szombathelyen szentelték pappá.  1842. július 19-én nevezték ki a Királyi Kerületi Akadémia tankerületi 
főigazgatójának, 1842. augusztus 16-án érkezett Győrbe. 1842. augusztus 16-án közlik a tanári karral kinevezését. 
1842. október elején vette át hivatalát. 1844-től győri kanonok. 1848-ban királyi cenzorként engedélyezte Kovács Pál 
lapját, a Hazánk c. újság 1848. márciusi számát. 1849. november elejéig az akadémia főigazgatója. 1856-ban kápta-
lani helynök. 1858-ban nagyprépost. Ő celebrálta a gyászistentiszteletet 1860. április 30-án Széchenyi István lelki 
üdvéért. 

Delling János
Született: München, 1764. január 12.
Meghalt: 1836 u. 

Atyja München polgármestere volt. A gimnáziumot és bölcseleti tanulmányait Münchenben végezte. Később Sel-
mecbányán Kolloredo grófnál nevelői állást vállalt, majd Bécsben magán leckéket adott. Szunerics Márton utóda, 
akit a győri főgimnázium igazgatójának választottak. Delling János helyére Vladimir Mihály került 1795. október 30-
án. Pécsett logikát, metafizikát és bölcselettörténetet tanult.  Pár évvel később a pécsi akadémiához került tanárnak. 
Filozófiát tanított. Elmozdították pécsi állásából és Bécsbe került, majd Münchenben az Igazságügyi Minisztérium-
ban udvari tanácsosi állást vállalt.

Domin József Ferenc
Született: Zágráb, 1754. január 28.
Meghalt: Zágráb, 1819. január 18.

A győri Kir. Kerületi Akadémia, a zágrábi, majd a pécsi főiskola fizikatanára. Győrött 1784. március 1-jén az első ha-
zai léggömbkísérletek egyikét végezte. 1792. január 2-tól a Pesti Kir. Egyetem fizika és mechanika tanára. 1797-1798-
ig a pesti egyetem bölcsészettudományi karának dékánja, 1797-1798-ig a pesti egyetem rektora. 1800-ban megvált a 
tanszékétől és zágrábi kanonok lett. Domin József távozásával Branischa József lett az akadémia proszeniora. 

 
Dreschmitzer József
Született: Győr, 1769. június 15.
Meghalt: Győr, 1852. július 24.

Középiskolai tanulmányait Győrött végezte. A pozsonyi teológián kezdte felsőfokú tanulmányait, majd 1790-ben 
Győrött fejezte be. 1792-ben szentelték pappá, ezután főrangú családoknál volt nevelő.
Plébánosi szolgálatot látott el Győr-Szabadhegyen, Sövényházán. 1814-től a széphalmi helynök titkára, 1822-ben 
kanonok lett. Az 1825-ös országgyűlésen felszólalt, hogy az iskolákban legalább két tudományt magyarul tanít-
sanak. 1825 és 1841 között győri tankerületi főigazgató. 1825. január 11-én a király kinevezte a győri Kir. Kerületi 
Akadémia főigazgatójának. 1825. február 15-én foglalta el állását, és tette le a hivatalos esküt. 1827. december 27-én 
felszólította kerületének összes intézményét, hogy gyűjtsék be, és adják neki oda a kívánalmakat a nevelés- és az 
oktatásügyre vonatkozólag. Mint főigazgató tagja volt az országos munkálatok bizottságának. 1829-től pápóci pré-
post. 1840. augusztus 3-án lemondott főigazgatói állásáról. A király a - helytartótanács 1841. február 23-i értesítése 
szerint - elfogadta, és érdemei elismeréséül udvari tanácsosi címmel tüntette ki. Állását egészen az új főigazgató 
munkába lépéséig meg kellett tartania. A helytartótanács 1842. július 1-jén hírül adta, hogy új főigazgatónak a király 
Deáky Zsigmond győri kanonokot nevezi ki. Dreschmitzer 1842. augusztus 16-án jelezte az új főigazgató érkezését 
és egyúttal elbúcsúzott beosztottjaitól. 1848. március 7-től káptalani helynök.

Dobránszky Péter
Született: Kóbaj, 1845. június 2.
Meghalt: Budapest, 1918. május 24.

A pesti, a berlini, a lipcsei, a heidelbergi egyetemen filozófiát és jogot hallgatott. 1869-ben Heidelbergben bölcsész-
doktori oklevelet szerzett és a Kassai Kir. Állami Jogakadémián bírói államvizsgát tett. A Győri Kir. Jogakadémiára 
1869. november 19-én nevezték ki. 1870. szeptember 22-től a kolozsvári Kir. Jogakadémián a jog- és az államtu-
dományi enciklopédia tanára, a statisztika és etika tanszékén rendkívüli tanár lett. 1871-ben Pesten a jog- és az 
államtudományok doktorává avatták. 1872-ben a pesti Magyar Kir. József Műegyetem rendes tanára, majd a Magyar 
Kir. Tudományegyetem jogi karán magántanárként a statisztikát tanította. 1881-1887-ig országgyűlési képviselő. A 
budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.
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Dunai Ferenc
Született: Bécs, 1832. március 8. 

Jogot és bölcseletet a grazi, a pesti és a bécsi egyetemen tanult. 1863. december 31-én bölcselet- és történelemtanári 
oklevelet kapott.  1863-tól a budai gimnáziumnál volt helyettes, 1864-1870-ig rendes tanár. 1870-1872-ig fiumei 
gimnáziumi igazgató, 1872-1875-ig Budán gimnáziumi tanár. 1875. július 18-án kapta a Győri Kir. Jogakadémiára 
a tanári felkérést. 1876. szeptember 26-án nyilvános rendes jogakadémiai tanár lett. 1878. január 18-án Holdházy 
János távozása miatt megüresedett művelődéstörténeti tanszéket vette át. Az 1879/1880-as tanév végén a tanszék-
vezetésről lemondott, majd újra elvállata 1880 szeptemberétől. 1885. január 8-án a legújabb kor történetének elő-
adására kapott megbízást. 1887. április 21-én a király a besztercebányai tankerület főigazgatójának nevezte ki. Tanári 
munkája mellett a jogakadémiai hallgatóknak angol és francia nyelvből ingyenes előadásokat is tartott.

Fejér György
Született: Keszthely, 1766. április 23.
Meghalt: Pest, 1851. július 2.

Iskoláit Keszthelyen és Fehérvárott végezte. A Pesti Kir.  Egyetemen filozófiát tanult. 1790-ben szentelték pappá. A 
Festetich, majd az Ürményi család gyermekeinek nevelője volt. 1808-ig a székesfehérvári szeminárium tanára. 1808-
1818 között a Pesti Kir. Egyetem teológiatanára. 1818. április 18-án lett győri tankerületi főigazgató. Gróf Batthyány 
Lajos - a későbbi mártír miniszterelnök- nevelője volt Győrben, amikor Batthyány a bencés gimnáziumban tanult 
1819 novemberétől 1920 augusztusáig. 1816-1817-ig a Pesti Kir. Egyetem hittudományi karának dékánja is volt. 
1824 őszéig látta el főigazgatói feladatát. 1824 őszétől 1843-ig a pesti Egyetemi Könyvtár igazgatója. 1817-ben indí-
totta el a Tudományos Gyűjtemény című folyóiratot. Negyvenhárom kötetben sajtó alá rendezte és kiadta a fellelhető 
középkori okleveleket. 1840-től nagyváradi kanonok. A pesti Ferences-templomban nyugszik. 

Ferenczy Jakab Zsigmond
Született: Pér, 1811. február 26.
Meghalt: Esztergom, 1884. május 22.

1828. október 16-án lépett a bencés rendbe, 1830-1831-ig Győrött bölcseletet, 1832-1836-ig Pannonhalmán filozó-
fiát és hittudományt tanult. 1836. augusztus 1-jén pappá szentelték, 1838-tól a rendi növendékek oktatója. 1840-től 
a pozsonyi akadémián a magyar nyelv tanára, 1850-től győri főgimnáziumi tanár és rövid ideig a győri Kir. Kerületi 
Akadémián tanított a magyar nyelv és irodalom tanszéken. 1852-től 1873-ig az esztergomi gimnázium igazgatója. 
1873-1884-ig házfőnök és könyvtáros Esztergomban. Nevéhez fűződik a Danielik Józseffel együtt szerkesztett, Ma-
gyar Írók címmel megjelent életrajzgyűjtemény. 

Fessel Zsigmond 
Meghalt: 1831. szeptember 8. 

1810. december 11-én nevezte ki a király Győrbe és 1811. március 11-én foglalta el állását. Győrbe kerülése előtt a  
selmecbányai gimnázium tanára volt. A Kir. Kerületi Akadémián a magyar nyelv és irodalom rendes tanára. 1824 és 
1827 között helyettesített a hazai magán- és büntetőjog tanszéken. 

Gröber Lőrinc
Született: 1777.
Meghalt: 1834. szeptember 30.

1812. március 10-én nevezték ki a győri akadémiára, a természettan és a mechanika tanszék tanára lett. 1832 szep-
temberéig Győrött tanított, majd ekkor a pesti egyetem természettani és mechanikai tanszékére ment. A budai csil-
lagászati intézetben is dolgozott. Jedlik Ányos jó kapcsolatot ápolt vele.

Hadaly Károly, hadai
Született: Nagysziget, 1743.
Meghalt: Pest, 1834. július 19.

1776. június 13-tól a pozsonyi akadémia tanára lett. Ekkor Branischa József lett az utóda a győri Kir. Kerületi Akadé-
mián. 1781-től a nagyszombati, 1786-tól a győri, a pécsi és a pozsonyi akadémián a matematika tanára. 1810-1831 
között a Pesti Kir. Egyetemen a felsőbb matematika tanára. 1809-től a tiszta és alkalmazott matematikát tanította a 
pesti egyetemen. 1810-1812-ig a pesti egyetem bölcsészeti karának dékánja volt.

Hajda Mihály
Meghalt: Győr, 1890. február 2.

Pécsi joglíceumi tanársegéd és a joglíceum könyvtárőre volt. A Győri Kir. Jogakadémiára 1874. október 6-án nevez-
ték ki. 1875. szeptember 5-én kérelmére a polgári törvénykezés, a váltó- és kereskedelmi jog tanszékére helyezték 
át. 1879. december 16-án nyilvános rendkívüli tanár, 1880. december 21-én nyilvános rendes tanár lett. Jelentős 
tevékenységet fejtett ki a győri katolikus elemi iskolai autonómia nagyválasztmányában.

Hajnik Imre
Született: Pest, 1840. április 5.
Meghalt: Budapest, 1902. augusztus 30.

Szépapja Markovics Mátyás egyházjogtanár, nagybátyja Pauler Tivadar. Tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. 
1863. május 3-ától a pozsonyi Kir. Jogakadémián lett tanár és könyvtáros. 1865-től a nagyváradi Kir. Jogakadémián 
a történelem és a statisztika rendkívüli tanára. 1866-ban Kassán, majd 1867-től Győrben tanított, ahol a Győri Kir. 
Jogakadémia igazgatója lett. A Győri Kir. Jogakadémiára a magyar kir. vallás- és közoktatási miniszter nevezte ki 
9240. sz. rendelettel (1867. szeptember 16-án) igazgatónak és a magyar állam- és jogtörténet és a magyar közjog és a 
közigazgatási jog nyilvános rendes tanárának. 1870. december 6-án a (27942. számú rendelettel) király végleg meg-
erősítette igazgatói állásában. Beiktatását Kádas Rudolf győrtankerületi kir. főigazgató végezte, akit erre az alkalomra 
miniszteri biztosnak jelölt ki a miniszter. 1871. május 17-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 
1872. április 11-én kelt miniszteri engedéllyel tanulmányutat engedélyezett a miniszter Hajniknak. 1872. április 26-án 
miniszteri engedéllyel külföldi tanulmányútra ment és távozott a Győri Kir. Jogakadémiáról. Távolléte alatt ideigle-
nes igazgató lett dr. Kautz Gusztáv győri jogakadémiai tanár. A pesti egyetemre 1872. július 14-én nevezte ki a király 
az egyetemes európai és hazai jogtörténet tanárának. 1872. szeptember 23-án adta át az igazgatóságot Kautznak. 
1871-ben az MTA levelező, 1880. május 20-án a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának választották meg. 
Hajnik Imre 1875-1876-ig és 1888-1889-ig a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem jogi karának dékánja lett. 
Hajnik 1889-1890-ig a budapesti tudományegyetem rektora. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Herczegh Mihály, székcsői
Született: Hódmezővásárhely, 1840. március 24.
Meghalt: Budapest, 1926. március 25.

Hódmezővásárhelyen és Szegeden végezte gimnáziumi tanulmányait. 1862-ben végzett a Magyar Kir. Tudomány-
egyetemen. 1864. május 1-jén jogi doktorrá avatták. Ezután a Pesti Kir. Ítélőtábla gyakornoka. 1865-től Fejér megye 
aljegyzője. 1865 szeptemberétől a Pécsi Kir. Jogakadémiához nevezték ki az észjog, az enciklopédia és a római jog 
tanárának. 1868. szeptember 30-án a Győri Kir. Jogakadémia helyettes (magyar magánjog és törvénykezés) tanára. 
1870. május 18-án pesti egyetemi tanárrá nevezte ki a király és a magyar magánjog és törvénykezés tanára lett. 1877-
1878-ig és 1890-1891-ig a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem jogi karának dékánja. A budapesti egyetem 
rektora 1897-1898-ig. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.



138 139

Hersching Dániel
Született: Pécs, 1732. szeptember 14.
Meghalt: Nyitra, 1802. június 6.

1748. október 17-ben lépett a jezsuita rendbe. A teológiát Grazban végezte és itt 1762-ben szentelték pappá. A bécsi 
Theresianum prefektusa, majd Nagyszombatban az egyetem bölcsészeti karán a logika és a metafizika, 1769-ban a 
teológiai karon a szentírástudomány tanára. A jezsuita rend feloszlatása után hazatért. Esztergomi egyházmegyés 
papként Pozsonyban cenzor és az elemi iskolák kerületi igazgatója. 1777-ben pécsi kanonok, belvárosi plébános. 
1785. november 3-tól 1788 elejéig a Pécsre helyezett győri akadémia igazgatója.  1785. november 1-jétől 1787. már-
cius 1-jéig helyettes vezetője az akadémia könyvvizsgáló hivatalának. 1788 elején nyugalomba vonult és már csak 
egyházi szolgálatot vállalt.  1788-tól nyitrai nagyprépost, 1790-től szardikai választott püspök. 

Hirsch Mihály
Született: Pordány, 1750. szeptember 3.
Meghalt: Pest, 1809. november 13.

1769. október 18-án Trencsénben lépett a jezsuita rendbe. 1773 után Nagyszombatban, majd a pécsi Kir. Kerületi 
Akadémián és a győri Kir. Kerületi Akadémián tanár lett. 1794 elején a pécsi akadémia igazgatójának nevezték ki, 
mivel elődje, Kelemen Imre a pesti egyetem tanára lett. 1807. július 7-én a király a Pesti Kir. Egyetem ugyanazon 
tanszékére nevezte ki. Auer János halála után, 1800. március 6-tól a jogi kar szeniora volt. 

Hoffmann Ignác
Született: 1770 k. 

1801 tavaszán, Molnár János pesti kinevezése után került a tanszékre a volt körmöci gimnáziumi tanár és 1801. 
október 20-án erősítették meg akadémiai tanári állásában. A győri Kir. Kerületi Akadémia pécsi korszakában a ma-
gyar nyelv tanszékén tanított az 1803-1804-es tanév második félévében. 1806/1807-es tanév elején Hoffmann Ignác 
helyettesítő tanárként oktatott a magyar nyelv és irodalom tanszéken. 1808. július 5-én kinevezték a helytartótanács-
hoz, és a pesti egyetemen a politikai tudományok tanszékén oktatott. 

Holdházy János
Született: Vác, 1840. február 18.
Meghalt: Győr, 1896. április 15.

Iskoláit Vácott és Győrött végezte. Győrött folytatott hittudományi tanulmányokat. 1862. augusztus 22-én szentelték 
pappá. Szentszéki jegyző, majd püspöki titkár volt. 1872-1877-ig a Győri Püspöki Papnevelő Intézet rektora. 1875. 
február 24-től 1877-ig hitszónoki kinevezést kapott a győri jogakadémiához. 1875-1877-ig a Győri Kir. Jogakadémia 
művelődéstörténet tanára. 1879-től dégi címzetes apát. Számos közéleti tisztséget töltött be. 

Horinka Imre
Született: Farkashida, 1849. augusztus 15.
Meghalt: Pozsony, 1889. augusztus 12.

Pozsonyban végezte középiskolai tanulmányait, 1868-ban fejezte be a főgimnáziumot. Pozsonyban kezdte jogi és 
államtudományi tanulmányait, 1870-ben államszámviteltanból diplomázott. 1870-ben pozsonyi jogi akadémián ké-
pesítést nyert államszámviteltanból. A pozsonyi Magyar Kir. Pénzügyigazgatóság mellett mint kataszteri ügyveze-
tő működött. 1871-ben a Magyar Kir. Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, 1874. december 3-án doktorrá 
avatták, és nemzetgazdaságtanból magántanári képesítést nyert. 1874. október 10-én a pécsi joglíceum jogtörténet 
és egyházjog tanszékére nevezték ki.  1875. február 19-én kinevezték a Győri Kir. Jogakadémia tanárának. 1875. 
február 24-től a nemzetgazdaság, pénzügytan és a pénzügyi törvényisme tanszéken tanított. 1876. július 13-án nyil-
vános rendkívüli tanár, 1879. október 3-án nyilvános rendes tanári kinevezést kapott.  Főtárgyként oktatta a köz-
igazgatási jogot és a statisztikát, speciális kollégiumban a statisztika tárgyát oktatta. 1880 elejétől 1881 őszéig beteg, 
ekkor Zorn Vilmos helyettesítette. 1884-től Virozsil Imre elment Győrből, ekkortól a nemzetgazdaságtant és a pénz-

ügytant is tanította. 1885. szeptember 14-től a nemzetgazdaságtan tanszéken is oktatott. A Győrmegyei Közjegyző-
vizsgáló Bizottság és a Győrmegyei Statisztika Bizottmány tagja volt. 

Hübler János
Meghalt: Győr, 1819. augusztus 22.

Tanított alsóbb iskolákban, majd a budai Theresianumban pap, később a szombathelyi bölcseleti líceum tanára. A 
király 1807. december 9-én Hübler Jánost kinevezte a győri Kir. Kerületi Akadémia igazgatójának. Mivel Somogyi 
Lipót szombathelyi püspök kérte, hogy maradjon még rövid ideig szolgálatában, ezért csak az 1808/1809-es iskolaév 
elején kezdte meg munkáját a győri Kir. Kerületi Akadémián. A Győrből elmenekült Paintnert főigazgatót 1809. au-
gusztus 12-től 1810. január 15-ig helyettesítette hivatalában. 1816 és 1818 között helyettes főigazgató. 1818. június 
11-én beadta nyugdíjazási kérelmét.

Kapossy Lucián
Született: Lovasberény, 1849. október 19.
Meghalt: Pápa, 1927. október 9.

A székesfehérvári gimnáziumban, majd a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Katholikus Teológián teológiát tanult. 
1874. július 30-án szentelték pappá Sopronban. 1874 és 1876 között gimnáziumi tanár Sopronban, 1876-1879-ig 
Esztergomban. 1879-1881-ig pedig Győrben. 1878-ban a budapesti egyetemen bölcsészdoktorrá avatták. 1879. de-
cember 11-én a bölcsészet történelme tárgykör magántanárának minősítették. Dunai Ferenc lemondása után a jog-
akadémiához kérvényt nyújtott be Kapossy, hogy mint képesített egyetemi magántanár művelődéstörténetből és 
bölcselettanból előadásokat tarthasson. Művelődéstörténetet az 1880-1881-es tanévben tanított a Győri Kir. Jogaka-
démián. 1881-ben kilép a rendből. Pápán, majd Kolozsvárott tanított. 1890-ben volapük nyelvből tanári oklevelet 
szerzett. Pápán élt ezután, élénk társadalmi tevékenységet fejtett ki.

Karpf Sándor

A győri ügyvéd a magyar nyelv és irodalom helyettes tanára volt a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1838. március 10-
én rendes tanárrá kinevezését kérte, de nem nyerte el az állást, mert a király a bencés szerzetesrendre bízta a magyar 
nyelv- és irodalom tanszéket. 
1838. júniusban és júliusban helyettesített a politikatudomány tanszéken. 

Karvasy (1842-ig Karpf) Ágoston 
Született: Győr, 1809. május 1.
Meghalt: Bécs, 1896. január 21.

Alsó és középiskolai tanulmányait Győrben, egyetemi tanulmányait a Pesti Kir. Egyetem jogi karán végezte és Pes-
ten ügyvéd lett. 1832-ben tanári vizsgát tett.1835-ben a Nagyváradi Kir. Jogakadémián a polgári tudományok és a 
magyar váltójog tanára. 1838. augusztus 21-én került Győrbe a győri Kir. Kerületi Akadémiára, a politikai tudomány 
tanszékre, ahol a politika rendes tanára lett. 1847. június 28-án a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett.  
1848-ban a győri nemzetőrség tagja volt és az akadémiai ifúság vezetője. 1849 őszén elmozdították állásából. 1850-
ben vizsgálatot indítottak ellene, majd annak megszüntetése után a Császári Kir. Pesti Egyetem jogtanára lett. 1864-
1865-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem jogi karának dékánja. 1868-ban királyi tanácsosi címet kapott, 
nyugalomba ment és Bécsbe költözött. 
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Katona Mór, dericskai
Született: Szentmihályfa, 1845. május 5.
Meghalt: Budapest, 1927. április 6.

Pozsonyban és Sopronban járt középiskolába, majd Bécsben és Pesten, a Kir. Magyar Tudományegyetemen végezte 
tanulmányait. 1871-ben avatták jogi doktorrá. 1872-től a Nagyszebeni Kir. Jogakadémia helyettes tanára és a buda-
pesti egyetem magántanára.
A Győri Kir. Jogakadémiához 1874. augusztus 14-én nevezték ki. Szerkesztője volt a Győri Közlönynek. Tevékenyen 
részt vett a győri katolikus elemi iskolai autonómia nagyválasztmányában és Győr vármegye törvényhatósági bizott-
sági tagja volt. 1879-ben a Külföld c. irodalmi folyóirat munkatársa. 1887. május 1-jétől 1890. május 10-ig a Győri 
Közlöny felelős szerkesztője. 1892. július 11-én kapott kinevezést a Kassai Kir. Jogakadémiához. 1899-től a pozso-
nyi Kir. Állami Jogakadémián a büntetőjog és a magyar magánjog tanára. 1903-tól a Budapesti Kir. Magyar Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára, a magyar magánjog professzora. 1903-1905 között a szabadelvű párt országgyűlési 
képviselője is volt. 1908-1909-ben a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem dékánja. 1915-ben nyugdíjazták. A 
budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Kautz Gusztáv, győri
Született: Győr, 1836. január 7.
Meghalt: Győr, 1907. november 23.

A pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, jogi tanulmányait a Császári Kir. Pesti 
Egyetemen végezte. 1859-ben avatták doktorrá. 1861-ben Győrött aljegyző lett. 1862-ben Győr vármegye főjegyző-
je. 1867-től Győr főjegyzője. 1867. szeptember 16-án lett a Győri Kir. Jogakadémia helyettes rendkívüli tanára. Győr 
városi főjegyzői tisztségét miniszteri engedéllyel továbbra is megtarthatta. 1867. május 2-től 1869. január 2-ig a 
Győri Közlöny felelős szerkesztője volt. 1870. március 10-én nyilvános rendkívüli, 1870. augusztus 1-jétől nyilvános 
rendes tanár lett a Győri Kir. Jogakadémián. Ekkor azonban a városi főjegyzőségről le kellett mondania. 1870. au-
gusztus 9-ig töltötte be Győr város főjegyzői tisztségét. 1872. július 24-én helyettes igazgatónak nevezte ki a minisz-
ter az akadémiához. Hajnik Imre 1872. szeptember 23-án adta át hivatalosan az intézet vezetését Kautz Gusztávnak. 
Kautzot 1872. október 26-án végleg kinevezte igazgatónak a miniszter. Hivatalába Kádas Rudolf miniszteri biztos 
iktatta be. A király 1879. december 31-én a tudomány és az oktatásügy területén szerzett érdemei elismeréséül kirá-
lyi tanácsossá nevezte ki. Kautz a jogakadémia megszűnéséig (1892) a győri jogakadémia igazgatója volt.  A Kaszinó, 
a Népkönyvtáregylet, a Polgár Leány- és Fiúiskola gondnokságának elnöke volt. A Győri Állami Elemi Tanítóképző 
Intézet igazgatótanácsának tagja is volt. Az 1875-ös pártegyesülés idején a szabadelvű párt tagja, később győri el-
nöke. 1880-tól az Országos Vöröskereszt Egyesület titkára, majd győri szervezetének társelnöke. 1890. május 18-tól 
1894. március 1-jéig lapvezér, majd a Győri Közlöny intézőbizottságának elnöke volt. Győr város törvényhatósági 
bizottsági tagja a városi közigazgatás minden ágában. Miután a városi népoktatási bizottság elnökévé választották, 
a közoktatásügyért sokat tett. Alelnöki tisztséget töltött be a Győri Olvasókörben. A kisdedvédő egyesületnek vá-
lasztmányi tagja volt. 1896. július 6-án megkapta a III. osztályú Vaskorona - rendet. 1898. november 30-án „győri” 
előnévvel magyar nemességet kapott. A győri köztemető díszsírhelyén nyugszik. Kautz Gusztávot Ruschek Antal 
apátkanonok, Győr város plébánosa temette. A gyászbeszédet Farkas Mátyás, Győr város főjegyzője mondta. 

Kelemen Imre, szentkatolnai
Született: Zalatárnok, 1745. február 26.
Meghalt: Pest, 1819. március 26.

1763. október 17-én Győrött lépett a jezsuita rendbe. Jezsuita szerzetes volt, a rend megszűnése után Nagyszombat-
ban jogot végzett és 1776-tól a győri Kir. Kerületi Akadémia tanára. Győrben a magánjog rendkívüli tanára, majd a 
római jog és a magyar törvénykezés rendes tanára. Pécsre költözése után (1785-től) ott működött tovább. 1788 elejé-
től az 1793/94-es iskolaév elejéig tanított Pécsett. 1794. november 7-től Pesten tanított. 1794-tól 1817-ig a Pesti Kir. 
Egyetem tanára. 1798-1799-ben és 1808 -1809-ig a pesti tudományegyetem rektora.  1795 és 1797 között valamint 
1806 és 1807 között az egyetem jogi karának dékánja. Zala, Baranya és Zágráb vármegye táblabírája és a Keszthelyi 
Georgicon tb. ülnöke. 

Kiss Ignác
Született: Dasztifalu, 1842. április 18.
Meghalt: Rábacsanak, 1907. április 28.

1865-ben Nagymartonban szentelték pappá, majd ugyanott káplán. Ágfalván adminisztrátor, majd Győrött a 
székeskáptalan lelkésze és teológiai tanár. A Győri Kir. Jogakadémia hitszónoka 1869 májusától 1871-ig. 1871-ben 
Cincinattiban teljesített szolgálatot, majd a győri tanítóképzőben tanított. 1874-ben Koroncón plébános, majd a sop-
roni tanítóképző oktatója. 1893-ban rábacsanaki plébános lett. Jelentős nyelvészeti tevékenységet fejtett ki, legtöbb 
könyvét az akadémia adta ki.

Kmety András
Meghalt: Győr, 1843. november 6.

1806-ban Podolinban kezdte a tanítást mint piarista szerzetes, majd a rendből kilépett és jogász lett. 1812. márci-
us 10-én érkezett Győrbe. A statisztika és a bányajog tanára lett a győri Kir. Kerületi Akadémián. A győri árvaház 
gondnoka és a győri szegényeket gyámolító egylet, valamint az Országos Munkálatok Győr megyei bizottságában is 
dolgozott. 

Koltai (1877-ig Chromacsek) Virgil Antal
Született: Csorna, 1857. március 22.
Meghalt: Budapest, 1907. február 28.

Győrött és Pannonhalmán végezte gimnáziumi tanulmányait. 1879-ben fejezte be Pannonhalmán a teológiát. 1880. 
március 30-án szentelték pappá. Esztergomban, Komáromban majd Győrött gimnáziumi tanár. 1883-ban avatták 
bölcsészdoktorrá. 1887. szeptember 1-jén kapta jogakadémiai tanári megbízását. 1887. szeptember 1-jétől 1890 
tavaszáig a Győri Kir. Jogakadémia bölcseleti és művelődéstörténeti tanszékén tanított. 1890. augusztus 21-én el-
hagyta a rendet, majd Budapestre költözött. Több gimnáziumban tanított, majd 1896-ban a magyar nyelv tanára volt 
a Budapesti Kereskedelmi Akadémián. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Konek Sándor
Született: Pest, 1819. augusztus 18.
Meghalt: Balatonfüred, 1882. augusztus 1.

A pesti piarista gimnáziumban tanult, majd a Pesti Kir. Egyetemre járt, a bölcseleti kart 1836-ban, a jog- és állam-
tudományi kart 1839-ben végezte el. 1841-42-ben ügyvédi és jogi doktori címet szerzett. 1839-től az udvari kamara 
fogalmazógyakornoka Budán. 1845. augusztus 12-én a király kinevezte a statisztika és a bányajog tanszékére tanár-
nak. 1845 és 1849 között a győri Kir. Kerületi Akadémia statisztika és bányajog tanára.  1844-ben tanári képesítést 
szerzett, 1849-ben állásából felfüggesztették. Karvasyval együtt élen jártak a győri akadémiai ifúság forradalmi és 
magyar nemzeti szellemben történő nevelésében. 1850-től a pozsonyi Kir. Akadémia tanára lett. 1854-ben a pesti 
egyetem statisztika professzora, rövid ideig az egyházjogi tanszéket is vezette. 1858-ban az MTA levelező, 1867-ben 
az MTA rendes tagja lett. 1861-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem dékánjának választották meg. 1869-1870-
ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem rektora. Ravatalánál dr. Kautz Gyula mondott beszédet. A budapesti 
Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Korbuly Imre
Született: Nagyderzsida, 1844. november 9.
Meghalt: Budapest, 1876. március 5.

A pesti Magyar Kir. Tudományegyetemen végezte jogi tanulmányait. 1868. szeptember 19-én nevezte ki a Győri Kir. 
Jogakadémiára a miniszter tanársegédnek és könyvtárőrnek. 1869. július 14-én helyettes rendkívüli tanár lett. 1869. 
november 19-én a Pozsonyi Kir. Jogakadémiába nyert elhelyezést. Közjogot és jogtörténetet oktatott. 1870-ben lett 
a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem magántanára. 1872-1876-ig a kolozsvári Magyar Kir. Tudományegyetemen 
nyilvános rendes tanár, a közjog és a közigazgatási jog oktatója. 
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Krajner József
Született: 1764. 
Meghalt: 1834.

1790 és 1796 között az esztergomi kir. gimnáziumban ékesszólást oktatott, majd a pécsi és a győri Kir. Kerületi 
Akadémián tanított. A magyar történeti tanszék vezetője 1796. június 7-től a Kir. Kerületi Akadémián, a pécsi aka-
démián tanít. Krajner nemcsak a magyar történeti tanszék vezetője, hanem helyettesként a bölcseletet is tanította. 
1809. november 1-jétől a pozsonyi akadémián a bölcselet tanára volt 1832. május 8-ig. Ekkor nyugalomba vonult. 
1823-ban magyar nemességet kapott, és 1834. január 23-án a király által adományozott aranyéremmel tüntették ki.

Krammer Ferenc
Született: Gajár, 1748. december 3.
Meghalt: Nagyszombat, 1818. október 22.

A filozófiát Pozsonyban és Nagyszombatban végezte. 1770-ben lett a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézet növen-
déke. 1775-ben teológiai doktor. 1776-ban a Pazmaneum vicerektora, 1777-ben a győri szeminárium történelem 
tanára. 1780. szeptember 22-től a Budai Kir. Egyetem dogmatika tanára. 1783-1784-ig a pesti egyetem hittudományi 
karán dékán. 1802-től esztergomi kanonok és a Pazmaneum rektora. 1806-tól a nagyszombati líceum aligazgatója.

Kucsera Marián Mihály
Született: Cifer, 1793. szeptember 4.
Meghalt: 1847. április 14.

1821. szeptember 13-án Pannonhalmán áldozópappá szentelték.  1814-1818-ben gimnáziumi tanár Nagyszomba-
ton, 1818 és 1821 között főiskolai hallgató Pannonhalmán, 1821-től 1822-ig gimnáziumi tanár Nagyszombaton, 
1822-1823-ig gimnáziumi tanár Sopronban. 1823. október 23-tól 1830. decemberéig hittanár. 1829. december 22-én 
nevezték ki igazgatónak. 1829-1830-ig akadémiai igazgató helyettes, 1832 és 1839 között házfőnök Győrben. 1830. 
február 1-jén történt igazgatói beiktatása a győri Kir. Kerületi Akadémián, és 1830-tól 1847-ig akadémiai igazgató. 

Kuncz Ignác
Született: Réde, 1841. július 31.
Meghalt: Kolozsvár, 1903. január 25.

Jogi tanulmányait a pesti Magyar Kir. Tudományegyetemen végezte. 1864-től a pesti vármegyénél teljesített szolgá-
latot. 1866-tól a pécsi joglíceum tanára. 1873. március 20-án kelt a kinevezése a Győri Kir. Jogakadémiára. Bár 1873-
tól a Győri Kir. Jogakadémia tanára, de március  20-tól az 1872/73-as tanév második felét is Pécsett töltötte. 1874. 
augusztus 10-én a Pozsonyi Kir. Jogakadémia tanára lett. 1893-1901-ig a kolozsvári egyetemen a politika tanára.

Kurcsy János

1868. október 26-án szentelték pappá. Akadémiai hitszónoki tisztséget töltötte be a Győri Kir. Jogakadémián 1871-
1872-ig. Fertőrákosi lelkész volt 1878-tól 1918-ig. 

Lukács László
Született: Zalatna, 1850. november 24.
Meghalt: Budapest, 1932. február 23. 

Gimnáziumi tanulmányait Kolozsvárott végezte.  Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban jog-
tudományi tanulmányokat folytatott. 1874. szeptember 29-én nevezték ki a Győri Kir. Jogakadémiára. Saját kérelmé-
re - betegsége miatt -1876. március 16-án felmentést kapott a tanítás alól az 1875/76-os tanév második felére. 1876. 
augusztus 31-én lemondott – szintén betegsége miatt- győri tanári állásáról. 1877-ben átvette apja bányaműveinek 
irányítását. 1878-ben választották első ízben országgyűlési képviselőnek, szabadelvű párti programmal. 1887-ben 

a Pénzügyminisztérium tanácsosává nevezik ki. 1909. december 23-án az uralkodó megbízza kormányalakítással, 
majd 1910. április 22-től 1913. június 10-ig volt hivatalban a Lukács-kormány. A miniszterelnöki tisztség mellett 
belügyminiszter is volt. Lukács László nevéhez fűződik az új választójogi törvény beterjesztése és elfogadtatása. 1910 
és 1918 között a Nemzeti Munkapárt pártvezére. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Maár Bonifác János
Született: Devecser, 1788. augusztus 29.
Meghalt: Balatonfüred, 1855. szeptember 3.

1811. augusztus 22-én áldozópappá szentelték, 1811-1813-ig gimnáziumi tanár Nagyszombaton, 1814-1816-ig Po-
zsonyban. 1816-1818-ig nevelő gróf Somogyinál Bécsben. 1818-ban doktori vizsgát tett. Tagja volt a Pesti Kir. Egye-
tem bölcseleti karának, Győr és Sopron megyék, a bácsai és a vecsei egyházi nemesek beválasztották táblabíráik 
közé. 1820-21-ig a rendi növendékek tanára Pannonhalmán. 1821-1850 között Győrött akadémiai tanár. 1839. janu-
ár 22-től 1843. november 11-ig a győri Kir. Kerületi Akadémia könyvbíráló hivatalának cenzora. Az 1849/1850-es 
tanévben az akadémia helyettes igazgatójának nevezték ki. 1850-1851-ig a győri bencés gimnázium igazgatója, 1851 
és 1855 között bencés rendházi lelkiatya. 

Majláth Antal, székhelyi
Született: Kereskény, 1739. június 9.
Meghalt: Győr, 1804. december 22.

Alsófokú iskoláit Esztergomban és Nagyszombatban végezte. 1755. október 18-án Bécsben a jezsuita rend tagja lett 
és miután bölcseleti tanulmányait befejezte, bölcseleti doktorrá avatták. Pozsonyban grammatikát, Nagyszombatban 
teológiát hallgatott, felsőbb tanulmányait Judenburgban végezte. Nagyszombatban négy esztendeig tanított és emel-
lett magyar hitszónok is volt. A rend feloszlatása után (1773) teológiai tanár lett Győrött. 1778-tól győri székesegy-
házi kanonok és Szent Benedekről elnevezett boreki címzetes apát. A győri Kir. Kerületi Akadémián az erkölcstan és 
az egyházszónoklattan tanára. 1783. október 28-tól 1784. júliusig a győri Kir. Kerületi Akadémia igazgatója. Az 1784. 
július 9-én tartott tanári értekezleten tudatta a tanárokkal, hogy Őfelsége kinevezte az akadémia igazgatójának, de 
mivel az akadémia II. József rendeletére megszűnt Győrben és Pécsre költözött, ezért csak 1784-1875-ös iskolaév 
végéig volt igazgató. A győri bencés gimnázium vezetését azonban 1787/88-ös tanév végéig megtartotta. 

Mann Emílián János
Született: Pozsony, 1797. április 18.
Meghalt: Lambach, 1876. augusztus 3. 

1813. október 29-én lépett a bencés rendbe. Pannonhalmán végezte teológiai tanulmányait. 1823. szeptember 19-én 
szentelték pappá. 1818-1819-ig Győrött, később Sopronban tanított a gimnáziumban.  1823-1830-ig a rend győri 
gimnáziumában és győri akadémián tanított. 1830-1850-ig a pozsonyi akadémia történelemtanára. 1850-1859-ig 
rendi növendékek mestere volt Pannonhalmán, majd a bencés rend lambachi kolostorában vonult vissza.

Mariska Vilmos
Született: Rozsnyó, 1844. október 24.
Meghalt: Budapest, 1912. március 19.

Zongoraművésznek készült, de abbahagyta zenei tanulmányait és a Magyar Kir. Tudományegyetemen jogot végzett 
1865-ben. 1866-ban ügyvédi vizsgát tett. 1866-1867-ben a Pesti Kir. Ítélőtáblánál joggyakornok. 
A kassai Kir. Állami Jogakadémia tanársegéde és könyvtárőre volt 1868-ban. A Győri Kir. Jogakadémia helyettes 
rendkívüli tanára lett 1868. szeptember 30-án. 1869. május 30-án az államtudományok nyilvános rendkívüli tanára 
lett és megbízták a statisztika oktatásával is. 1869. július 14-én saját kérelmére a kassai Kir. Állami Jogakadémiához 
helyezték vissza. 1891-ben a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem rendes tanára, a pénzügytan tanára, a pénz-
ügyi jog oktatója. 1900-1901-ig a budapesti egyetem jogi karának dékánja. 
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Markovics Mátyás Antal
Született: Pest, 1751. szeptember 4.
Meghalt: Pest, 1832. július 23.

Bécsben hallgatott jogot. Martini, Riegger és Sonnenfels bécsi tanárok tanítványa. Niczky Kristóf hétszemélynök, 
majd országbíró mellett gyakornok. 1776-1780-ig jogtanár győri Kir. Kerületi Akadémián. 1780 és 1806 között a 
Pesti Kir. Egyetemen az egyházjog tanára. 1783-1784-ig, 1787-1788-ig, 1792-1793-ig, 1797-1800-ig és 1801-1804-ig 
a Pesti Kir.  Egyetem jogi karának dékánja. 1780-1830-ig az Egyetemi Nyomda igazgatója, 1806 után táblabíró. 1801-
1802-ig a pesti tudományegyetem rektora. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Milbek Károly

A Pozsonyi Kir. Jogakadémián volt tanársegéd és könyvtárőr. A Győri Kir. Jogakadémia helyettes rendkívüli tanára 
lett 1867. szeptember 16-án. Győrben 1868. május végéig tanított. Ideiglenes felmentést kért a minisztertől, majd 
1870. július 2-tól újra a Győri Kir. Jogakadémia tanára lett. 1871. november 9-től nyilvános rendkívüli tanár, 1872. 
július 2-tól nyilvános rendes tanár lett. A győri jogakadémia megszűnésekor a kassai jogakadémiára helyezték át 
1892. július 11-én.

Mollik Ferenc Tóbiás
Született: Győr, 1751. június 13.
Meghalt: Győr, 1824. április 15.

1775. június 29-én pappá szentelték, majd Bécsben teológiai doktor lett. 1784-től a győri püspöki Papnevelő Intézet 
és Hittudományi Főiskolán, a pesti egyetemen, majd 1794-1802-ig újra Győrött a papneveldében teológiai tanár. 
Billisits Alajos Márton hittanár utóda lett a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1802. szeptember 15-től győri gimnáziu-
mi hitszónok.  1802-től a győri rendház főnöke és gimnáziumi igazgató, később Somogyi Lipót szombathelyi püspök 
házi teológusa és könyvtárnoka. 1815-től Győrött lelkiatya. 

Molnár János
Meghalt: 1811. március elején

1793. november 9-től 1794. november 7-ig a magyar nyelv tanára volt és előadásokat tartott magánjogból. 1796. 
január 2-től augusztus 9-ig tanította a bölcseletet. 

Molnár Titus János
Született: Nagyszombat, 1798. augusztus 29.
Meghalt: Komárom, 1857. május 17.

1813. október 28-án lépett a rendbe. Pannonhalmán végezte teológiai tanulmányait. Pappá szentelték 1821. szeptem-
ber 13-án. 1821-1822-ben gimnáziumi tanár Győrött, később Nagyszombatban, majd 1827-1832-ig teológia tanár 
Pannonhalmán, és Komáromban is tanított. 1833-1842 között a győri Kir. Kerületi Akadémián hitszónoktanár. Győr 
és Sopron megyék és a bácsai és vecsei egyházi nemesi székeinek táblabírói testületének volt tagja 1833-1843-ig. 
1841-től helyettesítette a görög tanszéken Réthy Andrást. 1842. január 8-án megszűnt a görög nyelv tanítása a győri 
Kir. Kerületi Akadémián. 1842 és 1846 között a pannonhalmi főapát titkára, 1846-tól 1851-ig a komáromi rendház 
főnöke volt és egyúttal gimnáziumi igazgató. 1851-1856-ig házfőnök, 1856-1857 rendházi lelkiatya

Nagy Boldizsár, felsőbüki
Született: Sopron, 1738. február 14.
Meghalt: Székesfehérvár, 1821. október 19.

A soproni jezsuitáknál tanult, majd Kassán a bölcseletet tanulta, később a nagyszombati teológiára járt. 1766-tól 
Komáromban, Sopronban és Nagyszombatban a humaniorák tanára volt. 1769-től a nagyszombati kir. nevelőinté-
zetben tanított bölcseleti és matematikai tantárgyakat. Később áthelyezték az egyetemhez, ahol doktori fokozatot 
szerzett és a rend feloszlatásáig (1773) a mennyiségtant tanította. Pályázat útján elnyerte a győri Kir. Kerületi Aka-
démia bölcseleti tanszékét. 1777-ben Mária Terézia királynő kinevezte fehérvári kanonokká.

Niczky Kristóf, gróf
Született: Nick, 1725. február 11.
Meghalt: Buda, 1787. december 26.

A pozsonyi akadémián és a bécsi egyetemen végezte tanulmányait. A pozsonyi akadémia tanára 1749 és 1751 kö-
zött, majd 1751-ben a magyar udvari kamaránál, 1764-ben a kancellárián tanácsos. Albert királyi herceg közjog 
tanára volt. 1765. november 5-én grófi címet kapott. 1767-től valóságos belső titkos tanácsos. 1768-ban a Kir. Curia 
döntvényeit összegyűjtő bizottság elnöke volt. II. József a tanulmányi ügyek országos protektorának és kurátorának 
nevezte ki.  1776-tól a győri és a pécsi tankerület főigazgatója. Főigazgatói állását 1776/1777-es iskolaév elején fog-
lalta el. Győrött valószínűleg kétszer járt: az akadémia megnyitásakor, 1776. november 6-án és 1777. április 8-án, és 
azt követő napokban az akadémia működésének vizsgálatakor. 1782 októberétől a Magyar Kir. Kamara elnöke, kir. 
kincstartó és a közoktatásügy főfelügyelője. 1783-ban tárnokmesterré és a Helytartótanács elnökévé nevezték ki. 
1785-ben, az akadémia Pécsre kerülésekor lemondott győri tankerületi főigazgatói hivataláról. 1786-ban országbíró, 
1787-ben perszonális lett. A budai Mátyás (Nagyboldogasszony) templomban nyugszik. 

Orsonics Iván János
Született: Szombathely, 1805. május 2.
Meghalt: Győr, 1874. december 10.

1821. október 15-én lépett a bencés rendbe. Pannonhalmi teológiai tanulmányai befejezése után, 1828. május 18-
án szentelték pappá. 1828-1829-ig tanár volt Pápán. Ugyanabban az évben doktori vizsgát is tett.  1829-30-ig Pan-
nonhalmán, 1830-1832-ig Győrött a papnövendékeknél tanított. 1838-1850-ig a győri Kir. Kerületi Akadémián is 
oktatott. Az akadémia bölcseleti karának fizikatanára volt. 1850-1856-ig a győri bencés gimnáziumban tanított. 
1868-1874-ig a gimnázium könyvtárnoka. 

Paintner Mihály Antal 
Született: Sopron, 1753. szeptember 6.
Meghalt: Győr, 1826. szeptember 22.

Középiskoláit Leobenben és Grazban végezte. 1769. október 17-én lépett a jezsuita rendbe, melynek feloszlatása 
után (1773) világi papként Grassalkovich herceg fiának nevelője a bécsi Theresianumban. 1774-1775-ig Kőszegen 
gimnáziumi tanár. 1777-ben pappá szentelték. Ezután 1785-től rátóti prépost és győri kanonok, majd nagyprépost és 
a győri kerület középiskoláinak főigazgatója. 1804. november 27-én kapta meg a győri tankerületi főigazgatói állást. 
1805. január 1-jén foglalta el hivatalát. Paintner a franciák győri bejövetelekor elhagyta a várost és birtokára ment, 
majd 1810. január 15-én tért vissza Győrbe.  1822-től a magyar Kir. Udvari Kancelláriánál referendárius és a jénai 
Minerológiai Társaság tagja volt. A bécsi Theresianumban ismerkedett meg Révai Miklóssal. Gyűjtötte és kézirat-
ban ránk hagyta az ausztriai és magyar jezsuiták életrajzát, műveik jegyzékét. Veszprém, Sopron és Varazsd megye 
táblabírája is volt.



146 147

Pauler Tivadar
Született: Buda, 1816. április 9.
Meghalt: Budapest, 1886. április 30.

Bölcseletet és jogot tanult, 1838 és 1848 között a zágrábi akadémián tanított. 1845-ben Zágráb vármegye táblabí-
rójának választották meg. 1848-ban a pesti egyetemen tanított (észjog, magyar közjog). 1848. január 25-én érkezett 
Zágrábból a győri Kir. Kerületi Akadémiához és 1848. augusztus 1-jéig tanított Győrben. 1852-1878-ig a büntetőjog 
tanára volt Pesten. A pesti Magyar Kir. Tudományegyetem jogi karának dékánja 1860-1861-ig és 1865-1866-ig. A 
pesti tudományegyetem rektora volt 1861-1862-ig. 1869-ben a Kúria legfőbb ítélőszéki osztályának bírája, 1870-
ben az első jogászgyűlés elnöke. 1871-72-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1878-1886-ig igazságügy-miniszter 
volt. 1845-től az MTA levelező, 1858-tól rendes tagja lett. Minisztersége alatt kezdték a polgári törvénykönyv és a 
büntetőeljárási törvénykönyv előkészítésének munkálatait. Az általa írt Büntetőjogtan (I-II. 1864.) egyszerre szolgált 
jogszabályként, kommentárként és tankönyvként. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Péchy Ernő 
Született: Pécsújfalu, 1773. december 24.
Meghalt: Pécsújfalu, 1836. január 29.

Kelemen Imre Pécsre távozása után, 1794. november 7-én kapta meg a hazai jog tanszékét a pécsi székhelyű győri 
Kir. Kerületi Akadémián.  A hazai jog rendes tanára 1801. november 10-én a kassai akadémiához távozott. Utóda 
Bognár József zágrábi jogtanár lett. 

Peindl Alajos József
Született: Tata, 1788. március 8.
Meghalt: Pannonhalma, 1866. december 30.

1811. október 15-én pappá szentelték, 1809 és 1811 között gimnáziumi tanár Sopronban, 1812-ben Győrött gimná-
ziumi tanár. 1819. november 8-án foglalta el hitszónoki állását.  1819-tól 1823-ig akadémiai tanár a győri Kir. Kerü-
leti Akadémián. Győr megye táblabírája is volt.  1823-1833-ig házfőnök és igazgató Pannonhalmán. 1833-1850-ig 
igazgató Pozsonyban. 1850 és 1864 között vikárius.  1864 és 1866 között rendházi lelkiatya. 

Petz Lajos
Született: Győr, 1854. március 1.
Meghalt: Győr, 1932. június 21.

1871-ben a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a bécsi orvosi egyetemen 
végezte tanulmányait. 1877. július 13-án avatták orvossá. A budapesti Szent Rókus Kórházban volt gyakornok, 1878-
tól segéd-, majd alorvos. 1881 októberében Győrbe költözött és a városban telepedett le. 1884. december 25-től a 
győri Szentháromság Közkórház igazgatója. Akadémiai magántanári megbízását 1885. szeptember 10-én kapta meg. 
Az 1891/1892-es tanév végéig tanított a Győri Kir. Jogakadémián. 1898. szeptember 10-től a Magyar Országos Or-
vosszövetség Győrvárosi és Megyei Fiókjának elnöke. 1888 óta az Országos Közegészségügyi Tanács tagja. 1927-ben 
az Országgyűlés Felsőházának póttagja, majd rendes tagja lett. 

Pisztóry Mór
Született: Pest, 1841. május 20.
Meghalt: Kolozsvár, 1906. július 13.

Pesten végezte gimnáziumi tanulmányait. 1863-1869-ig a pesti kerületi ítélőtáblán dolgozott, 1865-ben köz- és vál-
tóügyvédi oklevelet szerzett, 1868-ban Pesten a Magyar Kir. Tudományegyetemen államtudományi doktori oklevelet 
szerzett. 1868-ban a jog-és az államtudományok doktorává avatták a pesti egyetemen. 1869-ben a nemzetgazdaság 
és a pénzügytan magántanára lett. 1869-től a Kassai Kir. Jogakadémián tanársegéd, 1869. szeptember 13-tól a Győri 
Kir. Jogakadémián rendkívüli, majd 1872. január 9-től 1874. augusztus 10-ig nyilvános rendes tanár. Az 1870-ben 
Győrött megalakult Ismeretterjesztő Egylet alelnöke. Győrött a Magyarország és Ausztria statisztikája, valamint a 

politikai tudomány tanára volt. 1874. augusztus 10-től a pozsonyi egyetemen a statisztika és a közgazdasági jog ta-
nára. 1876-tól a Pozsonyi Kir.  Jogakadémia tanára. Szerkesztője volt a Pozsonyvidéki Lapoknak 1877 és 1879 között, 
majd a Pressburger Zeitungnak dolgozik. Pozsony város bizottsági tagja, a magyarság érdekében nagy érdemeket 
szerzett. 1887-ben az MTA Statisztikai Bizottságának tagja lett. 1891-ben a kolozsvári egyetemen a közgazdaság és 
a pénzügy tanára lett.  1894-95-ben és 1903-1904-ig a kolozsvári egyetem jog- és államtudományi kar dékánja lett. 
1905-ben nyugalomba ment. 1905-ben Kolozsvár város országgyűlési képviselője lett. A rákoskeresztúri közteme-
tőben nyugszik. 

Polák Sándor Antal
Született: Szenttamás, 1792. január 23.
Meghalt: Pozsony, 1840. február 24.

1821. szeptember 13-án szentelték áldozópappá. Komáromban, Pannonhalmán, Esztergomban, Pápán, Sopronban 
volt gimnáziumi tanár. 1822-1826-ig Győrött és Pannonhalmán gimnáziumi tanár, majd Kőszegen, Komáromban 
is tanított. Bakonybélben jószágkormányzó volt. 1830-tól Győr megye táblabírája. 1830 és 1833 között a győri Kir. 
Kerületi Akadémián hitszónoktanár, később hitszónok Pannonhalmán. 1836-tól 1840-ig akadémiai tanár volt Po-
zsonyban. 

Pray György
Született: Érsekújvár, 1723. szeptember 11.
Meghalt: Pest, 1801. szeptember 23.

Alsóbb iskoláit Pozsonyban végezte. 1740. október 14-től a jezsuita rend bécsi kollégiumában tanult. 1742-től a 
nagyszombati egyetem bölcsészeti karán végezte tanulmányait. 1747-től Nagyváradon, Trencsénben és Pozsony-
ban tanított. 1754-ben szentelték pappá. Azután Rozsnyón és a bécsi Theresianumban, majd 1758-tól Győrben, az 
akadémián, 1759-től Nagyszombatban tanított. 1773-ban, a jezsuita rend eltörlése után az esztergomi egyházmegye 
papja lett. 1777-től az egyetemi könyvtár első őre. 1790-től nagyváradi kanonok. 

Rájnis (Reinisch) József, kőszegi
Született: Kőszeg, 1741. június 4.
Meghalt: Keszthely, 1812. szeptember 23.

Iskoláit a kőszegi jezsuitáknál kezdte, majd 1757-ben belépett a rendbe. Novíciusi évei alatt kezdett el verseket írni. 
1771-ben a Nagyszombati Egyetemen a hittudományok doktora lett. A jezsuita rend eltörlése után, 1773-ban Győr-
be került és világi papként hitszónok volt. 1774 és 1784 között a győri Kir. Kerületi Akadémián tanított. Az akadémia 
győri megszűnése után, 1785-ben az akadémiai templom gondozója lett. 1806-ban a premontrei rend meghívására 
Türjére ment, majd 1808-tól Keszthelyen tanár. 1809-től Festetics György a Georgicon igazgatójának nevezte ki. 
Győri évei alatt jelent meg műveinek többsége.

Ramershofer (1844-től  Ramóczy) Valerián János
Született: Kőszeg, 1807. április 27.
Meghalt: Sopron, 1864. június 20.

1821. október 15-én a bencés rend tagja lett. Pannonhalmán végezte  teológiai tanulmányait.  1829-től a pozsonyi 
főgimnázium tanára. 1830. szeptember 17-én pappá szentelték. 1837-ben Pápára helyezték. 1838-1850-ig a győri 
Kir. Kerületi Akadémián a magyar nyelv és irodalom tanára. 1839-ben letette a tanári képesítő vizsgát. 1844-ben 
változtatta nevét Ramóczyra. 1844-ben államtanból szerzett képesítést. 1843. november 6-tól 1845. augusztus 12-
ig a statisztika és a bányajog tanszéken helyettesítő tanár. 1847. október 23-tól 1848. május 1-jéig helyettesített a 
természet- és magyar közjog tanszéken.  1850. március 23-án a pannonhalmi főapát a császári és királyi kormány-
zat intézkedései következtében a pozsonyi akadémiához küldte Ramóczyt, ahol a bölcselettan (német nyelvű) és a 
magyar mint idegen nyelv rendkívüli tárgy tanszékére került. Rövid idő múlva Pannonhalmára került alperjelnek és 
tanulmányi felügyelőnek. Később  Kőszegen gimnáziumi igazgató 1851 és 1855 között. 1855-től Sopronban házfő-
nök és főgimnáziumi tanár. 



148 149

Rausch Ferenc, traubenbergi
Született: Prellenkirchen, 1743. szeptember 13.
Meghalt: Pozsony, 1816. január 26. 

A pozsonyi akadémián szónoklattant tanult. 1761. október 30-án belépett a bencés rendbe. A bécsi Theresianum ta-
nára. 1773-tól, a jezsuita rend feloszlatása után Esztergom egyházmegyei pap lett. 1777 és 1800 között Budán, majd 
Pesten tanított. 1785-1786-ig bölcseletkari dékán, 1791-1792-ig rektor. 1800 és 1803 között a pozsonyi akadémia 
aligazgatója. 1803. január 4-től a pozsonyi kanonok és a győri tankerület főigazgatója. 1804. július 3-án nyugdíjazták 
saját kérelmére, de az iskolaév végéig igazgató maradt.

Réthy András
Született: 1778.
Meghalt: Buda, 1841. november 24.

A teológiát 1798-tól Pozsonyban hallgatta, 1802-ben szentelték pappá. Több évig segédlelkész volt Somorján (Po-
zsony vármegye), majd a győri Kir. Kerületi Akadémián a görög nyelv tanára lett. 1807. november 1-jétől 1841-ig 
Győrben tanított a görög nyelvi tanszéken. 1810 decemberétől 1812. április 3-ig  helyettesítő tanár a természettan és 
mezőgazdaság tanszékén. 1826. április 7-ig újból helyettesítő tanár a bölcseleti kar történeti tanszékén. 

Rössler István
Született: Győr, 1846. szeptember 8.
Meghalt: Kassa, 1895. december 29.

1872. szeptember 21-én kelt kinevezés alapján került a Győri Kir. Jogakadémiához. 1872-ben szerzett doktori fo-
kozatot (magántanárrá habilitálták) és 1874. január 18-án a Nagyszebeni Kir. Jogakadémia tanára lett, nyilvános 
rendkívüli tanári minőségben. A magyar kassai gazdasági intézetben is tanított. 1874. október 1-jétől a kassai jog-
akadémiai könyvtár őre volt.

Sághy Gyula
Született: Edelény, 1844. május 8.
Meghalt: Budapest, 1916. szeptember 2.

Jogi tanulmányait Pesten kezdte, majd Pozsonyban, Bécsben és Heidelbergben folytatta. 1866-ban tett ügyvédi vizs-
gát. Rövid ideig bírósági és ügyvédi pályán működött. 1869-től a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem tanára is. A 
Győri Kir. Jogakadémián helyettes rendkívüli tanár lett 1868. szeptember 29-én. 1869. szeptember 25-én nyilvános 
rendkívüli tanár a Győri Kir. Jogakadémián. A római jog tanára volt. 1870. május 10-én pesti Magyar Kir. Tudomány-
egyetem tanárának nevezte ki a király. 1870-1914-ig a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem tanára az osztrák 
polgárjog és egyházjog tanszékén. 1878-1879-ben a pesti jogi kar dékánja volt. 1884-től országgyűlési képviselő. 
1909-1910-ig a Budapesti Magyar Kir. Tudományegyetem rektora. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Sax Mihály János
Született: Lőcse, 1750. december 5.
Meghalt: Pest, 1824. augusztus 6.

Akadémiai jogtanár Pécsett, majd Győrött a Kir. Kerületi Akadémián. Győrben a politika és a stílus rendes tanára, 
valamint a kamarai tudományok tanára a győri Kir. Kerületi Akadémián. Győrből 1806. május 23-án a pesti egye-
temre nevezték ki a politika-kamarai tudományok tanárává. 1806. június 17-től a Pesti Kir. Egyetem tanára lett. 
Helyét Győrött Hoffmann Ignác vette át. 1808-1809-ig a Pesti Kir. Egyetem jogi karának dékánja.  Somogy- és Fejér 
megye táblabírája volt. 1812-1813-ig a Pesti Kir. Egyetem rektora. 1814-ben magyar nemességet és kir. tanácsosi 
címet kapott. 1819-ben nyugalomba ment. A budapesti Váci úti temetőben nyugszik.

Sikor József
Született: Révfalu, 1827. február 6.
Meghalt: Győr, 1913. június 4.

Középiskolai tanulmányait Győrben, Rozsnyón, Nagyváradon végezte. Harmadéves orvosnövendékként besorozták 
honvédnek. A temesvári csatában súlyos fejsérülést szenvedett és Aradon gyógyult fel. Világosnál kórházi alorvos 
volt. A pesti Császári és Királyi Pesti Egyetemen 1850-ben avatták orvossá. 1851-ben Nagykanizsán koleraorvos. Ké-
sőbb Tiszalökön és Nagyvázsonyban orvos. Nagyvázsonyban feleségül vette Toldy Ferenc irodalomtörténész lányát. 
1858-ban Győrbe jött, ahol törvényszéki és kórházi orvos lett. 1866-ban megyei tiszti főorvos. A miniszter 1870. 
július 16-án bízta meg a Győri Kir. Jogakadémián a törvényszéki orvostan előadásával. A jogakadémiák átszervezése 
után a miniszter újra megbízta a tantárgy oktatásával 1874. szeptember 29-én. A jogakadémián az 1890/1891-es 
tanévig tanított.

Simon Zsigmond Antal
Született: Sopron, 1814. február 3.
Meghalt: Tihany, 1891. március 13.

Sopronban járt középiskolába, majd 1829. október 16-án lépett a bencés rendbe. 1837. július 16-án szentelték pap-
pá. Ezt követően hitszónok volt Pannonhalmán. 1843. október 1-jétől a győri Királyi Kerületi Akadémia hitszónoka 
volt. 1847. decembertől 1848. március 24-ig a könyv és lapbíráló hivatal könyvbírálója. 1851 és 1857 között a győri 
főgimnázium igazgatója volt. 1857-től perjel Pannonhalmán, 1865-től tihanyi apát. 

Somogyi Lipót 
Született: Sopronszentmárton, 1748. november 10.
Meghalt: Szombathely, 1822. február 20.

Alsó és középiskoláit Sopronban, a jezsuitáknál végezte. Felsőfokú tanulmányait pedig Bécsben és Győrött. 1771-
ben szentelték pappá, később szentszéki jegyző, majd székesegyházi hitszónok és Győr- újvárosi plébános lett. 1773-
1776-ig a győri Kir. Kerületi Akadémia erkölcstantanára. Győri székesegyházi kanonok 1790-1806-ig. 1806. június 
17-től szombathelyi püspök.

Stanke Leánder József
Született: Bécs, 1800. szeptember 16.
Meghalt: Pest, 1855. április 28.

1817. október 25-én lépett a bencés rendbe és a bécsi egyetemen végezte el a teológiát. 1825. szeptember 3-án szen-
telték fel. 1825 és 1829 között Győrött gimnáziumi tanár, majd 1829 és 1834 között a rend növendékeinek tanára. 
1832-ben doktorált. A győri Kir.  Kerületi Akadémia tanára 1834. március 23-tól 1849 között tanított az akadémián.  
1847. október 19-től 1847. december 21-ig az akadémiai könyvbíráló hivatal ideiglenes helyettese.  1849-ben a Csá-
szári Kir. Pesti Egyetem bölcselet- és hittan rendes tanárának nevezték ki.

Steiner Fülöp 
Született: Fehéregyháza, 1830. április 28.
Meghalt: Székesfehérvár, 1900. augusztus 11.

Tanulmányait Veszprémben és Győrött végezte. 1856-ban lépett a győri szemináriumba, ahol később a fiatal nö-
vendékek pártfogója. A bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben is tanult. 1863-ban szentelték fel. Ezután a győri 
kisszeminárium spirituálisa lett. A Győri Kir. Jogakadémia hitszónoka 1867 októberétől 1869 áprilisáig. 1867-ben 
doktorált Bécsben. 1868-1878 között a bécsi Augustineum tanulmányi felügyelője. 1890-től székesfehérvári megyés-
püspök.
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Sterne Nándor 
Született: 1802. 
Meghalt: Győr, 1870. szeptember 23.

1825. április 11-én szentelték pappá. Fehértemplomi plébános volt, majd 1850 tavaszán Sterne Nándor fehértemplomi 
esperes-plébánost nevezte ki a király a győri Kir. Kerületi Akadémia főigazgatójának. 1851-től győri kanonok volt.

Szabó Pál

1818-ban szerzett jogi doktorátust, 1825-ben tanári vizsgát tett. 1827. április 7-én került a győri Kir. Kerületi Akadé-
mia hazai magán- és büntetőjog tanszékére. A tanítást az 1827/1828-as iskolaév elején kezdte meg. 1848. júliusban 
betegsége miatt felmentését kérte a tanári állásából. 1848-1849-ig Tatán élt.  Győrszentmártoni vicefiskális állást is 
betöltött. 

Szarka József
Született: Pozsony, 1764.
Meghalt: Győr, 1827. szeptember 7.

1791-ben a pesti egyetemhez nevezték ki a természettan helyettes tanárának, helyét 1792. januárt 1-jén foglalta el. 
1809-től Győrben oktatott a Kir. Kerületi Akadémián. Domin József utóda lett a tanszékvezetői tisztségben. 1792. 
február 25-től tanított és 1792. május 4-től rendes tanárként foglalta el a fizikai és mezőgazdasági tanszéket Pécsett. 
Jogi, bölcseleti és teológiai doktor is volt. 1809-ig a természettan és a mezőgazdaság tanára volt. 1809. január 3-tól 
a Pesti Kir. Egyetem számvevője lett. 1819-ben a pesti egyetemen az államszámviteltan tanára lett. 1826. augusztus 
30-án az a Pesti Kir. Egyetem rektorának választották meg.

Szibenliszt Mihály
Született: Losonc, 1783. szeptember 6.
Meghalt: Pest, 1834. március 23.

Jogi tanulmányok után 1810-től a győri Királyi Kerületi Akadémia tanára, természetjogot és magyar közjogot okta-
tott. 1820. május 9-től 1827 őszéig a könyvbíráló hivatal revizora. 1827-től haláláig a Pesti Kir. Egyetem tanára (előbb 
római jog, cenzori jog, hűbérjog, büntetőjog, később római jog, természetjog, magyar közjog). A budapesti Kerepesi 
úti temetőben nyugszik.

Teuffel Kajetán

Győri kanonok, teológiatanár 1773-1776-ig igazgató. Királyi meghatalmazásból a püspök nevezte ki. Hitszónok a 
győri Kir. Kerületi Akadémián.  1767-1768-ig a Veszprém megyei Noszlop plébánosa.  Püspöki megbízásból felette 
állt Apffalter József győri kanonok.

Timon Ákos, schmerhoffi
Született: Eger, 1850. augusztus 27.
Meghalt: Budapest, 1925. április 7.

Hazai és külföldi jogi tanulmányok után a Győri Kir. Jogakadémiához a miniszter 1877. január 22-én nevezte ki: és 
a jogtörténeti és egyházjogi tanszéken tanított. Az 1876/77-es tanévben nem tanított, mert miniszteri engedéllyel 
külföldi tanulmányúton volt. 1879. december 16-án nyilvános rendkívüli tanár lett, 1880. október 27-én pedig egye-
temi rendes tanár. 1890. február 17-én a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem jogtörténeti tanszékét nyerte el. 
Budapesten magántanár lett. 1878-tól az egyetemes európai jogtörténetet, 1886-tól az egyházjogot tanította. 1891 
és 1925 között Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen egyetemes és magyar alkotmány és jogtörténet tanár. 
1921-1922-ig a Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora. 

Tury Oszvald, János
Született: Csorna, 1808. december 27.
Meghalt: Komárom, 1874. április 10.

1826. november 12-én lépett a bencés rendbe, 1834. július 20-án szentelték fel. 1834-1845-ig a rendi növendékek 
tanára, 1845-1850 Győrött akadémiai tanár, 1850-1851-ig gimnáziumi tanár, 1851-től 1861-ig főiskolai tanár, 1862 
és 1874 között rendházi lelkiatya Komáromban.

Varga Márton
Született: Monostorapáti, 1767. március 20.
Meghalt: Nagyvenyim, 1818. április 5.

Alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérvárott végezte, majd Győrben bölcseleti tanulmá-
nyokat folytatott a győri Kir. Kerületi Akadémián. Először Komáromban tanított, majd a nagyváradi akadémiához 
nevezték ki a természeti és gazdasági tudományok tanárának. 1809-ben a győri akadémián természettani professzor, 
majd a zirci apátság jószágkormányzója lett. Akadémiai tanárként sokat tett a természettudományok magyar nyelvű 
megismertetéséért. 1796-tól tagja volt az erdélyi nyelvművelő társaságnak.

Varga Nándor

 A győri Kir. Kerületi Akadémia professzora volt 1809. január 3-tól 1810 december végéig.  

Vaszary Kolos Ferenc
Született: Keszthely, 1832. február 12.
Meghalt: Balatonfüred, 1915. szeptember 3.

1847-től bencés szerzetes, 1855-ben szentelték pappá. Az egyetemes és magyar történelem tanára Komáromban, 
Pápán és Esztergomban. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának igazgatója és házfőnöke 
1869-től 1885-ig.  A Győri Kir. Jogakadémia tanszékére 1874. szeptember 29-én kapta meg a miniszteri megbízást, 
egy félévig tanított itt. 1885-től pannonhalmi főapát, 1891. október 27-től esztergomi érsek, 1893-tól bíboros. Győr 
város díszpolgára 1891-ben. 1892-ben díszdoktora lett a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemnek. 

Verner (1844-től Verney) József
Született: Besztercebánya, 1785. november 15.
Meghalt: 1850 k. 

Besztercebányán végezte tanulmányait. A teológia elvégzése után, 1810-ben a győri Kir. Kerületi Akadémia bölcse-
leti tanárának nevezték ki. 1812-ben bölcseleti doktor lett. 1828. február 29-től 1834 februárjáig az akadémia könyv-
bíráló hivatalának vezetője. 1834. február 25-én helyezték át a pesti egyetemre. 1834 júliusában költözött el Győrből. 
1837-től 1840-ig a Pesti Kir. Egyetem bölcsészettudományi karának dékánja.  1844. november 5-től nevét Verneyre 
változtatta. A pesti tudományegyetem rektora 1846-1847-ig. 1849-ig volt egyetemi tanár. Pár évvel később meghalt. 
A jénai ásványtani társaság tagja, Győr, Tolna, Esztergom és Zólyom vármegyék táblabírája. 

Virozsil Tivadar
Született: Pest, 1838. július 2.

Virozsil Antal a pesti tudományegyetem rektorának (1840-1841-ig és 1849-tól 1860-ig) fia. 1868. február 8-tól a 
pozsonyi akadémián tanársegéd, 1870. február 10-én jogakadémiai tanársegéd lett, 1870. szeptember 22-től a Győ-
ri Kir. Jogakadémián rendkívüli tanár. 1874. szeptember 14-én a nemzetgazdaságtan nyilvános rendes tanára lett. 
1884. július 26-án a Pozsonyi Kir. Jogakadémiára helyezték át kérelmére. 1900-ban  nyugalomba ment. 
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Zasio András Maximillián
Született: Rozsnyó, 1741. október 12.
Meghalt: Jászóvár, 1816. november 30.
1768-ban bölcseleti tanár, 1769-ben teológiai tanár Jászón, 1773-ban rendi elöljáró, 1776-ban a bibliai tudományok 
tanára a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1785-ban az egri líceum, majd a pesti egyetemen teológiai tanár, ahol a pesti 
egyetem hittudományi karának dékánja is volt. Állásának megszűnte után gr. Almássy Pál fiának nevelője. 1803-tól 
I. Ferenc király kinevezte jászói prépostnak és prelátusnak.

Ziskay Antal
Született: Kublo, 1845. június 6.
Meghalt: Győrszentmárton, 1921. május 19.

Tanulmányait Nyitrán és Pesten végezte. Pesten tett ügyvédi vizsgát.
1868-ban az Igazságügyi Minisztérium fogalmazó gyakornoka, majd segédfogalmazója. 1871-ben avatták a jog- és az 
államtudományok doktorává, majd polgári törvénykezésből egyetemi magántanári képesítést nyert. 1869. október 
9-től tanársegéd, könyvtárőr a Győri Kir. Jogakadémián. 1870. július 2-án helyettes rendkívüli tanár, 1872. március 
4-én doktorátust szerzett. 1872. augusztus 2-án polgári törvénykezésből egyetemi magántanári képesítést szerzett. 
1872 szeptemberében ügyvédi képesítést szerzett. 1872. szeptember 4-én nyilvános rendkívüli tanár, 1873. május 
6-án nyilvános rendes tanár. A jogakadémia nyilvános és rendkívüli tanáraként működött 1875-ig. Az 1874/1875-ös 
tanév első féléve után - amikor is pannonhalmi főapátsági főügyésznek nevezték ki - megvált az akadémiától. Mi-
niszteri felmentése 1875. február 22-én kelt. 1874-től a pannonhalmi főapátság főügyésze, majd az összes apátság 
jogügyi igazgatója. 1887 és 1892 között a péri kerület országgyűlési képviselője. 1899-ben a Győri Ügyvédi Kamara 
póttagja, majd 1900. április 27-én egyhangúlag választották meg a Győri Ügyvédi Kamara elnökének. A tisztséget 
1920-ig viselte, ezután a kamara örökös díszelnöke.

Zorn Vilmos
Született: Pest, 1847. június 25.
Meghalt: Budapest, 1924.

Jogi tanulmányait Budapesten és Pozsonyban végezte. Jogakadémiai tanársegéd lett 1870-ben Pozsonyban, emellett 
könyvtárőr is volt. 1874. augusztus 14-én került a Győri Kir. Jogakadémiára mint rendkívüli tanár.  1874-1875-ig a Ma-
gyar és osztrák birodalom statisztikáját és bányajogot adott elő. 1877. június 29-én nevezték ki nyilvános rendes tanár-
nak. 1891-ig Győrött tanított, majd 1891. szeptember 1-jén a Kassai Kir. Jogakadémiára került. Tagja volt a Győrvárosi 
Statisztikai Bizottmánynak.  A nemzetgazdaságtan, a pénzügytan és a magyar pénzügyi jog tanára lett. 1895-től a poli-
tika és a közjog tanára volt. 1905-ben a kassai jogakadémia igazgatója. A Farkasréti temetőben nyugszik. 

Az akadámián tanuló nevesebb diákok életrajzai:
Angyal Armand
Született: Eszterháza, 1853. november 3.
Meghalt: Győr, 1931. április 9.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában 1872-ben érettségizett, majd a Győri Kir. Jogakadé-
mián tanult 1872-től 1876-ig. Joghallgatóként a Győri Jogász Dalkör karnagya volt. Később a Budapesti Kir. Magyar 
Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust. 1879. május 5-én a győrszigetközi járás szolgabírája. 1883-ban ügy-
védi oklevelet is szerzett Budapesten. Ugyanabban az évben a téti járás főszolgabírójának választották. 1888-tól Győr 
város rendőrfőkapitánya harmincegy esztendőn keresztül. 1918-ban ment nyugdíjba. Ekkor Győrben ügyvédi irodát 
nyitott. 1888-tól a Győri Ének- és Zeneegylet igazgatója, 1891 és 1912 között elnöke. A Dunántúli Dalos Szövetség és 
a Magyar Lant című lap megalapítója. Számos zenei alkotása jelent meg zeneművészeti lapokban. Alapító tagja és al-
elnöke volt a győri Kisfaludy Körnek. Irodalmi működéséért a Szent István Akadémia rendes tagjának választotta.

Balogh Jenő
Született: Devecser, 1864. május 14. 
Meghalt: Budapest, 1953. február 15.

1880-tól 1883-ig a Győri Kir. Jogakadémián tanult. 1888-tól a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem magánta-
nára.  Rövid bírósági szolgálat után 1891-től az igazságügy-miniszter törvényelőkészítő osztályán dolgozott. 1897-
től ítélőtáblai bíró. 1900 és 1910 között a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem büntetőjog tanára, 1910-től köz-
oktatásügyi államtitkár és nemzeti munkapárti programmal országgyűlési képviselő. 1913. január 4-től 1917. június 
16-ig igazságügy-miniszter. Ezután a politikai élettől visszavonult. Több liberális jogalkotás (fiatalkorúak büntetőjo-
ga, a büntetés feltételes felfüggesztése, képviselőházi bíráskodás, börtönügyi igazgatási reformok, próbára bocsátás 
stb.) mellett számos törvény (esküdtszékek hatáskörének korlátozása, választási törvény, törvényhatósági választási 
törvény, háborús felhatalmazási törvények kiegészítése stb.) kezdeményezője. Az MTA-nak 1920 és 1935 között fő-
titkára, 1940-tól 1943-ig másodelnöke volt. A református konvent világi elnöke, 1927-től felsőházi tag.

Balogh Kornél 
Született: Győr, 1804. augusztus 28.
Meghalt: Győr, 1880. március 12.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a győri Kerületi Kir. Akadémián 1818-
1820 között bölcselet-, 1820 és 1822 között joghallgató. 1826-ban tb. aljegyző, később másod-, majd első aljegyző. 1936-tól 
tb. főjegyző. Az 1843-1844. évi országgyűlésen Győr vármegye követe. 1845. július 23-án Győrött első alispánná válasz-
tották. 1847 novemberében újból a vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen. 1848. május 1-jén lemondott vármegyei 
tisztségéről. Windisch-Grätz győri bevonulásakor kinevezte első alispánnak. A szabadságharc leverése után az országos 
törvényszék elnöke lett. A hazafiak közül sokat felmentett a vádak alól, ezért 1854-ben nyugdíjazták. Ezután a magyar kan-
cellárián udvari referendárius. 1861. november végétől 1875-ös felmentéséig Győr, Komárom és Esztergom főispánja. 

Bedekovich Kálmán, komori, báró
Született: Szenterzsébet, 1818. október 13.
Meghalt: Mödling-Hinterbrühl bei Wien, 1889. augusztus 10.

Tanulmányait Varazsdon, Nagykanizsán, Pécsett és Győrött végezte. 1833-1834-ig elsőéves, 1834-1835-ig másod-
éves bölcselethallgató a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1839-ben a magyar udvari kancelláriához került Bécsbe, 
majd Zágrábban 1842 és 1845 között a horvát kerületi tábla ülnöke. 1845-ben Zágráb megyei küldött a tartomány-
gyűlésen. 1861-ben Varazsd vármegye alispánjának választották. Jelentős szerepet vállalt az 1868-as magyar-horvát 
kiegyezési törvény megalkotásában. 1871 februárjától 1872 februárjáig a szintén Győrben, az akadémián tanuló 
Rauch Levin utóda lett a horvát báni méltóságban. 1868. december 8-tól 1871. február 10-ig az Andrássy-kormány, 
1876. február 25-től 1889. augusztus 10-ig Tisza Kálmán kormányának horvát-szlavón-dalmát minisztere. Valóságos 
belső titkos tanácsos és első osztályú Vaskorona-rend tulajdonosa. 
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Bély János, magyarbéli
Született: Ásvány, 1850. július 15.
Meghalt: Győr, 1922. április 12.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Kir. Jogakadémián tanult. 
Ügyvédjelöltként Sopronban és Győrött dolgozott. 1877-ben tett ügyvédi vizsgát. Győr vármegyei segédszolgabíró, 
majd 1880-ban szolgabíró, később főszolgabíró. 1887 májusában a Győr város közgyűlése árvaszéki elnöknek, 1889-
ben tiszti főügyésznek választotta. A Győri Ügyvédi Kamara választmányi tagja. 

Bretzenheim Ferdinánd Nándor, regéczi, herceg
Született: Bécs, 1801. február 10.
Meghalt: 1855. augusztus 1.

1819-1820-ig és 1820-1821-ig első- és másodéves joghallgató a győri Kir. Kerületi Akadámián. Sárospataki és regéci 
nagybirtokos, császári és királyi kamarás. 1825-1827-ig országgyűlés távol lévő főrendi tagja. 1850-ben a megtorlás 
enyhítését kérte az uralkodótól. 

Bubics Zsigmond
Született: Ozora, 1821. március 17.
Meghalt: Baden, 1907. május 21.

Tanulmányait Magyaróvárott, Sopronban és Győrött végezte. Győrben kezdte el a teológiát a győri Kir. Kerületi 
Akadémián és a bécsi Papnevelő Intézetben fejezte be. 1844-ben szentelték pappá. 1867-ben győri szentszéki ülnök, 
1879-ben rátóti prépost lett. 1880-tól a Nagyváradi Papnevelő Intézet igazgatója. 1884-ben országgyűlési képviselő 
lett, 1887-től kassai püspök. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának választották 1900-ban. 

Csány László 
Született: Zalacsány, 1790.
Meghalt: Pest, 1849. október 10.

1808-1809-ben elsőéves, 1809-1810-ig másodéves joghallgató a győri Kir. Kerületi Akadémián. Tanulmányai elvég-
zése után huszártiszt, részt vett a Napóleon elleni háborúkban (1809-1815-ig), majd mint főhadnagy megsebesült 
és kilépett a hadseregből. Az 1840-es években Zala vármegyében Deák mellett az ellenzéki mozgalom vezére, a 
védegyleti mozgalom harcosa. 1848. márciusban a Közcsendi Bizottmány tagja. Június 2-től Zala, Somogy, Baranya, 
Tolna és a Jelačić ellen küzdő dunántúli sereg főkormánybiztosa. Megszervezte a nemzetőrség és népfelkelés fegy-
verbe állítását. December 31-től a főváros kormánybiztosa. 1849-ben erdélyi teljhatalmú biztos, majd 1849. május 
2-től közlekedési miniszter a Szemere-kormányban. Mindvégig megmaradt Kossuth és a szabadságharc hívének. A 
világosi fegyverletétel után Sarkadon jelentkezett az oroszoknál, akik átadták az osztrákoknak. A haditörvényszéki 
tárgyalás során szilárdan kitartott meggyőződése mellett. Haynau Pesten felakasztatta. A budapesti Kerepesi úti 
temetőben nyugszik. 

Czech János
Született: Győr, 1798. június 20.
Meghalt: Pest, 1854. november 1.

A győri evangélikus iskola után a pozsonyi evangélikus líceumban folytatta tanulmányait. A győri Kir. Kerületi Aka-
démián 1813-1814-ig elsőéves, 1814-1815-ig másodéves bölcsészhallgató, 1815-1816-ig elsőéves, 1816-1817-ig má-
sodéves joghallgató. 
Az ügyvédi vizsga után, 1820-ban Győrött törvényszéki jegyző, 1824-ben városi tanácsos. 1831-ben Győr polgár-
mesterének választották,  1836-ben főbíróvá nevezték ki. Négy országgyűlésen mint városának követe vett részt. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1832. március 10-én választotta rendes tagjai sorába. 1836-ban Győr és Moson 
megyék nem nemes létére is táblabíráik közé sorozták. 1840-ben V. Ferdinánd király az újólag fölállított tanulmányi 
és központi könyvvizsgáló bizottmány másodülnökévé nevezte ki és egy hónappal később magyar nemes oklevéllel 

ajándékozta meg. Győr város és vármegye monográfiájához többkötetnyi anyagot gyűjtött össze. 1848-ban a kir. 
kincstári levéltár igazgatójává, 1850-ben kincstári, 1854-ben pénzügyi tanácsossá nevezték ki. Ő találta meg Kinizsi 
Pálné Magyar Benigna 1513-ban írott magyar nyelvű imakönyvét a ferencesek érsekújvári könyvtárában. Az MTA-
nak ajándékozott, gazdagon díszített kódexet felfedezőjéről Czech-kódexnek nevezték el. A budapesti Kerepesi úti 
temetőben nyugszik. 

Cholnoky Viktor, csolnokossi
Született: Veszprém, 1868. december 23.
Meghalt: Budapest, 1912. június 5.

 A veszprémi piarista gimnáziumban érettségizett majd a Győri Kir. Jogakadémia és a Budapesti Kir. Magyar Tudo-
mányegyetem joghallgatója volt. 1894-től 1897-ig a Veszprémi Hírlap szerkesztője. 1898-ban megindította a Bala-
toni Hírlapot. 1908-ban Budapestre költözött, többek között a Pesti Naplónál, A Hétnél és más lapoknál dolgozott. 
Jelentős novellista, népszerű elbeszélő, aki nagy műgonddal írt. A magyar próza legjobb stílusművészei közt tarthat-
juk számon. Bernard Shaw és Maeterlinck első magyar fordítója. Mindezek mellett kitűnő humorista is volt. 

Deák Antal József
Született: Söjtör, 1789. április 15. 
Meghalt: Kehida, 1842. június 20.

1804-től 1808-ig a győri Kir. Kerületi Akadémián jogi tanulmányokat folytatott, 1805-1806-ig elsőéves, 1806-1807-
ig másodéves joghallgató. Deák Ferenc bátyja.
1809-ben hadnagyként részt vett a nemesi felkelésben. Az 1825-27-i országgyűlésre vármegyéje ellenzéki szellemű 
utasítással második követül választotta. 1828–1831-ben Zala vármegye első alispánja és egyben az 1830-i, majd az 
1832-i országgyűlésen Zala vármegye első követe, az országgyűlési ellenzék tekintélyes tagja. Lemondása után ha-
zatért és a családi gazdaságot vezette. A vármegyei közéletben továbbra is részt vett. Jó barátságban volt Vörösmar-
tyval, Kisfaludy Sándorral.  Öccse neveltetésében méltánylandó érdemei vannak.

Deák Ferenc, kehidai 
Született: Söjtör, 1803. október 17.
Meghalt: Budapest, 1876. január 28.

A középiskolát Keszthelyen, Pápán, Nagykanizsán, a filozófiát és a jogot Győrött, a Kir. Kerületi Akadémián végezte. 
Kanizsai és a pápai tanulóévei után került a győri Kir. Kerületi Akadémiára. Deák Ferenc 1817-1818-ig elsőéves, 
1818-1819-ig másodéves bölcselethallgató, 1819-1820-ig elsőéves, 1820-1821-ig másodéves joghallgató az akadé-
mián. Az ifú Deákot Hertelendy György földbirtokos hozta Győrbe és a Városház utcai Argay-házban lett szállása. 
Rövid idő múlva Deák átköltözött Józsa József táblabíró Megyeház utcai barokk palotájába (a Zichy-palotába). Az 
akadémia elvégzése után Pestre ment patvaristának, s hamarosan ügyvédi vizsgát is tett. Ügyvédként hazatért a csa-
ládi birtokra, és a vármegye tiszti ügyésze. Az árvaszék jegyzője, majd elnöke és táblabíró. Az 1832/36-i országgyűlé-
sen leköszönő bátyja helyett Zala vármegye országgyűlési követe. Először a lengyelek ügyében emelt szót a vallás- és 
lelkiismereti szabadság, a magyar nyelv és nemzetiség érdekében. A 1839-i országgyűlésen az ellenzék vezetője, 
olyan bölcsességgel és ékesszólással, mely előtt a kormány is meghajolt. 1843-ban ismét követté választották, de a 
közteherviselés körüli zűrzavar miatt a mandátumot nem fogadta el. A vármegye gyűlésein mondott beszédei or-
szágos visszhangot keltettek. 1847-ben betegség miatt nem fogadhatta el a mandátumot. 1848-ban Pozsonyba ment, 
s a kormányban Batthyány Lajos kérésére elvállalta az igazságügyi tárca vezetését. Egyensúlytartásra törekedett, 
ellenezte a törvény útjáról való letérést. Szeptember 11-én a kormány többi tagjával együtt lemondott, de képviselő-
ségét megtartotta. Az év végén tagja volt annak a bizottságnak, mely békekövetségbe ment Windisch-Grätz herceg 
táborába. Batthyány letartóztatása után nem engedték Debrecenbe, ezért visszavonult kehidai birtokára. Többször is 
megkísérelte, hogy Debrecenbe menjen, de az osztrák katonaság mindig visszafordította. 1850 tavaszán megidézték 
a pécsi hadbíróságra, de elbocsátották, mert „nem jelent meg Debrecenben a rebellisek conventjében.” 1852-ben 
Zala megye táblabírája lett. 1854 végén Pestre költözött, Vörösmarty árváinak gondviselője lett. Deák célja az volt, 
hogy a nemzetben ébren maradjon az alkotmányos szabadság iránti érzék, mert remélte, hogy az idő múlásával a 
magyar alkotmány ismét helyreállítható lesz. 1861-ben Pest belvárosának országgyűlési képviselője. Az egyik párt 
„határozatban” akarta kifejezni a nemzet követeléseit, Deák ellenben feliratot akart a király elé terjeszteni. E föliratra 
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a király mereven elutasító leirattal válaszolt. Deák egy második feliratot is küldött, melyben oly világosan kifejtette 
az alkotmányosság elméletét és a magyar közjogot, hogy a jogos kívánságokat teljesíteni nem akaró hatalom csak az 
országgyűlés feloszlatásával felelhetett rá. 1865 húsvétján a Pesti Naplóban jelent meg Deák cikke, melyben kifejez-
te, hogy Magyarország királyába veti reményét, s bizakodva tőle várja a jobb jövőt. Ezzel Deák a kiegyezés úttörője 
lett, és a bécsi Debatte című lapban közölte programját, előadva a magyar kérdés megoldását. 1865 decemberében 
az országgyűlés vezére lett, és bebizonyította, hogy a magyar alkotmány nem ellenkezik Ausztria létével és Európa 
érdekeivel. A porosz háború után Deák szellemében született meg a kiegyezés a király és a nemzet között, mely 
Magyarország és az osztrák örökös tartományok közjogi viszonyát  mint dualizmust szabályozta. 1867. június 8-án 
a királykoronázással elérte célját. A kormányban nem vállalt szerepet, de egy ideig a parlamenti többség vezére volt. 
Minden címet, rangot és kitüntetést visszautasított. 1854-től Pesten, az Angol királynő vendéglő második emeletén 
kis kétszobás lakása volt. A nyarat Pusztaszentlászlón, sógoránál töltötte. Később az Egyetem téri Hadik-féle házban 
Vörösmarty Bélánál és Ilonánál lakott. 1873. június 28-án tartotta utolsó nagy beszédét a képviselőházban az egyház-
politikáról, föllépett a tévedhetetlenség dogmája ellen és a kötelező polgári házasság bevezetése mellett. - A Kerepesi 
temetőben 1876. március 3-án temették el, és a nemzet költségén építettek mauzóleumot számára. Egész életében 
szívélyes rokoni kapcsolatot tartott fent a Petz, a Sibrik és a Józsa családdal. Józsa József házán márvány emléktáblát 
helyeztek el győri iskolaévei emlékére. 

Deáky Zsigmond
Született: Nagykanizsa, 1862. június 11.
Meghalt: 1903 u.

Középiskoláit Győrött és Szatmáron végezte, a jogi tanulmányait a Győri Kir. Jogakadémián végezte. 1887-ben Buda-
pesten tette le az ügyvédi vizsgát, majd Győrött ügyvédi irodát nyitott. 1890-től a győri káptalan főügyésze. A győri 
felsőkereskedelmi iskolában közgazdaságtant tanított. Győr város törvényhatósági bizottságának tagja és tiszteletbeli 
ügyésze. A Vagongyár Rt. felügyelő bizottságának alelnöke, a győri és megyei takarékpénztár igazgatóságának tagja. 
1899-ben a Győri Ügyvédi Kamara ügyésze, 1903-ban a Győri Ügyvédi Kamara alelnökének választották. 

Ebenhöch Ferenc 
Született: Győr, 1821. július 25.
Meghalt: Győr, 1889. július 16.

A gimnáziumot és a teológiát Győrött végezte. 1837-1838-ban elsőéves, 1838-1839-ben másodéves bölcselethallgató 
a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1844. november 21-én Győrött pappá szentelték. A gróf Szapáry családnál nevelő, 
majd Győr-belvárosi káplán, Koroncó plébánosa, 1874-től győri kanonok. Rendezte a káptalan levéltárát, régészeti és 
építészeti előadásokat tartott a szemináriumban. Gyűjtötte a szentképeket és érméket. Koroncói plébános korában 
szerzett pénz-, és kőkori fegyver- ill. szerszámgyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumra, növénygyűjteményét a 
győri főgimnáziumra hagyta. 

Eckensberger Károly

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában  érettségizett, majd a Győri Kir. Jogakadémiát végezte 
el. 1892-ben a Győri Kir. Törvényszék joggyakornoka, 1893-ban aljegyzője. 1896-ban a bírói oklevél megszerzése után 
jegyző lett a Győri Kir. Törvényszéken, pár hónap múlva a Győri Kir. Ítélőtábla tanácsjegyzője, később az ipolysági 
járásbíróság albírója, 1900-ban a komáromi ügyészség alügyésze, 1907-ben ügyésze. 1910-ben az aradi ügyészséghez 
helyezték át, ahol 1914-ben az Aradi Kir. Ügyészség vezetője lett. 1918-ben menekülnie kellett Romániából. Győrbe 
jött és 1923-ban a Győri Kir. Főügyészség főügyészhelyettesének nevezték ki. 

Érdy (Luczenbacher) János
Született: Szob, 1796. szeptember 16.
Meghalt: Pest, 1871. május 9.

Nagyszombatban tanult, majd a győri Kir. Kerületi Akadémián 1817-1818-ig másodéves bölcselethallgató, 1818-
1819-ig elsőéves és 1819-1820-ig másodéves joghallgató volt. Győrött másodéves joghallgatóként gróf Batthyány 
Lajos, későbbi miniszterelnök házitanítója volt. Tagja lett a bencés rendnek, később kilépett a rendből és ügyvéd lett. 
1840-től az MTA éremgyűjteményének, majd 1806-tól a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őre. 1808-ban 
Székesfehérvárott feltárta III. Béla király és felesége sírját. Ő fedezte fel és ismertette először a legterjedelmesebb 
magyar kódexet, a legnagyobb magyar prédikáció- és legendagyűjteményt, melyet róla neveztek el Érdy-kódexnek. 
1838-tól 1844-ig szerkesztette az MTA által kiadott Tudománytárt. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Farkas Mátyás
Született: Győr, 1867. november 1.
Meghalt: Győr, 1934. január 6.

Iskoláit Győrben végezte. A Győri Kir. Jogakadémia hallgatója 1886-tól 1890-ig. Győr város szolgálatába állt 1890. 
június 15-től. Polgármesteri megbízatása előtt Győr város főjegyzői tisztségét töltötte be.  1915. június 28-i közgyű-
lésen választották Győr város polgármesterének. 1919. április 22-én a proletárdiktatúra alatt lemondatták posztjáról. 
1919. augusztus 6-án foglalta el ismét a polgármesteri székét. 1928. szeptember 30-án került nyugállományba, és 
a törvényhatóság örökös tagja lett. Fontos feladatai közé tartozott a szociálpolitikai kérdések megoldása, a kórház 
bővítése és a nagy építkezések előmozdítása.

Fischer Gyula, hegyeshalmi
Született: Győr, 1858. 
Meghalt: Győr, 1925. december 20.

A Győri Kir. Jogakadémián tanult 1875-től 1879-ig, majd a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen tanult és 
jogi doktorátust szerzett. Tanulmányait követően Sopronban folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1890-től Győrött királyi 
alügyész, 1897-től 1914-ig a Győri Kir. Ügyészség vezetője volt. A városi törvényhatósági bizottság tagja, a kaszinó 
elnöke, majd örökös tb. elnöke.

Frankenburg Adolf 
Született: Németkeresztúr, 1811. november 11.
Meghalt: Eggenberg, Ausztria, 1884. július 3. 

A keszthelyi Georgikonban tanult, majd Egerben hallgatott jogot. 1827-1828-ban bölcselethallgató volt a győri Kir. 
Kerületi Akadémián. 1833-tól joghallgató a pozsonyi egyetemen, itt megismerkedett Széchenyi Istvánnal, akitől 
Nagycenken kapott állást, majd Somogy vármegyében gazdálkodott. 1837-ben az MTA írnoka, majd 1838-ban 
kincstári fogalmazógyakornok lett. 1843-ban Magyar Életképek címmel havi szépirodalmi folyóiratot indított. 1847-
ben az Életképek szerkesztőségétől visszavonulva a kancelláriánál tolmács lett Bécsben, ahol a magyar kormánnyal 
való kapcsolatai miatt 1848-1849-ben bebörtönözték. 1849. januárban kiszabadult. Később a bécsi legfőbb törvény-
szék fogalmazója, majd 1865-ben az úrbéri legfőbb törvényszék bírája lett. 1867-ben tagjává választotta a Kisfaludy 
Társaság. 1868-tól Sopronban élt és vezető egyénisége volt a város kulturális életének. 1881-ben újból a fővárosba 
költözött. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Gaár Vilmos
Született: Győrsziget, 1862. május 6.
Meghalt: Budapest, 1939. július 17.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd 1880-tól 1884-ig a Győri Kir. Jog-
akadémia hallgatója, később a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1884-től Győrött, 
majd Sopronban ügyvédjelölt. 1888-ban ügyvédi vizsgát tett Budapesten, és irodát nyitott Sopronban. Választott 
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bizottsági tagja Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának. 1895-től segédtitkár az Igazságügyi Minisztéri-
umban, majd 1900-tól budapesti törvényszéki bíró, 1907-ben ítélőtáblai bíró, 1912-től haláláig a budapesti törvény-
hatósági bizottság és a főrendiház tagja volt. 1914-ben kúriai bíró. 1925-ben nyugdíjazták. 1932-ben ügyvédi irodát 
nyitott Budapesten. Könyveket, szaktanulmányokat írt. Munkatársa volt a Jogi Lexikonnak és a Pallas Nagy Lexikon-
nak. 1923-től a Jogállam című lap szerkesztője lett. Számos cikket írt a Jog, a Jogtudományi Közlöny és az Ügyvédek 
Lapja című folyóiratokba. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Gerő (1882-ig Giffing) Gyula
Született: Győr, 1861. június 19.
Meghalt: Budapest, 1940. november 11.

Győrben érettségizett, majd a Győri Kir. Jogakadémián szerezte meg jogi végzettségét. Joghallgató korában a győri 
Hazánk és a Győri Lapok munkatársa. 1882-ben Szávay Gyulával, aki szintén győri jogakadémista volt, megalapítot-
ta a Garabonciás Diák című lapot. 1884-ben egy évig önkéntes honvéd volt Budapesten, majd tartalékos hadnagynak 
nevezték ki és visszatért Győrbe. 1886 májusában honvéd hadbíró lett, ahol 1888 novemberétől főhadnagy, 1892 
novemberétől százados-hadbírónak léptették elő. A honvéd főtörvényszéknél tanácsjegyző, és a Ludovika Akadé-
mián a jogi ismeretek tanára, és a Ludovika Akadémia közlöny munkatársa. 1898 tavaszán Bécsbe vezényelték és a 
cs. és kir. helyőrségi bíróságnál, a katonai felsőbíróságnál, végül a bécsi hadügyminisztériumban alkalmazták. 1903-
tól a budapesti Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. 1899-ben őrnagy, 1904-ben alezredes, 1907-ben ezredes, 
1912-ben tábornok lett. 1918-ban altábornagy-hadbíró. A Károlyi-kormány 1918-ban nyugállományba helyezte. A 
Horthy-korszakban őt bízták meg az új katonai törvénykönyv tervezetének előkészítésével.

Gévay Antal, rajkai
Született: Komárom, 1796.
Meghalt: Bécs, 1845. június 9.

1812-1813-ig elsőéves, 1813-1814-ig másodéves joghallgató a győri Kir. Kerületi Akadémián. Iskoláinak végeztével 
Széchenyi Pál gróf házánál nevelő lett és 1827-től fogva Bécsben, az udvari könyvtárnál segédőr. 1840-ben császári 
és királyi titkos házi, udvari s állami levéltárnokká neveztetett ki. 1831. február 17-én a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjának választotta. 

Gévay-Wolff Lajos, rábapordányi
Született: Rábapordány, 1870. szeptember 25.
Meghalt: Sopron, 1963. 

Kora ifúságát Rábapordányban töltötte. A középiskolát Győrben, jogi tanulmányait a Győri Kir. Jogakadémián és a 
Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen végezte. 1891. szeptember 1-jétől közigazgatási gyakornok, 1891. de-
cembertől a kismartoni szolgabíró helyettese. 1892. szeptember 26-tól kismartoni szolgabíró. 1897. október 11-től 
kismartoni főszolgabíró. 1920. augusztus 18-tól 1938. október 1-jéig Sopron vármegye alispánja.  

Hegedűs János
Született: Pápa, 1828.
Meghalt: 1913. szeptember 14.

A gimnáziumot Győrben végezte, majd a győri és a pozsonyi akadémián tanult. Pozsonyban szerzett jogi végzettsé-
get. A pozsonyi országgyűlési ifúság tagja, személyes ismerőse Kossuth Lajosnak. 1849 és 1858 között a Moson me-
gyei társas bíróságnál dolgozott, majd a pécsi megyei törvényszék bírója, 1861-től Moson megye főjegyzője. 1862-
ben ügyvédi pályára lépett. 1872. június 12-én a magyaróvári kerületben nagy többséggel országgyűlési képviselőnek 
választották és három esztendeig volt Deák-párti képviselő. 1875-ben visszavonult a közélettől.
 

Hergeszell Ferenc
Született: Bakonyszombathely, 1806.
Meghalt: Győr, 1859. június 22.

1812-ben költözött családjával Bakonyszombathelyről Győrbe. Az 1820-as évek elején végezte el a Győri Kir. Akadé-
mia jogi karát. 1829-ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. 1830-tól Győr város tiszteletbeli alügyésze. 1829 és 1841 
között Győrött ügyvéd. 1841. július 6-án megválasztották a városi magisztrátus tanácsnokának. 1843. május 1-jén 
az 1843-1844. évi országgyűlés győri követe lett. 1846. február 20-tól győri rendőrkapitány lett. Emellett ügyvédként 
dolgozott a győri megyéspüspök és a pannonhalmi főapátság bácsai és füssi prediális nemesi székek táblabíróságán. 
Az 1847-1848. évi országgyűlésre választották meg követnek; Győr városát képviselte Pozsonyban. 1848. június 9-én 
Győr város küldöttsége élén felkereste Eötvös József minisztert, azon okból, hogy a központi kulturális szervek te-
kintsenek el a győri akadémia megszüntetési tervétől. 1849. január 9-től 1849. május 6-ig Győr város polgármestere 
volt. Az önkényuralom időszakában a győri járásbíróságon bíró. 

Horvát Boldizsár 
Született: Szombathely, 1822. január 1. 
Meghalt: Budapest, 1898. október 28.

Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Sopronban végezte. Jogot a győri Kir. Kerületi Akadémián hallgatott. 
Joggyakorlat után 1843-ban ügyvédi vizsgát tett, majd Szombathelyen ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1848-49-ig 
szombathelyi képviselő a pesti, majd a debreceni parlamentben. Osztrák fogságban volt, szabadulása (1850) után 
ügyvéd. Részt vett az országbírói értekezleten (1861), majd az 1861-es országgyűlésen. Barátság fűzte Deák Ferenc-
hez és Eötvös Józsefhez. 1861. december 20-án a Magyar Tudományos Akadémia mint művészi szónokot levelező 
tagjának választotta meg. Külföldi utazás (1862) után a Földhitelintézet egyik létrehozójaként annak jogügyi igazga-
tója lett (1863). 1865-ben a szombathelyiek újra megválasztották képviselőnek. Deák javaslatára 1867. február 19-től 
1871. június 11-ig igazságügy-miniszter. 1868. március 18-tól tiszteletbeli tagja az MTA-nak. Reformtörekvései (a 
bíráskodás korszerűsítése; elválasztása a közigazgatástól, a Kúriából és a Tábláról az egyházi és arisztokrataelemek 
eltávolítása, az úrbéri függés maradványainak felszámolása stb.) befejezetlenül maradtak a birtokos arisztokrácia 
támadásai miatt. 1871. május 16-án lemondott miniszteri állásáról, 1878-ban végleg visszavonult a közélettől. Szép-
irodalommal is foglalkozott. 1887-től a Kisfaludy Társaság tagja. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.  Fia, 
Horvát Jenő a Győri Kir. Ítélőtábla elnöke 1904 és 1910 között. 

Horváth Bálint, bibiti és legéndi
Született: Koroncó, 1862. január 9.
Meghalt: Győr, 1931. január 16.

Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte, 1880-ban érett-
ségizett. Jogi tanulmányait a Győri Kir. Jogakadémián és a bécsi tudományegyetemen végezte. 1886. január 1-jétől 
Győr vármegyei közigazgatási gyakornoknak nevezték ki, 1887 májusában a törvényhatóság központi szolgabíróvá 
választotta. 1890. január 1-jén Tétre helyezték át. 1892 júniusában a törvényhatóság a téti járás főszolgabírójának 
választotta. A vármegye kormánybiztos-főispáni tisztségbe emelte 1919 augusztusában. Nyugalomba vonult 1920 
tavaszán és azután kizárólag közgazdasági és társadalmi téren fejtett ki tevékeny munkásságot. A Sokoróaljai Taka-
rékpénztár Rt. elnöke és egyik alapítója a Győri Olvasóegyletnek. 

Inkei Béla
Született: Győr, 1855. április 5.

Győri középiskolai tanulmányai után a Győri Kir. Jogakadémia hallgatója lett. A Soproni Kir. Törvényszéknél volt 
gyakornok. 1888-ban Budapesten ügyvédi vizsgát tett le. Ezután Győrött nyitott irodát, és a Győr vármegyében mű-
ködő járásbíróságok magyar-német tolmácsa lett.
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Ivánka Oszkár
Született: Pest, 1852. január 9.
Meghalt: Budapest, 1936. december 20.

Középiskoláit Budapesten és Debrecenben, a jogi tanulmányait Győri Kir. Jogakadémián és Heidelbergben végezte. 
1892 és 1896 között a szalkai, majd a következő ciklusban a korponai kerületet képviselte. 1906-ban Ipolyság válasz-
totta meg. A nemzeti párt híve, majd 1899-től, a pártegyesülés után belépett a szabadelvű pártba, onnan azonban 
gróf Tisza István hatalomra jutását követően kivált és pártonkívüli lett. Az alkotmánypárt megalakulása után, annak 
tagja lett. A földművelésügyi bizottság tagja. 

Kacskovics Lajos
Született: Mohora, 1806. máj. 29.
Meghalt: Sőjpuszta, 1891. december 9. 

A gimnáziumot Pesten 1814 és 1818 között végezte, a bölcseletet a váci líceumban tanulta; a jogi tudományokat 
1823-tól a győri Kir. Kerületi Akadémián, majd a Pesti Kir. Egyetemen hallgatta. Az 1825-ös országgyűlés alatt 
mint kir. táblai jegyző tevékenykedett. Az országgyűlés után az Aurora-kör tagja lett, megismerkedett Kisfaludy 
Károllyal, Szemere Miklós útján Bajza Józseffel, majd Vörösmarty Mihállyal is. 1829-ben ügyvédi oklevelet szerzett; 
előbb Eötvös József, majd Fejes Antal kir. ügyész segéde. A Magyar Tudományos Akadémia 1837. szeptember 7-én 
levelező tagjai sorába választotta. Az 1832-es országgyűlésen Nógrád vármegye egyik követe mellett segédkezett. 
Széchenyi Istvánnal, Wesselényi Miklóssal, Kossuth Lajossal közelebbi ismeretségbe itt került. Pozsonyban kiadta a 
Constitutionnel című  diétai hírlapot, de amikor Kossuth Országgyűlési Tudósításait megindította, lapjának folyta-
tásától visszalépett. Másfél évet töltött Pozsonyban, azután visszatért Pestre. A kisdedóvó-intézeteket pártoló tár-
sulat tagja lett, annak ügyét hathatósan előmozdította. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárának válasz-
tották meg. 1843. május 21-től Pest város főjegyzője. 1848-ban képviselő lett, ott volt a debreceni országgyűlésen, 
majd Buda bevétele után ismét Pesten miniszteri osztálytanácsos. A szabadságharc leverése után birtokára húzódott 
vissza. Az 1860-as politikai fordulat után ismét politizálni kezdett. Újra Pest város főjegyzője  lett és az 1861-es or-
szággyűlésen mint Ferencváros képviselője volt jelen. 1865-1874-ig a Nógrád megyei kir. törvényszéknél vállalt bírói 
hivatalt. A jogtudomány és a bányászati műszavak összegyűjtéséhez, magyarosításához sok adalékkal járult hozzá.

Kálóczy Lajos
Született: Pataháza, 1819. június 12.
Meghalt: Győr, 1898. június 29.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, 1834 és 1838 között a győri Kir. Kerületi 
Akadémián tanult, bölcselet- és joghallgató is volt. Pozsonyban gróf Nádasdy Lipót mellett joggyakornok volt. A Győri 
Olvasó Egylet egyik alapítója. A téti választókerület országgyűlési képviselője 1848. június 23-tól. A világosi fegyver-
letétel után bujdosni kényszerült és elmenekült az országból. Párizsban telepedett le. 1852-ben térhetett haza. 1861. 
január 7-től Győr vármegye másodalispánja. 1861-ben és 1865-ben ismét országgyűlési képviselő lett a sokoróaljai járás-
ban. 1867. január 11-én lemondott a képviselőségről. Ezután a közalapítványi birtokok somlóvásárhelyi kerületi főtisztje 
1886-os nyugdíjazásáig. Tagja volt a Győr megyei közgyűlésnek, 1875-től a győri katolikus önkormányzatnak.

Kárffy (Karpf) Titusz
Született: Körmend, 1821.
Meghalt: Budapest, 1895. március 26. 

Középiskolai tanulmányainak végeztével 1836-1837-ig elsőéves, 1837-1838-ig másodéves bölcselethallgató  a győri 
Kir. Kerületi Akadémián, majd a Pesti Kir. Egyetemet végezte el. Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1840-es évek 
elején a helytartótanács gyakornokul alkalmazta, 1848-ban Eötvös miniszter külföldi tanulmányútra küldte, ahon-
nan visszatérve a magyar hadügyminisztérium fogalmazójává nevezték ki. 1850-ben a Tisza-szabályozási központi 
bizottság, 1862-ben az újra feléledt Magyar Kir. Helytartótanács, 1867-ben a kultuszminisztérium elnöki titkára, 
1868-ban osztálytanácsosa, 1885-ben miniszteri tanácsosa lett. 1891. április 27-én nyugalomba vonult. A Győri Kir. 
Jogakadémia megnyitáskor a megnyitón szónokló Lipovniczky miniszteri tanácsossal együtt képviselte a vallás- és 
közoktatásügyi minisztert. Ekkor a minisztériumi elnöki fogalmazó tisztséget is betöltötte.

Kautz Gyula
Született: Győr, 1829. november 5.
Meghalt: Budapest, 1909. március 27.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett. Kautz Gyula 1845-1846-ig elsőéves, 1846-
1847-ig másodéves bölcselethallgató, 1847-1848-ig elsőéves joghallgató a győri Kir. Kerületi Akadémián. 1848 őszén a 
pesti Magyar Egyetem jogi fakultásán tanult, 1850-ben avatták jogi doktorrá. 1851-ben a Pozsonyi Kir. Jogakadémián 
segédtanár, 1853-ban a Nagyváradi Kir. Jogakadémia rendes tanára lett. 1858-ban a Kir. József Ipartanoda közjogi és 
közigazgatási rendes tanára. 1861-ben az MTA levelező tagja lett. 1863-tól az MTA rendes tagja. 1865-1883-ig Győr 
város országgyűlési képviselője. A pesti Magyar Kir. Tudományegyetem dékánja, majd 1874-től rektora lett. 1886-tól a 
főrendiház örökös tagja. 1904 és 1907 között az MTA alelnöke volt. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Korn János 
Született: Győr, 1854.
Meghalt: Győr, 1942. július 16.

Jogi tanulmányait a Győri Kir. Jogakadémián kezdte, majd a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen folytatta, 
ahol 1881-ben ügyvédi vizsgát tett. 1881-ben Komáromban ügyvédi irodát nyitott, később a gróf Esterházy-féle 
csákvári uradalom jogtanácsosának nevezték ki. 1889-ben ügyvédi irodáját Győrbe helyezte át, ahol a püspöki és 
székeskáptalani uradalmak jogtanácsosa lett. Hosszú évekig a Győri Ügyvédi Kamara alelnöke, 1928-tól a Győri 
Ügyvédi Kamara elnöke. A Rábaszabályozó Társulat alelnöke, a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagja, és há-
rom évtizeden keresztül a vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. A közélet terén szerzett érdemei elismeréséül 
1929-ben kormányfőtanácsos lett.

Kovács Zsigmond
Született: Zalaegerszeg, 1869. július 28.
Meghalt: Győr, 1933. október 31.

Főgimnáziumi tanulmányait Kőszegen és Győrben végezte. 1887-ben érettségizett Győrben. A Győri Kir. Jogaka-
démia hallgatója 1887-1891-ig. Budapesten 1896-ban tett ügyvédi vizsgát. Bírói pályáját 1891-től a magyaróvári kir. 
járásbíróságnál joggyakornok, 1892-ben a Győri Kir. Törvényszéknél jegyző, 1897-ben a téti járásbíróságnál albíró. 
1901-ben Győrbe helyezték át, 1904-ben a Győri Kir. Törvényszék bírája, 1911-től a Győri Kir. Törvényszék tanács-
elnöke. 1921-től Győrben ügyvédi irodát nyitott. A Győri Ügyvédi Kamara választmányi tagja, a vármegye és a Győri 
Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli főügyésze. 

Kováts István
Született: Külsővat, 1860. december 17.

1879-ben érettségizett a soproni evangélikus líceumban, majd a Győri Kir. Jogakadémián tanult. Sopronban kezdte 
és szerezte meg az ügyvédi oklevélhez szükséges ügyvédjelölti gyakorlatot. Tartalékos tiszt volt. Az első világháború 
előtti években egyik leglelkesebb harcosa volt a 48-as függetlenségi eszmének. A soproni függetlenségi párt ügy-
vezető elnöke, a Nemzetőr című soproni napilap főszerkesztője. Nevéhez fűződik a Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga soproni osztályának megalakítása, aminek díszelnöke volt. Elnöke a Soproni Tisztviselők Szövetkezetének és a 
Soproni Takarékpénztár ügyésze. Sopron város törvényhatósági bizottságának örökös tagja. 

Kozma Imre
Született: Győr-Újváros, 1822. január 2.
Meghalt: Győr, 1907. április 20.

A győri Kir. Kerületi Akadémia hallgatója volt, Karvassy Ágoston tanítványa.  1848-ban a nemzetőrtoborzások cse-
lekvő résztvevője. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült. Londonban élt. 1850 végén hazatért. 
Nem végezhetett ügyvédi munkát. 1860-ban Kossuth Lajos 1851-es kütahyai alkotmánytervét fordította le magyar-
ra, és magánkiadásban megjelentette. 1861. március 7-én országgyűlési képviselőnek választották meg. Az 1865-ös 
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választáson alulmaradt Kautz Gyulával szemben. 1867. május 23-án Győr város polgármesterének választották meg. 
1872. április 2-án első tanácsnoknak választották. 1888. május 21-én Mayer Károly kereskedővel együtt vitte Győr 
város díszpolgári oklevelét Kossuth Lajosnak Turinba. A Függetlenségi és 48-as Párt győri elnöke. 

Kuncz Jenő
Született: Győr, 1864. május 14.
Meghalt: Győr, 1940. december 13.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd 1882-től 1886-ig a Győri Kir. Jog-
akadémia hallgatója. 1886-ban tett a győri jogakadémián államvizsgát, majd Pesten tanult és 1893-ban szerezte meg 
a jogi doktorátust. 1887-től Győr város, 1890-től Győr vármegye aljegyzője. 1903 és 1906 között a Győri Hírlap 
főszerkesztője. 1910-ben a vármegye főjegyzője. 1919-től 1926-ig az alispáni hivatalt töltötte be. 1920-tól a győri 
Kisfaludy Irodalmi Kör elnöke. Sok tárcát, elbeszélést és színikritikát írt. Írásai főként a Győri Szemlében, a Győri 
Hírlapban jelentek meg.

Laky Demeter János
Született: Keszthely, 1818. december 25. 
Meghalt: Csorna, 1902. augusztus 2.

1835-1836-ig elsőéves bölcselethallgató, 1836-1837-ig másodéves bölcselethallgató volt a győri Kir. Kerületi Akadé-
mián. 1838-ban belépett a premontrei rendbe, majd Győrött teológiát tanult. 1843-ban pappá szentelték, és Szom-
bathelyen, majd Keszthelyen volt a szónoklattan tanára. Mint nemzetőr főhadnagyot 1849-ben elfogták és nyolcévi 
várfogságra ítélték. 1854-ben kegyelmet kapott. Ettől kezdve a rend csornai székházában élt, utóbb mint rendjének 
kormányzó-perjele. Stilisztikai, poétikai és retorikai tankönyvei igen elterjedtek voltak. Az első magyar nyelvű isko-
lai poétika szerzője.

Leszlényi (1875-ig Leszlauer) Imre
Született: Győr, 1855. május 22.
Meghalt: Budapest, 1940.

Szülővárosában a reáliskolában és a kereskedelmi iskolában tanult, majd a pápai ev. ref. kollégiumban érettségizett. 
A jogot a Győri Kir. Jogakadémián hallgatta. Győri tartózkodása alatt mint gyorsíró működött és Győr város köz-
gyűléseiről olyan tudósítást hozott, mint az országgyűlési napló. 1872. május 12-én megalakította a Győri Gyors-
író Klubot, amely 1874. augusztus 2-án alakult át Győri Gyorsíró Kör, ennek előbb titkára, majd elnöke. 1874-ben 
megindította a Győri Gyorsíró Közlönyt. 1875-ben letette a tanári vizsgát gyorsírászatból és ugyanabban az évben 
a soproni, 1876-ban az iglói gyorsíró körök dísztagnak választották. 1881-ben ügyvédi oklevelet kapott Budapesten, 
1896-ban mint gyakorló ügyvéd itt telepedett le. A sportban is jeleskedett, okleveles mesterlövő volt. 

Limbeck Sándor
Született: Győr, 1856.
Meghalt: Győr, 1936. március 4. 

Középiskoláit Győrött és Pápán,  jogi tanulmányait 1875 és 1879 között a Győri Kir. Jogakadémián végezte. A bírói 
vizsgát 1888-ban Budapesten tette le. A Győri Kir. Törvényszéken joggyakornok, aljegyző és jegyző volt, majd 16 
évig járásbíróként dolgozott. 2000 dalból és zeneműből álló gyűjteményt állított össze, amelyet hat kötetben Magyar 
Dal-album címen jelentett meg. 

Lukács Sándor
Született: Magyarhomorog, 1823. május 23.
Meghalt: Bizanos, Franciaország, 1854. június 8. 

1840-1841-ben elsőéves bölcselet-és joghallgató, 1841-1842-ben másodéves bölcselet- és joghallgató a győri Kir. 
Kerületi Akadémián. Bihar vármegyében tiszteletbeli aljegyző, 1846-ban visszatért Győrbe. 1848-ban Győr város 
képviselője lett. A fegyveres mozgalmak kezdetén Győr vármegyébe küldték 1848. szeptember 21-én és győri kor-
mánybiztos lett.  1849. január 9-től az egész magyar lovas- és gyaloghadsereg hadfelszerelési kormánybiztosa. A sza-
badságharc leverése után Hamburgba menekült, majd Amerikába ment. 1853-ban Franciaországban telepedett le.

Luzsénszky Károly, luzsnai és reglicei, báró
Született: Mór, 1803. 
Meghalt: Mór, 1872. május 17.

Tanulmányait a győri Kir. Kerületi Akadémián végezte. A bécsi kir. kancellária fogalmazója, majd titkára, később cs. 
és kir. kamarás, a fiumei főkormányzóság ülnöke, majd alkapitány, móri és osgyáni földbirtokos. 1847-1848-ig az 
országgyűlés jelenlévő, 1865-1868-ig az országgyűlés igazolatlanul távol lévő tagja. 

Major Pál
Született: Mezőberény, 1818.
Meghalt: Magyaróvár, 1890. augusztus 13.

A soproni evangélikus líceumban érettségizett. A soproni magyar társaság egyik alapítója. A győri Kir. Kerületi Aka-
démia elvégzése után a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet tanulója. 1838-ban Pozsonyban Kossuth Lajos irodájában 
dolgozott. A Pesti Hírlap Moson megyei levelezője és a főhercegi uradalom alkalmazottja volt. 1848-ban kinevezték 
a megye árvaszéki gondnokának, ugyanekkor Zichy Henrik főispán táblabírónak nevezte ki. A szabadságharc mellé 
állt, Pándorfon tábori biztosnak nevezte ki Csány László kormánybiztos. A császári megszálláskor háttérbe húzó-
dott, a megyei ellenzékhez tartozott. 1861-ben Moson megye másodalispánja lett. 1865 és 1870 között első alispán. 
1871-ben a megye zurányi választókerületének országgyűlési képviselője. Moson vármegye első magyar nyelvű mo-
nográfusa. 

Mikszáth Kálmán
Született: Szklabonya, 1847. január 26.
Meghalt: Budapest, 1910. május 28.

1857 és 1866 között a rimaszombati algimnáziumban majd a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Az érettsé-
git követően 1869-1870-ig a Győri Kir. Jogakadémia hallgatója. Az 1870-es évek elejétől Mauks Mátyás szolgabírónál 
esküdt, majd ügyvédgyakornok Balassagyarmaton. 1869-ben kezdett publikálni pesti és nógrádi lapokba. 1873-tól 
Budapesten újságíró. 1874-ben jelent meg első elbeszéléskötete. 1878-tól a Szegedi Napló újságírója, 1880-ban Bu-
dapestre költözött. 1887-től országgyűlési képviselő. 1889-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1905-ben 
tiszteletbeli tagja. 1896-ban a Budapesti Újságíró Egylet elnöke. 1911-től a Budapesti Kir. Magyar Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora. 

Németh Elek
Született: Kismarton, 1852. június 4.
Meghalt: Győr, 1930. február 6. 

Középiskolai tanulmányait Sopronban és Pápán végezte. Érettségit követően a Győri Kir. Jogakadémián tanult, s 
közben gyakornokként és ügyvédjelöltként dolgozott a városban. 1878-ban Budapesten szerzett ügyvédi oklevelet, 
utána Győrben ügyvédi irodát nyitott. A városi törvényszéki bizottság tagja, a kölcsönsegélyező egylet ügyésze, a 
győri evangélikus gyülekezet törvényszéki bírája és iskolaszéki elnöke. 
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Németh Károly, bejczi 
Született: Pozsony, 1867. november 4.
Meghalt: Győr, 1931. október 20. 

Középiskolai tanulmányait a pozsonyi és a győri főgimnáziumban végezte, majd a Győri Kir. Jogakadémián tanult. 
Ezután a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen végezte tanulmányait. 1889-1890-ig németországi tanul-
mányutat tett, és másfél esztendőt Thurn und Taxis herceg udvarában töltött. Ügyvédi gyakorlatát Wottitz Kár-
olynál és Baky Istvánnál töltötte. 1890-ben jogi doktorátust szerzett, 1892-ben ügyvédi vizsgát tett. 1892-től tiszti 
főügyésszé nevezték ki és Győrött ügyvédi irodát is nyitott. 1895-től a Győri Első Takarékpénztár jogtanácsosa, 1898 
és 1906 között a győri Fiú Felső Kereskedelmi Iskolában közgazdasági és jogi ismereteket tanított. 1910-től a péri 
választókerület országgyűlési képviselője. 1913-ban udvari tanácsosi címet kapott. 1920-1927-ig a Győri Ügyvédi 
Kamara elnöke. 1927-ben Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék főispánja lett. A 
Győri Ének-és Zeneegylet alelnöke, a Győri Csónakázó Egylet igazgatója volt. 

Ráth Zoltán
Született: Győr, 1863. június 2.
Meghalt: Csanak, 1902. augusztus 6.

Középiskolai tanulmányait 1872-től 1880-ig a győri evangélikus gimnáziumban végezte. A bécsi egyetem bölcseleti 
karán, majd a Győri Kir. Jogakadémián tanult 1881-től 1883-ig. 1883-tól 1885-ig a Budapesti Kir. Magyar Tudo-
mányegyetem jogi karának hallgatója. 1886. május 8-án jogi doktorátust. A kassai Kir. Állami Jogakadémián a pénz-
ügytan, a nemzetgazdaságtan és a magyar pénzügyi jog rendes tanárának nevezték ki 1886-ban. 1887. február 12-én 
államtudományi doktorátust szerzett. 1887-ben ügyvédi vizsgát tett. 1888-ban Budapesten nemzetgazdaságtanból 
magántanárrá habilitált. 1892-ben a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen a statisztika, a Magyar Kir. József 
Műegyetemen a nemzetgazdaságtan magántanára lett. 1894-ben egyetemi rendes tanári címet kapott. Az MTA 
levelező tagjának választotta. 

Rátkay   László
Született: Gönyű, 1853. október 11.
Meghalt: Dunaföldvár, 1933. október 2.

Az első három tanfolyamot 1871-től 1873-ig, a Győri Kir. Jogakadémián végezte. 1877-ben ügyvédi vizsgát tett, 
azután Dunaföldváron ügyvédi gyakorlatot folytatott. A paksi kerület függetlenségi pártjának elnöke, a Tolna me-
gyei függetlenségi párt jegyzője. 1896-ban, 1901-ben és 1905-ben függetlenség programmal a pincehelyi kerületben 
országgyűlési képviselővé választották.  1908-ban a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Sok dalszöveget 
és többnyire kéziratban fennmaradt népszínművet írt.

Rauch Levin, nyéki, báró
Született: Zágráb, 1819. október 6.
Meghalt: Luznica, 1890. augusztus 25.

Szülővárosában végezte elemi és középiskolai tanulmányait, majd a győri Kir. Kerületi Akadémián tanult 1838-1840-
ig mint joghallgató. Tanulmányai befejeztével visszavonult és gazdálkodó lett. Magányából az 1861-es események 
mozdították ki, azonban feltűnőbb szerepet nem játszott. 1867. június 27-én báni helynökké nevezték ki. Kiváló szol-
gálatot tett a Magyarország és Horvátország közötti kiegyezésnek. Horvát báni tisztségét 1868. december 9-től 1871. 
január 26-ig viselte. Érdemeit a király 1868-ban a Lipót-rend középkeresztjével, 1869-ben a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóság adományozásával ismerte el. 1871-ben visszalépett a tisztségből és  luznicai gazdaságát vezette. 
Virilis tagja a horvát nemzetgyűlésnek, valamint a magyar főrendiház tagja volt 1887 és 1892 között. 

Reguly Antal
Született: Zirc, 1819. július 11. 
Meghalt: Buda, 1858. augusztus 23.

1834-1835-ig elsőéves, 1835-1836-ig másodéves bölcselethallgató volt a győri Kir. Kerületi Akadémián, majd a Pesti 
Kir. Egyetemen végezte tanulmányait. Élete céljául a finnugor rokonság megfejtését tűzte ki. 1839-ben a lappok kö-
zött gazdag etnográfiai anyagot gyűjtött. A votjákok (udmurtok) és baskírok földjén átjutott az Uralhoz, ezen átkelve 
a vogulokhoz (manysik). Közöttük szótárt írt és énekeket gyűjtött. 1844-ben az északi vogulok földjére ment, majd 
az osztják (hanti) nép és nyelv tanulmányozásához kezdett. 1845 márciusig volt közöttük. Ezután a cseremisz nyelvet 
tanulmányozta, és a legdélibb finnugor törzs felé vette útját. Innen a csuvasok közé ment, majd 1846 augusztusában 
visszatért Szentpétervárra. Itt nekilátott a Ural-vidék térképének kidolgozásához. Hazatérve 1848. júniustól az Egye-
temi Könyvtár első őre volt. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Rohonczy Ignác
Született: Pápa, 1802. január 27.
Meghalt: Baden, 1880. augusztus 27.

A győri Kir. Kerületi Akadémiára járt, Deák Ferenc évfolyamtársa és barátja volt. Az 1830-as években még a reform-
ellenzék oldalán állt, majd császárhű lett és megromlott kapcsolata Deákkal is.  1845-től Sopron megye adminiszt-
rátora, 1849-ben a császári megszállók királyi biztosa lett. 

Sárkány Miklós József
Született: Komárom, 1802. január 25.
Meghalt: Kajár, 1891. július 20.

Komáromban és a győri Kir. Kerületi Akadémián tanult. 1816-ban lett a bencés rend tagja. 1820-1824-ig a Pesti Kir. 
Egyetemen tanult. Pappá szentelték 1825-ben.  Bölcsészdoktorrá 1827-ben avatták. Tanított az esztergomi gim-
náziumban, ahol a keleti nyelvek és az erkölcstan tanára volt. Komáromban is oktatott, majd 1832-től a pozsonyi 
akadémia tanára lett. Később Tihanyban könyvtáros, majd újra Komáromban tanított 1835-től. 1842 és 1845 között 
a pannonhalmi főapát titkára és könyvtáros. 1845 és 1891 között bakonybéli apát. 

Somssich Pál, sárdi
Született: Sárd, 1811. január 13.
Meghalt: Budapest, 1888. március 5. 
A pécsi és a kaposvári középiskolában tanult; a bölcseletet a Pesti Kir. Egyetemen, a jogot a győri Kir. Kerületi 
Akadémián végezte. 1843-ban Somogy vármegye országgyűlési követének választották. A konzervatív mérsékelt 
szabadelvű párthoz csatlakozott, ennek egyik vezérszónoka lett és ezért az országgyűlés után a magyar kir. helytartó-
tanácshoz tanácsossá nevezték ki. 1847-ben ismét követté választották Baranya vármegyében. A szabadságharcban 
nem vett részt. Az 1861. országgyűlésre a kaposvári kerület egyhangúan kiáltotta ki képviselőnek. Csatlakozott Deák 
Ferenc politikájához és pártjának egyik legkitűnőbb tagja lett. A képviselőház alelnöke 1867 és 1869 között.  1869-
ben a rigyiczai kerület (Bács megye) választotta meg. 1969-1872 között a képviselőház elnöke. 1869-ben valóságos 
belső titkos tanácsosnak nevezték ki. 

Szávay Gyula
Született: Zenta, 1861. augusztus 29.
Meghalt: Budapest, 1935. május 2.

Középiskolai tanulmányait Szegeden kezdte, majd a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskolában érettségizett. A Győri 
Kir. Jogakadémián tanult 1881-1885 között. Győrben rendőrfogalmazó, alkapitány, aljegyző és tiszteletbeli főjegyző 
volt. Az 1890-ben alakult Győri Kereskedelmi és Iparkamara egyik megalapítója és első titkára 1902-ig. Monográfiát 
írt Győr történetéről. Nevéhez fűződik a Győri Hírlap című napilap megalapítása. Alapítója és szerkesztője volt a 
Garabonciás című élclapnak (1883-tól 1887-ig) és szerkesztője a Győri Híradónak 1884-ben. Létrehozta a Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetségét, amelynek elnöke lett. 1905-től a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara titkára. 



166 167

1910-től a budapesti Kisfaludy Társaságba is beválasztották. A Petőfi Társaság főtitkára 1920 és 1925 között. Számos 
verseskötete, verses drámája és néhány tanulmánya jelent meg. A budapesti Farkasréti úti temetőben nyugszik. 

Szinnyei (1848-ig Ferber) József, id. 
Született: Révkomárom, 1830. március 18.
Meghalt: Budapest, 1913. augusztus 9.

A komáromi bencéseknél és a nyitrai piaristáknál is tanult. A bölcseleti első osztályt a Pesti Kir. Egyetemen 1845-
1846-ban hallgatta, a bölcseleti második és a jogi első tanfolyamot a győri Kir. Kerületi Akadémián 1846-1848 kö-
zött végezte. 1848 márciusában jogakadémistaként tevékenyen részt vett a diákság mozgalmában. A győri akadé-
mián 1848 májusában abszolválta a záróvizsgáit. 1848 augusztusában Komáromba ment és ott nemzetőr lett, majd 
honvéd, később 1849. jún. 21-én kinevezték hadnagynak, augusztus 29-én pedig főhadnagynak. 1849-1853 között 
sógoránál, Beőthy Zsigmond ügyvédnél lakott Komáromban és irodájában segéd volt. 1854-től Pozsonyban élt és 
Samarjay Károly író és ügyvéd irodájában segédkezett. 1864. július 19-től a pozsonyi Hungária Biztosítóbank hiva-
talnoka lett. 1869. május 1-jén Pestre költözött és továbbra is a biztosítótársaságnál dolgozott. 1872. december 23-tól 
a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem könyvtárának másod-könyvtártisztje. 1875. április 26-án ideiglenes első 
könyvtárigazgatói teendők vezetésével bízták meg. 1879. július 29-én állásában véglegesen megerősítették. 1888. 
november 9-től a Magyar Nemzeti Múzeum hírlapkönyvtárának könyvtárőre, majd 1901-ben igazgatóőre lett. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1899. május 5-én megválasztotta levelező tagjának. A budapesti Kerepesi úti teme-
tőben nyugszik. 

Szodfridt József
Született: Csongrádpuszta, 1860. március 19.
Meghalt: Ikrény-Dózsamajor, 1939. március 1.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, jogi tanulmányait 1878-tól 1882-ig a 
Győri Kir. Jogakadémián végezte. 1882-ben kapott diplomát. 1883. április 1-jétől közigazgatási gyakornok, októ-
ber 1-jétől árvaszéki jegyző, 1886-tól közigazgatási aljegyző, 1888-tól ismét árvaszéki jegyző. 1890. október 1-jétől 
főszolgabíró. Az 1900-as évek elején a győri árvaszék elnöke. 1912 novemberétől a vármegye és a város főispánja. 
1917-től visszavonult a politikától. Győrből az ikrényi gazdaságába költözött, és annak irányításával foglalkozott. 

Tauber Károly
Született: Győr, 1845. szeptember 6.
Meghalt: Győr, 1918. március 18.

A Győr-szigeti izraelita állami iskola után a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában tanult. Jogi 
tanulmányait a Győri Kir. Jogakadémián kezdte, majd a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen folytatta. 1888-
ben szerzett jogi végzettséget. 1889-ban ügyvédi vizsgát tett. 1875 szeptemberében Győrött ügyvédi irodát nyitott. 
1891-ben a Győr-újvárosi választókerület a város törvényhatósági bizottsági tagjává választotta. 

Vajda Péter
Született: Vanyola, 1808. január 20.
Meghalt: Szarvas, 1846. február 10.

1819-től Sopronban, majd 1821-ben a győri Kir. Kerületi Akadémián tanult. Később a Pesti Kir. Egyetem orvosi 
karára iratkozott be, de egy tanárával történő összeütközése miatt nem fejezte be tanulmányait. 1833-tól a Hasznos 
Mulatságok segédszerkesztője, és ugyanabban az évben Lipcsében Garasos Tár címmel képes ismeretterjesztő nép-
művelő lapot adott ki. Hazatérése után az Athaeneum segédszerkesztője. 1841-ben az induló Világ c. lap szerkesztő-
je, 1843 őszén a szarvasi gimnázium tanára lett. Petőfi plebejus törekvéseinek legfontosabb előkészítője volt.

Vas Gereben (Radákovics József)
Született: Fürgedpuszta, 1823. április 7. 
Meghalt: Bécs, 1868. január 26.

Veszprémi és bécsi tanulmányai után gazdasági gyakornok lett egy dunántúli birtokon. 1843-tól a győri Királyi Ke-
rületi Akadémia hallgatója. Győrött alapított egy kéziratos diákélclapot (Két Garasos Tár címmel). Az Életképekben 
és a Honderűben megjelent humoros írásai ismertté tették. Pesten letette az ügyvédi vizsgát (1847). Sorra jelentek 
meg szatirikus írásai, később kötetekben is. 1848-ban a kormány őt és Arany Jánost bízta meg egy politikai néplap, 
a Nép Barátja szerkesztésével. Világos után bujdosott, de nem kerülhette el a fogságot. Ügyvédi diplomájától is 
megfosztották. Szabadulása után regényeket, a napilapokba tárcákat írt. A kiegyezés után Bécsbe utazott, hogy a 
tárgyalásokról és az eseményekről tudósítson, ott halt meg hirtelen. Hamvait 1885-ben hazahozták. A budapesti 
Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Wennes Jenő
Született: Győr, 1866. július 13.
Meghalt: Győr, 1915. április 27.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Kir. Jogakadémián végezte 
tanulmányait 1886-tól 1890-ig. A volt tanácsost, anyakönyvvezetőt, főjegyzőt, alpolgármestert 1906. december 13-
án választották meg Győr város polgármesterének. Haláláig irányította a várost. A gazdasági helyzet stabilitásának 
megteremtése, a jó és takarékos pénzügy- és adópolitika irányításával a várost biztos anyagi alapokra helyezte. Mun-
káját közmegbecsülés övezte. 

Zádor (1848-ig Stettner) György
Született: Duka, 1799. július 3. 
Meghalt: Buda, 1866. augusztus 17. 

1807-től Kőszegen, 1809-től a pápai református főiskolában tanult, majd a győri Kir. Ker. Akadémiára járt, ahol 
1818-ban végzett. 1821. június 26-án Pesten nyert ügyvédi oklevelet. 1824 őszétől Pesten lakott, Fáy András, Kisfa-
ludy Károly és Vörösmarty Mihály barátja lett. Előbb Thököly György, majd a Bohus-család fogadta uradalmi ügyé-
szének. 1826-ban ügyészi hivataláról lemondott. 1832-ig Pesten lakott s ügyvédi gyakorlata. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1831. február 17-én levelező tagnak, 1832. szeptember l-jén rendes tagnak választotta. 1832 és 1848 kö-
zött a pápai református kollégiumban a jogtudomány tanára. Egyik alapítója a Kisfaludy Társaságnak. Deák Ferenc 
igazságügy-miniszter kinevezte a váltótörvényszék bírájává. Windisch-Grätz bevonulása után megmaradt törvényes 
bírói székében. Kossuth a törvényes bíróságokat feloszlatta, a bírák közül azonban többet újra kinevezett, így Zádort 
is. Emiatt Világos után a császári hadi törvényszék bírói állása elvesztésére ítélte. 1851-ben bírói hivatalába vissza-
helyezték és Sopronban törvényszéki bíró lett. 1855-ben a bécsi legfőbb és semmítő törvényszéknél dolgozott, majd 
1861-ben a Kir. Curia közbírája lett. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik. 

Zechmeister Károly
Született: Győr, 1852. május 21.
Meghalt: Budapest, 1910. január 28.

A Győri Kir. Jogakadémia hallgatója 1870-től 1873-ig. 1873. március 24-től július 26-ig Vörös Imre győri köz- és 
váltóügyvédnél, november 1-jéig Széphegyi Jakab győri köz- és váltóügyvédnél, 1873. november 9-től 1874. július 
12-éig Balogh Sándor budapesti köz- és váltóügyvédnél, majd 1874. szeptember 23-ig Erdős Pál győri ügyvédnél, 
1874. október 1-jéig Beliczay Lajos győri ügyvédnél volt gyakorlaton. A Győri Ügyvédi Kamara tagjai közé 1876-ban 
vette fel és önkéntes lemondására tekintettel, 1880-ig volt a kamara tagja. 1887. július 11-től 1906. december 13-ig 
volt Győr város polgármestere. Polgármesteri hivatalba lépése kezdetén, 1888 tavaszán választották Kossuth Lajost 
Győr város díszpolgárává. Zechmeister Károly felismerte a kedvező lehetőségeket és Győr városát ipari, kereskedel-
mi, kulturális központtá kívánta kiépíteni. Jelentős vasúti beruházások, iskolaépítések fűződnek ahhoz a korszakhoz, 
amikor is Győr város polgármestere volt.



168 169

A győri akadémia  főrangú származású és a közéletben 
vagy az irodalomban feltűnt tanulóinak névsora: 

Deák Antal, Deák Ferenc testvérbátyja, 1805/06–ban I. éves, 1806/07-ben II. éves joghallgató; Zala vármegyének 
1832-ben országgyűlési követe.

Báró Fellner József, 1806/07-ben I. éves, 1807/08-ban II. éves joghallgató.

Csány László, 1808/09-ben I. éves, 1809/10-ben II. éves joghallgató; a szabadságharc idejében kormánybiztos és a 
közlekedés s közmunkák minisztere.

Gróf Koenigsegg-Hohenfels Nep. János, 1808/09-ben I. éves joghallgató.

Deáky Zsigmond, 1810/11-ben I. éves, 1811/12-ben II. éves bölcselethallgató; caesaropoli fölszentelt püspök, győri 
kanonok, győr-tankerületi kir. főigazgató, író.

Gévay Antal, 1812/13-ban I. éves, 1813/14-ben II. éves joghallgató; történetíró, orientalista.

Zech (Czech) János, 1813/14-ben I. éves, 1814/15-ben II. éves bölcselethallgató, 1815/16-ban I. éves és 1816/17-
ben II. éves joghallgató.

Deák Ferenc, 1817/18-ban I. éves, 1818/19-ben II. éves bölcselethallgató, 1819/20-ban I. éves, 1820/21-ben II. éves 
joghallgató; politikus, első magyar igazságügy-miniszter, „a haza bölcse”.

Gróf Majláth Antal, 1818/19-ben II. éves joghallgató; udvari főkancellár.

Luczenbacher (Érdy) János, 1817/18-ban II. éves bölcselethallgató, 1818/9-ben I. éves és 1819/20-ban II. éves jog-
hallgató; régiséggyűjtő, a nemzeti múzeum őre.

Balogh Kornél, 1818/19-1821/22. bölcselet- és joghallgató.

Zichy Nep. János, 1819/20-1820/21-ig I. és II. éves joghallgató.

Báró Luzsénszky Károly, 1819/20-ban I. éves bölcselethallgató, 1820/21-1821/22-ig I. és II. éves joghallgató.

Ihász Gábor, 1821/22. és 1822/23-ban I. éves (ismétlő), 1823/24-ben II. éves bölcselethallgató; cisztercita szerzetes, 
nyelvész.

Herceg Bretzenheim Nándor, 1819/20-1820/21-ig I. és II. éves joghallgató.

Gróf Sermage Ottó, 1824/25-1825/26-ig I. és II. éves bölcselethallgató, 1826/27-ben I. éves joghallgató.

Báró Bésán János, 1824/25-1827/28-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató.

Karpf (Karvasy) Ágost, 1824/25-1827/28-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; győri akadémiai, majd pesti egye-
temi jogtanár és író.

Gróf Somsich János, 1825/6-1826-7-ig I. és II. éves joghallgató.

Vajda Péter, 1826/7-1827/8-ig I. és II. éves bölcselethallgató; költő.

Karpf (Karvasy) Sándor, 1826/27-1829/30-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; győri ügyvéd.

Frankenburg Adolf, 1827/28-ban bölcselethallgató; író.

Somsich Pál, 1828/29-ben II. éves joghallgató; kiváló államférfiú és híres országgyűlési szónok, író.

Báró Bésán Antal, 1828/29-1829/30-ig I. és II. éves bölcselethallgató, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Gróf Zichy Henrik, 1828/29-1829/30-ig I. és II. éves bölcselethallgató, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Báró Braunecker Gusztáv, 1829/30-ban II. éves bölcselethallgató; 1830/31-1831/2-ig I. és II. éves joghallgató.

Gróf Keglevich Samu, 1829/30-ban I. éves bölcselethallgató.

Báró Majthényi József, 1829/30-ban I. éves bölcselethallgató.

Báró Baumgarten József, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Gróf Zichy Hermán, 1830/31-1833/34-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató.

Gróf Sigray Jenő, 1831/32-1834/35-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató

Bedekovich Kálmán (később báró), 1833/34-1834/35-ig I. és II. éves bölcselethallgató; az első magyar-horvát miniszter.

Nogáll Károly, 1833/34-1834/35-ig I. és II. éves bölcseleth.; győri kanonok.

Kálóczy Lajos, 1834/35-1837/38-ig. I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; 1848-ban sokoróaljai orsz. követ, szabad-
ságharcos, később közalapítványi urodalmi főtiszt.

Karpf (Karvasy) Kálmán, 1834/35-1837/38-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató.

Báró Rauch Levin, 1835/36-1836/37-ig I. és II. éves joghallgató; horvátországi bán.

Reguly Antal, 1834/35-1835/36-ig I. és II. éves bölcselethallgató; híres nyelvtudós, utazó, etnográfus.

Laky János (Demeter), 1835/36-1836/37-ig I. és II. éves bölcselethallgató; premontrei kanonok, író.

Karpf (Kárfy) Titusz, 1836/37-1837/38-ig I. és II. éves bölcselethallgató; miniszteri tanácsos, író.

Bubics Zsigmond, 1836/37-1837/38-ig I. és II. éves bölcselethallgató; író és püspök.

Ebenhöch Ferenc, 1837/38-1838/39-ig I. és II. éves bölcselethallgató; győri kanonok, régész, író.

Gyapay Dénes, 1838/39-1839/40-ig I. és II. éves bölcseleth., 1840/41-ben I. éves joghallgató ; 1849-ben kormány-
biztos Győrött.

Festetits Oszkár, 1839/40-ben I. éves bölcselethallgató.

Báró Gavenda Antal, 1839/40-ben I. éves bölcselethallgató.

Gróf Nyáry Lőrinc, 1839/40-ben I. éves bölcselethallgató.

Lukács Sándor, 1840/41-1841/42-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; Győr képviselője 1848-ban, szabadságharcos.

Báró Hemms Ferenc, 1842/43-1843/44. I. és II. éves joghallgató.

Báró Hemms József, 1841/43-1843/44. I. és II. éves joghallgató.

Krisztinkovich Ede, 1844/45-1847/48-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; szabadságharcos, győri ügyvéd.

Báró Luzsénszky Henrik, 1844/45-ben I. éves bölcselethallgató

Báró Geramb Fridolin, 1845/46-ban II. éves bölcselethallgató.

Kautz Gyula, 1845/46-1846/47-ig I-II. éves bölcselethallgató, 1847/48-ban I. éves joghallgató; v. b. titkos tanácsos, 
főrendházi tag, a magyar-osztrák bank volt kormányzója.

Sikor József, 1845/46-ban I. éves bölcselethallgató; szabadságharcos, győri orvos.

Kruesz Ferenc (Krizosztom), 18474/48-ban I. éves bölcselethallgatóallgató; pannonhalmi főapát.

A Győri Királyi Jogakadémián (1867-1892 között) tanult és a közéletben  
vagy az irodalomban kiemelkedőt alkotó hallgatók névsora:

Angyal Armand, 1872/73–1875/76-ig végezte az akadémiát; később Győr sz. kir. város főkapitánya, kir. tanácsos

Babarczy László báró, 1880/81–1881/82. és az I. és II. évi tanfolyamokat végezte.

Balogh Jenő, 1880/81–1882/83. az I–III. tanfolyamokat végezte; igazságügyminiszter.

Bély János, 1871/72–1874/75. az I–IV. tanfolyamokat végezte; Győr vármegye tiszti főügyésze.

Brunecker Edgár báró, 1870/71-ben I. éves hallgató.

Brunecker Lamoral báró, 1869/70–1870/71. az I. és II. tanfolyam hallgatója.

Duka Péter báró, 1869/70-ben III. éves hallgató.

Erdődy Sándor gróf, 1885/86-ban I. éves hallgató.

Farkas Mátyás, 1886/87–1889/90. az I–IV. tanfolyamokat hallgatta; Győr sz. kir. város főjegyzője.

Festetits Jenő gróf, 1869/70 i. éves, 1871/2-ben II. éves, 1872/3. III. éves hallgató. 

Festetits Tasziló herceg, 1868/69–1869/70-ig I. és II. éves hallgató.

Fischer Gyula, 1875/76–1878/79. az I– IV. tanfolyamok hallgatója; c. kir. főügyész.

Gaár Vilmos, 1880/81–1883/84. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; kuriai bíró.

Giffing (Gerő) Gyula, 1878/79–1882/83. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; jogi író, magy. kir. honvéd 
hadbírótábornok.
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Gyapay Pál, 1879/80–1882/83. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; országgyűlési képviselő, Esztergom vármegye főis-
pánja.

Hajda Mihály, 1868/69–1870/71. az I–III. tanfolyamok hallgatója; a győri kir. jogakadémia tanára.

Hauser Károly báró, 1887/78–1888/89. az I–II. tanfolyamok hallgatója.

Hunkár Dénes, 1870/71–1872/73 az I–III. tanfolyamok hallgatója.

Ivánka Oszkár, 1870/71 és 1872/73. a II–III. tanfolyamok hallgatója; politikus, országgyűlési képviselő.

Jászoly Mihály, 1882/83–1885/86. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; kir. ítélőtáblai bíró.

Jeszenszky Antal, 1871/72-ben I. éves hallgató.

Koloszár László, 1885/86–1888/89. I–IV. tanfolyamok hallgatója; kir. ítélőtáblai bíró.

Kuncz Jenő, 1882/83.–1885/86. végezte az I–IV. tanfolyamokat; író, Győr vármegye főjegyzője.

Kürthy Emil, 1868/69 –1870/71. az I–III. tanfolyamokat végezte; író, hírlapíró.

Lippay Géza, 1868/69 –1870/71. az I–III. tanfolyamok hallgatója; Győr vármegye alispánja, Győr vármegye és 
Győr sz. kis. város főispánja.

Meszlényi Lajos, 1871/72.–1872/73. az I. és II. tanfolyamok hallgatója; országgyűlési képviselő.

Mikszáth Kálmán, 1869/70 I. éves hallgató; regényíró.

Nádasdy Aladár, 1880/81-ben I. éves hallgató; kir. törvényszéki elnök.

Németh Miklós, 1869/70–1873/74. az I–III. tanfolyamok hallgatója; Győr vármegye alispánja.

Németh Károly, 1884/85–1886/87. az I–III. tanfolyamokat végezte; országgyűlési képviselő, magy. kir. udvari tanácsos.

Pálffy Rudolf gróf, 1879/80-ban I. éves hallgató.

Rapaics Radó, 1868/69–1870/71. az I–III. tanfolyamok hallgatója; miniszteri tanácsos.

Rábel László, 1887/88–1889/90. az I–III. tanfolyamok hallgatója; Sopron vármegye árvaszéki ülnöke, jogtörténetíró.

Ráth Zoltán, 1881/82–1882/83. az I–II. tanfolyamok hallgatója; jogakadémiai tanár, egyetemi magántanár, közgaz-
dasági és statisztikai író.

Rátkay László, 1871/72–1872/73. az I–III. tanfolyamokat végezte; író, országgyűlési képviselő.

Rózsavölgyi Gyula, 1869/70–1871/72. az I–III. tanfolyamok hallgatója; székesfővárosi tanácsos.

Rudnyászky József báró, 1873/74-ben I. éves hallgató.

Szalacsy Lajos, 1870/1–1872/73. az I–III. tanfolyamok hallgatója; kir. tanácsos.

Szávay Gyula, 1881/82–1884/85. az I–IV. tanfolyamokat végezte; költő.

Szodfridt József, 1878/79–1881/82. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; Győr vármegye és Győr sz. kir. város főispánja.

Szüry Dénes, 1867/68-ban I. éves hallgató; miniszteri tanácsos.

Wennes Jenő, 1886/87–1889/90. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; Győr sz. kir. város polgármestere, magy. kir. 
udvari tanácsos.

Zechmeister Károly, 1870/71–1872/73. az I–III. tanfolyamok hallgatója; Győr sz. kir. város polgármestere, kir. tanácsos.

DEÁK FERENC 
ÁLLAM- ÉS 

JOGTuDOMÁNYI KAR
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GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS AZ ELTE ÉGISZE ALATT

Az el ső lé pé sek

A győ ri egye tem lét re ho zá sá nak majd ki tel je se dé sé nek fo lya ma ta és a győ ri jo gász kép zés kéz a kéz ben jár. Az el ső 
el gon do lá sok ele ve a jog aka dé miá ra épí tett egye te met kép zel tek el, a legújabb ko ri egye tem ala pí tá si tö rek vé sek pe dig 
ak kor vál tak ered mé nyes sé, ami kor az egye tem egyik meg ha tá ro zó pil lé re ként a jog tu do má nyi kép zés re épí tet tek.

Az egye tem ala pí tá si tö rek vé sek tör té ne té ben elő ször – im már 130 esz ten de je, 1878-ban - Kautz Gusz táv, a Győ ri 
Jog aka dé mia ak ko ri rek to ra ké szí tett ta nul mányt a jö ven dő győ ri egye tem ről. A ter ve zet sze rint az egye tem bá zi sa a 
jog aka dé mia lett vol na. Bár a Vallás-és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té rium elis mer te, hogy szük ség vol na – a bu da pes ti és 
a ko lozs vá ri egye tem mel lett - egy har ma dik tu do mány egye tem lét re ho zá sa is, azon ban nem ta lál ta idő sze rű nek az 
egye te mi terv meg va ló sí tá sát. A ké re lem te hát ad acta ke rült. 

1910-ben Wennes Je nő, Győr pol gár mes te re, aki a jog aka dé mia ta nu ló ja volt egy ko ron, tu do mást sze rez vén ar ról, 
hogy Po zsony ban egye te met kí ván nak ala pí ta ni, meg kér te a vá ros egyik or szág gyű lé si kép vi se lő jét, hogy de rít se ki: 
le het sé ges -e Po zsony he lyett Győr nek el nyer nie az egye tem ala pí tás jo gát. Saj nos ez a pró bál ko zás is si ker te len volt. 

A ha zán kat meg cson kí tó tria no ni dön tés után is mét fel csil lant a re mény, mert 1920-ban a po zso nyi egye tem fel sze-
re lé sét szál lí tó sze rel vény kö zel egy évig a győ ri vas út ál lo má son vá ra ko zott, de a vá ros ve ze té se ek kor tar tóz ko dóan 
vá la szolt a pol gá rok egye te met óhaj tó ké ré sé re. Ez is köz re játsz ha tott ab ban, hogy vé gül az egye tem Pécs re ke rült. 

1945 után új ra na pi rend re ke rült a győ ri egye tem ügye. 1951. au gusz tus 29-én az MDP KV Tit kár sá ga ugyanis ha-
tá ro za tot ho zott - egy Győr ben lé te sí ten dő - könnyű ipa ri mű sza ki egye tem ről. Ez a terv azon ban nem va ló sult meg. 

Egy év ti zed múl va, 1962. feb ruár 6-án az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga vet te tár gya lás ba a Győ ri Mű sza ki Egye tem 
lé te sí té sé nek ügyét. A ha tá ro zat alap ján szü le tett 1963. évi 5. sz. tör vényere jű ren de let ren del ke zé se ér tel mé ben és az 
új egye tem az 1968-69-es tan év ben kezd te vol na meg mű kö dé sét. Ez zel egyide jű leg a Bu da pes ti Épí tő ipa ri és Köz-
le ke dé si Mű sza ki Egye tem meg szűnt vol na, kép zé si felada tai a győ ri egye tem hez ke rül tek vol na át. A tvr. meg fo gal-
maz ta, hogy „az egye tem te le pí té sé nek meg va ló sí tá sa Győr vá ros fej lesz té sé nek olyan le he tő sé get ad, mely vég ered-
mény ben ala pot szol gál ar ra, hogy a vá ros az or szág egyik leg je len tő sebb re gio ná lis köz pont já vá vál jék.” Az Or szá gos 
Terv hi va tal már az egye tem he lyét is ki je löl te a Püs pök er dő te rü le tén. 

Az 1966. jú lius 17-én ki hir de tett 1966. évi 17. sz. tvr. azon ban új hely ze tet te rem tett. A győ ri egye tem és a Köz le-
ke dés- és Pos ta ügyi Mi nisz té rium ál tal szakágan ként ter ve zett fő is ko lái he lyett ugyanis egy in teg rált, győ ri szék he lyű 
fő is ko la lé te sí té sé ről ren del ke zett. A hi va ta los ira tok ban az is ol vas ha tó, hogy a ter ve zett győ ri fő is ko la, mint tel je sen 
új, mo dern in téz mény előtt nyi tott lesz ké sőbb az egye te mi to vább fej lesz tés le he tő sé ge. Eb ben a dön tés ben – és ké-
sőbb, a fő is ko la lét re ho zá sá nak tel jes fo lya ma tá ban is – meg ha tá ro zó sze re pet ját szott egy rend kí vül szé les lá tó kö rű 
fér fi, az ak ko ri köz le ke dés és pos ta ügyi mi nisz ter, dr. Csanádi György. 

Dr. Csanádi György Alapkőletétel

Ez a dön tés két bu da pes ti és egy sze ge di in téz mény in teg rá ció ját és Győr be te le pí té sét von ta ma ga után: a Fel ső-
fo kú Gépjárműközlekedési Tech ni kum, a Fel ső fo kú Köz le ke dé si Tech ni kum, a Fel ső fo kú és a Vas út for gal mi Tech ni-
kum össze vo ná sa tör tént meg egyet len in téz ménnyé.

1967. ja nuár 18-án az Or szá gos Terv hi va tal, a Mű ve lő dés ügyi Mi nisz té rium, a Középü let ter ve ző Vál la lat, a Győr-
Sop ron Me gyei Ta nács és a Vá ro si Ta nács el nö kei, to váb bá a KPM Ok ta tá si Osz tály ve ze tő je, Dr. He ge dűs Gyu la 
(ké sőb bi fő igaz ga tó) va la mint a KPM Ok ta tá si Be ru há zá si Felügye lő ség ve ze tő je az új fő is ko la hely szí néül a Mo so ni-
Du na part ján fek vő vá ros részt, Győr-Rév fa lut je löl te ki.

1968. jú nius 4-én a Ma gyar Köz löny ben meg je lent a Köz le ke dé si és Táv köz lé si Mű sza ki Fő is ko la (KTMF) lé te sí té-
sé nek alap do ku men tu ma, az El nö ki Ta nács 16. sz. tör vényere jű ren de le te. 

A KTMF volt az or szág el ső olyan fel ső fo kú in téz mé nye, amely a fel ső fo kú tech ni ku sok nál ma ga sabb szin tű kép-
zést ad va üzem mér nö ki dip lo mát ad ha tott ki. Az üzem mér nö kök felada tául a mű sza ki üze mel te tés, a for ga lom irá-
nyí tás és a gyár tás ré szegy sé gei nek irá nyí tá sát ha tá roz ták meg a köz le ke dés, a köz le ke dés-é pí tés, a jár mű gyár tás és 
a táv köz lés te rü le tén. 

1968. szep tem ber 9-én a Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem Szerb. u. 23. sz. alat ti épü le té ben ün ne pé lyes tan év nyi tó val 
kez dő dött meg a győ ri fő is ko la el ső rész le gé nek, a Köz le ke dés épí té si Kar nak a mű kö dé se. 1969 szep tem be ré től a 
Szerb ut cá ban el kez dő dött a vas út gé pé szek kép zé se is. 1970 őszén Sze ke res Ta más fő is ko lai ad junk tus (ké sőb bi fő-
igaz ga tó, majd rek tor) ve ze té sé vel a győ ri Ság vá ri End re út 25. sz. alat ti épü let ben meg kez dő dött a le ve le ző ta go za tos 
mű sza ki ok ta tók kép zé se is.

A fő is ko la épü le té nek ün ne pé lyes alap kő-le té te lé re 1971. jú lius 23-án ke rült sor. Az el ső ként átadott A je lű épü le-
tet kö vet te a B, C és D je lű épü let, majd a felépült kol lé giu mok kal és la bo ra tó riu mok kal együtt 1977. ok tó ber 28-án 
az egész lé te sít mény az ok ta tók és a hall ga tók bir to ká ba ke rült.

Dr. He ge dűs Gyu la fő igaz ga tó em ber fe let ti mun ká já nak kö szön he tően nem csu pán az épü le tek ké szül tek el ha tár-
idő re, ha nem – a Köz le ke dés- és Pos ta üze mi In té ze tet kö ve tően Győr be köl töz he tett a Táv köz lé si, a Köz le ke dés épí-
té si és a Köz le ke dés gé pé sze ti In té zet is. Ez zel a fő is ko la ver ti ku ma tel jes sé vált.

A leendő egyetem területének és környékének látképe
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A KTMF főépülete

Rendelet és határozat

He ge dűs Gyu lát 1980. jú lius 1-jé től Kiscelli Lász ló kö vet te a fő igaz ga tói szék ben. 1989. feb ruár 6-án ő ve tet te fel 
elő ször egy, a me gyei párt bi zott ság el ső tit ká rá nak kül dött le vé lé ben a fő is ko la egye tem mé fej lesz té sé nek ter vét. 1989. 
feb ruár 20-án a fő is ko la ta ná csa is meg vi tat ta az ön ál ló egye tem mé vá lás le he tő sé gét és fel té te leit. 

1989. ok tó ber 25-én Dr. Sze ke res Ta más ko ráb bi fő igaz ga tó he lyet tes nyer te el a fő igaz ga tói tiszt sé get. Ő volt az, 
aki az in téz mény legel ső győ ri mun ka tár sa ként a fő is ko la Győr be köl tö zé sé nek, el he lye zé sé nek és mű kö dé sé nek 
megin dí tá sá ban a he lyi ügye ket in téz te, majd – két év ti zed múl va – az ő irá nyí tá sá val kez dő dött el az a több mint tíz 
évet át fo gó elő ké szí tő mun ka, amely nek ered mé nye ként az Szé che nyi Ist ván Egye tem megala kul ha tott. 

Kez de mé nye zé sé re 1990. jú nius 6-án megala kult az Universitas - Győr Ala pít vány, me lyet a Szé che nyi Fő is ko la, 
Győr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta, a KHVM, a MATÁV 
Rt., a Ma gyar Pos ta Rt., a MÁV Rt., a RÁBA Rt. és az An ten na 
Hun gá ria Rt. ho zott lét re az zal a cél lal, hogy a Szé che nyi Ist-
ván Fő is ko la be lát ha tó időn be lül egye te mi rang ra emel ked jék, 
ezál tal Győr vá ro sa az egye te mi vá ro sok so rá ba lép jen. Győr 
vá ro sa ek kor az egye te mi fej lesz tés cél já ra 200 mil lió Ft tá mo-
ga tást sza va zott meg a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la ja vá ra, amely 
összeg ből 70 mil lió Ft átuta lás ra is ke rült.

Az ala pít vány 1993. ja nuár 20-án hir det te meg prog ram ját, 
mely sze rint 1995 őszén a jo gi, 1996 őszén a köz gaz da sá gi, 
1997 őszén pe dig a tu do má nyos hát te ré ben kel lően megerő-
sö dött egy vagy több mér nö ki sza kon kel lett meg kez dőd nie az 
egye te mi szin tű kép zés nek. 

A fő is ko la az egye te mi kép zés elő se gí té sé re és a fő is ko la egé-
szé nek fej lesz té se cél já ból je len tős szer ve ze ti átala kí tást haj tott 
vég re, és a hall ga tói va la mint az ok ta tói lét szám mennyi sé gi és 
mi nő sé gi átala kí tá sát tűz te ki cé lul. 

1995. már cius kö ze pén a prog ram anya gi fe de ze té nek biz to-
sí tá sá ra Sze ke res Ta más az Universitas - Győr Ala pít vány ku ra-
tó riu ma ne vé ben a volt Fri gyes lak ta nya te rü le té nek egye te mi 
cé lú hasz no sí tá sát ja va sol ta a vá ros ve ze tői nek. A győ ri köz-
gyű lés 1995 nya rán szin te köz fel kiál tás sal - a két év vel aze lőtt 
meg sza va zott 200 mil lió Ft-os tá mo ga tás ból még hát ra lé vő 130 
mil lió Ft el len té te le zé se ként - egye te mi hasz no sí tá si cél ra, az 

Dr. Hegedűs Gyula Dr. Kiscelli László

Dr. Szekeres Tamás
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Universitas - Győr Ala pít vány tu laj do ná ba ad ta a Fri gyes lak ta nya 2,7 hek tá ros te rü le tét, épü le teit. A szé che nyi sek 
azon ban nem a Fri gyes épü le tei ben szán dé koz tak az egye te mi kép zést megin dí ta ni, ha nem a te rü let hasz no sí tá sá-
ból, eladá sá ból be fo lyó pénz ké pez te a szí nes, szé les tu do mány te rü le tet fel vo nul ta tó győ ri fel ső ok ta tást szer ve ző 
Universitas - Győr Ala pít vány for rá sait.

1995 őszén azután meg tör tént az egye tem mé vá lás hoz ve ze tő úton az egyik leg fon to sabb lé pés: több mint száz év 
el tel té vel vissza tért a vá ros ba jo gász kép zés. 

103 év elteltével újraindult a győri jogászképzés*

* a könyv ezen ré sze dr. Bi ha ri Mi hály nak a győ ri jo gász kép zés új rain dí tá sá nak 10. év for du ló ján ren de zett ün nep sé
gen el hang zott be szé dén alap szik.

Az „ad hoc” elő ké szí tő bi zott ság lét re ho zá sa
A jo gi kar lét re ho zá sá nak el ső és leg fon to sabb pil la na ta az volt, ami kor Sze ke res Ta más fő igaz ga tó, az Universitas-

Győr Ala pít vány társ el nö ke 1992. ok tó ber 29-én Bi ha ri Mi hály hoz, az ELTE tan szék ve ze tő jé hez írt le ve lé ben fel kér te 
ar ra, hogy ké szít sen ta nul mányt a jo gi kép zés megin dí tá sá nak le he tő sé gei ről a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la egye tem mé 
fej lesz té sé nek prog ram ja ke re té ben. A meg bí zás ha tár ide je 1992. de cem ber 20-a volt. 

Széchenyi István címere

1992. no vem ber 25-ére Bi ha ri Mi hály az ELTE ÁJK 
Po li to ló gia Tan szé ké re elő ké szí tő meg be szé lést hí vott 
össze. A meg be szé lé sen részt vet tek: Sze ke res Ta más, 
Bi ha ri Mi hály, to váb bá Győr höz kö tő dő olyan sze mé-
lyi sé gek, úgy mint Hárs fal vi Re zső, Kukorelli Ist ván, 
Nagy T. Gyu la. Sze ke res Ta más be mu tat ta a SZIF-et, 
el mond ta, hogy az in téz mény ben - amely re gio ná lis 
sze re pet ját szik a fel ső ok ta tás ban - 2300 hall ga tó ta-
nul. Ugyanak kor az egész tér ség ben hiány zik a gaz da-
sá gi ve ze tő ré teg ki ter me lé sé hez szük sé ges tár sa da lom-
tu do má nyi kü lö nö sen a köz gaz dász- és jo gász kép zés. 
Ezért a Du nán túl hat észak–nyu ga ti me gyé jé ből a hall-
ga tók kény te le nek Bu da pest re vagy Pécs re jár ni egye-
te mi kép zés re. 

Sze ke res Ta más ki fej tet te, hogy a SZIF - új sza kok 
in dí tá sá val - bő ví te ni kí ván ja kép zé si kí ná la tát. En nek 
alap ján már 200 köz gaz dász hall ga tó ta nul a fő is ko lán a 
Bu da pes ti Közgazdaságtudományi Egye tem ki he lye zett 
ta go za tán. A győ ri jo gász kép zés vo nat ko zá sai ban pe dig 
el mond ta, hogy a fő is ko la il let ve az ala pít vány ké pes 
biz to sí ta ni az inf ra struk tu rá lis és az anya gi fel té te le ket, 
va la mint a tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke ző ve ze tő 
ok ta tók bé rét.

A meg be szé lés va la mennyi részt ve vő je reá lis cél-
ki tű zés nek tar tot ta a győ ri jo gász kép zés meg te rem-
té sét. Egyetér tet tek ab ban, hogy meg ha tá ro zó elő-
fel té tel az, mi sze rint 1993 szep tem be ré től el kez di 
mű kö dé sét a Ma gyar Akk re di tá ciós Bi zott ság, amely 

az egye tem mé vá lá si, egye tem ala pí tá si ké rel me ket vé le mé nyez ni fog ja.
A részt ve vők egyút tal át te kin tet ték az – ak kor -  ötö dik jo gi kar meg te rem té sé nek az esé lyeit. Megál la pí tot ták, hogy 

szer ve ze ti megol dás ként a győ ri jo gász kép zést vagy az ELTE ki he lye zett ta go za ta ként, vagy az – az egye tem mé ala ku lást 
fon tol ga tó - Ál lam igaz ga tá si Fő is ko la ta go za ta ként, eset leg ön ál ló jog aka dé miai kép zés for má já ban le het ne meg kez de ni.

A vi ta ered mé nye ként a részt ve vők az egye te mi kép zés megin dí tá sát ja va sol ták, ek kor még – az or szá gos kép zé si 
rend szer átala ku lá sá nak kép lé keny volta miatt - nem zár kóz va el a két szin tű - az egye te mi szin tű to vább kép zés le he-
tő sé gét biz to sí tó - jo gász kép zés gon do la tá tól (3 éves fő is ko lai 
szin tű jog aka dé miai kép zés plusz 2 éves egye te mi szin tű kép-
zés for má já ban).

 A részt ve vők rög zí tet ték, hogy 1993 ja nuár jáig rész le tes 
írá sos anya got ké szí te nek a győ ri jo gász kép zés tör té ne té ről, a 
fő is ko la je len le gi hely ze té ről, a jo gász kép zés irán ti tár sa dal mi 
igény ről, a jo gász kép zés egye te mi vagy két szin tű meg szer ve zé-
sé ről, az ELTE ÁJK-val va ló együtt mű kö dés ről, a sze mé lyi fel-
té te lek meg te rem té sé ről, a szó ba jö he tő ve ze tő ta ná rok szám-
ba vé te lé ről.

Az elő ké szí tő meg be szé lé sek ké sőbb is foly ta tód tak, me lyek-
be Dr. Hor váth Pál egye te mi ta nár is be kap cso ló dott, aki ké-
sőbb rend kí vül sok után já rás sal ál lí tot ta össze azt a lis tát, amely 
a Győ rött ok ta tó mun kát vál la ló ta ná rok ada tait tar tal maz ta.

Az el ső ter ve zet

1993. ja nuár 8-án - az elő ké szí tő meg be szé lé sek részt ve vői 
ál tal ren del ke zés re bo csá tott anya gok alap ján - Bi ha ri Mi hály 
el ké szí tet te A jo gász kép zés meg szer ve zé se és bein dí tá sa a Győ ri 
Egye te men cí mű ter ve ze tet, me lyet az ad hoc elő ké szí tő bi zott-
ság tag jai és Sze ke res Ta más fő igaz ga tó kap tak meg. Dr. Bihari Mihály

Széchenyi István mellszobra az egyetem előtt
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A ter ve zet megál la pít ja, hogy Ma gyaror szá gon a jo gász kép zés négy vá ros (Bu da pest, Mis kolc, Sze ged, Pécs) négy 
egye te mén tör té nik, va la mint két fő is ko lán ál lam igaz ga tá si, il let ve rend őr tisz ti kép zés fo lyik. A jo gász kép zés - a Mis-
kol ci Egye te met le szá mít va - min den hol túl te lí tett; mennyi sé gi fej lesz tés re a meg lé vő egye te me ken nem ke rül het 
sor. A bu da pes ti jo gi ka ron az el ső éves hall ga tók lét szá ma há rom év alatt 200 fő ről 380 fő re emel ke dett. Évek óta 
mintegy 2000-en je lent kez nek a bu da pes ti jo gi kar ra.

A de mok ra ti kus át me net, a jog ál lam és a jo gi lag sza bá lyo zott piac gaz da ság meg te rem té se kö vet kez té ben je len tő-
sen meg nőtt, és vár ha tóan di na mi ku san to vább nö vek szik a jo gász kép zés irán ti tár sa dal mi igény. A de mok ra ti kus 
ha ta lom gya kor lás és a jog ál lam mű köd te té se ma gas szín vo na lon kép zett és kel lő lét szá mú jo gi, igaz ga tá si szak em-
be re ket igé nyel. A ma gyar fel ső ok ta tás te kin te té ben te hát erős tár sa dal mi igény mu tat ko zik a jo gász kép zés lét szá má-

Dr. Hársfalvi Rezső
Született: Győr, 1943.

1966-ban summa cum laude minősítéssel szerzett oklevelet az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1965. július 1-től az ELTE 
ÁJK Agrárjogi Tanszékének oktatója 2005-ig. Oktatói feladata 
mellett 1974-től 1986-ig a Magyar Jogász Szövetség titkára. 1980-
87 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese.

1987. december 15-től 1990. augusztus 1-ig a Művelődési 
Minisztériumban dolgozik a felsőoktatási területen (Egyetemi 
és Főiskolai Főosztály főosztályvezető helyettese, főosztályve-
zetője, majd miniszterhelyettes). 1990. augusztus 1-től és jelen-
leg is az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója. 1999-2006 
között az ELTE főtitkári feladatait is ellátja. Oktatói, szakmai 
és közéleti tevékenységéért többször részesült kitüntetésben, 
így többek között a Szalay László Emlékérem, az Eötvös gyűrű, 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt birtokosa.

nak je len tős és fo lya ma tos eme lé sé re. Az észak nyu gat- du nán tú li ré gió ban je len leg ilyen kép zés nincs.
A ter ve zett győ ri egye tem kép zé si rend sze ré be - a meg lé vő fel ső ok ta tá si inf ra struk tú rá ra ala poz va - ki tű nően beépít-

he tő a mér nök- és a köz gaz dász kép zés mel lé az egye te mi szin tű jo gász kép zés, és ké sőbb eset leg egy fő is ko lai szin tű 
igaz ga tá si szak em ber kép zés. A ter ve zet ja va sol ja pers pek ti vi ku san a poszt gra duá lis kép zés meg szer ve zé sét is. 

Az in du ló el ső év fo lyam lét szá mát 100 fő ben ja va sol ta meg ha tá roz ni; a jo gász kép zés tel jes kiépü lé se után mintegy 
500 fő ta nul hat na a győ ri kép zé si he lyen. Hat tan szék megala pí tá sát ja va sol ja a ter ve zet, to váb bá mintegy 20 ok ta tó 
kez de ti al kal ma zá sát, amely az in du ló ok ta tó lét szá mot biz to sít hat ná az el ső két év fo lyam tan tár gyai nak ok ta tá sá hoz. 
Az ál ta lá nos tár sa da lom tu do má nyi, a sta tisz ti kai és az ide gen nyel vi-kép zést a SZIF biz to sí ta ná a ter ve zet sze rint.

A Szé che nyi Ist ván Egye tem szel le mi alap kő le té te le

1993. ja nuár 20-án az Universitas-Győr Ala pít vány ve ze tői szó ban és egy ön ál ló kiad vány ban is mer tet ték a Szé che-
nyi Ist ván Egye tem kon cep ció ját a győ ri Ho tel Kon fe ren cia ta nács ko zó ter mé ben. A részt ve vő ket az ala pít vány ku ra-
tó riu má nak társ el nö kei - Kolozsváry Er nő pol gár mes ter és Sze ke res Ta más fő igaz ga tó - hív ták meg. Az egye tem mé 
fej lesz tés kon cep ció ja tar tal maz ta a jo gi kar lét re ho zá sát és a jo gász kép zés bein dí tá sát a Szé che nyi Ist ván Egye tem 
kép zé si rend sze ré ben. A jo gász kép zés meg te rem té sé nek kon cep ció ja az ad hoc elő ké szí tő bi zott ság ál tal meg vi ta tott 
ter ve zet re épült. A jo gász kép zés bein dí tá sát a ter ve zet 1995 szep tem be ré re ja va sol ta. Az egye tem fej lesz té si kon cep-
ció is mer te té sét so kan a Szé che nyi Ist ván Egye tem „szel le mi alap kő le té te le ként” ér té kel ték. 

A Szé che nyi Ist ván Egye tem kon cep ció já nak be mu ta tá sán és az azt kö ve tő fo ga dá son részt vett Andrásfalvy Ber-
ta lan mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter is. Andrásfalvy Ber ta lan ki je len tet te, hogy tá mo gat ja a győ ri jo gász kép zés 
megin dí tá sát, de ah hoz a Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium (MKM) anya gi hoz zá já ru lást nem tud nyúj ta ni. A 
ter ve ze tet messze me nően tá mo gat ta Ba kos Ist ván, az MKM Egye te mi és Fő is ko lai Fő osz tá lyá nak ve ze tő je is.

1993 fo lya mán a Sze ke res Ta más ál tal fel kért hat ta gú bi zott ság (Bi ha ri Mi hály az elő ké szí tő bi zott ság ve ze tő je, Szalay 
Gyu la, Sze ke res fő igaz ga tó ál tal de le gált győ ri fő is ko lai ta nár, Hor váth Pál egye te mi ta nár, Kukorelli Ist ván egye te mi do-

cens, Hárs fal vi Re zső egye te mi ad junk tus, Nagy Ti bor Gyu la mi nisz té riu mi fő osz tály ve ze tő) fo lya ma tos meg be szé lé se-
ken ké szí tet ték elő a győ ri jo gász kép zés megin dí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes kon cep ciót. 

Kap cso lat fel vé tel és egyez te tés az ELTE ÁJK ve ze tői vel

Az ad hoc elő ké szí tő bi zott ság mun ká la tai ról és meg be szé lé sei ről Bi ha ri Mi hály fo lya ma to san tá jé koz tat ta az ÁJK 
dé kán ját, és a dé kán he lyet te se ket, Sze ke res Ta más és Szalay Gyu la pe dig sze mé lyes tár gya lá sok so rán adott tá jé koz-
ta tást a győ ri elő ké szü le tek ről a dé kán ré szé re.

Az 1994 szep tem be ré ben tar tott meg be szé lés alap ján el ké szült és Bi ha ri Mi hály egyez tet te Ficzere La jos dé kán nal 
és Sze ke res Ta más fő igaz ga tó val a jo gász kép zés kiala kí tá sá nak ja va solt me net rend jét, ame lyet a fő igaz ga tó 1994. 
szep tem ber 23-án a dé kán ré szé re írt le vél ben fog lalt össze.

Há rom ol da lú szer ző dést ja va sol tak, ame lyet vég ső so ron az ELTE Egye te mi Ta ná csa (ET) és a SZIF Ta ná csa hagy-
na jó vá. A szer ző dés aláírói: az ELTE ÁJK, az MTA Ál lam- és Jog tu do má nyi In té ze te (ÁJI), va la mint a SZIF len ne. 
Sze ke res Ta más és Szalay Gyu la a bi zott ság fel ké ré sé re tár gya lást folytatott Lamm Van da igaz ga tó asszonnyal, aki az 
em lí tett szer ve ze tek és az MTA Ál lam- és Jog tu do má nyi In té zet kö zöt ti együtt mű kö dé si ter vét tá mo gat ta. Az együtt-
mű kö dés mély sé gét és mód ját a fe lek a ké sőb bi fej le mé nyek től tet ték füg gő vé (ké sőbb az együtt mű kö dés az ok ta tás 
tar tal mi és sze mé lyi tá mo ga tá sá ban, il let ve az in té zet könyv tá rá nak hall ga tói hasz ná la tá ban konk re ti zá ló dott).

A me net rend előirá nyoz ta, hogy a győ ri jo gász kép zés és az 1995. nyá ri fel vé te li fel té te leit - az ad hoc elő ké szí tő bi zott-
ság mun ká já ra tá masz kod va - az ELTE ÁJK dé kán ja és a SZIF fő igaz ga tó ja 1994. de cem ber 31-ig ter jessze a ka ri, il let ve 
a fő is ko lai ve ze tők elé.  Az 1994 ok tó be ré ben el ké szült szer ző dés ter ve zet sze rint a győ ri jo gász kép zés fel té te lei nek meg-
te rem té sét a SZIF, az ELTE ÁJK és az MTA ÁJI is vál lal ta.

Az Elő ké szí tő Bi zott ság megala kí tá sa és mű kö dé se

1995 ja nuár já ban a dé kán és a fő igaz ga tó az ad hoc előkésztő bi zott ság he lyett tel jes jog kö rű, kö zös Elő ké szí tő Bi-
zott sá got (EB) ho zott lét re, amely be a kar és a fő is ko la is 2–2 főt, az MTA ÁJI 1 főt de le gált. Ficzere La jos, az ELTE 
ÁJK dé kán ja az EB ve ze té sé re Fürész Klá ra dé kán he lyet test kér te fel. Bi ha ri Mi hály az elő ké szí tő mun ká la to kért és a 
do ku men tu mok el ké szí té séért fe le lős tag ként dol go zott to vább az EB tag ja ként.

1995. ja nuár 31-én az ELTE ÁJK dé ká ni ta nács ter mé ben össze hí vott ér te kez le ten az EB meg tár gyal ta a győ ri jo-
gász kép zés ter ve ze tét és a to váb bi szük sé ges lé pé se ket. Az EB ja va sol ta, hogy a SZIF te gyen írás be li aján la tot az 
ELTE ÁJK fe lé ki he lye zett ta go zat ala pí tá sá ra, a jo gász kép zés Győr ben tör té nő meg szer ve zé sé re, is mer tes se a kép zés 
inf ra struk tu rá lis adott sá gait, rész le te sen tér jen ki a kép zés sel kap cso la tos kö te le zett sé gek vál la lá sá ra, a hall ga tók és 
az ok ta tók fo ga dá sá ra, a vál la lás pén zü gyi ga ran ciái ra, az ELTE ÁJK pe dig ké szít sen szán dék nyi lat ko za tot a Ka ri Ta-
nács (KT) szá má ra a győ ri jo gász kép zés ki he lye zett ta go zat for má já ban tör té nő meg szer ve zé sé re. 

Dr. Szalay Gyula
Született: Balatonfüred, 1945. április 3.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtudo-
mányi Karán diplomázott1968-ban. 1967-1971 között cégeknél 
volt gyakornok, jogi előadó, jogtanácsos. 1972-ben tette le az 
ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsgát. 1972-1975 között döntőbíró, 
1976-tól 1978-ig a Győr-Sopron Megyei Bíróságon megyei bí-
rósági bíró. 1978 óta dolgozik a Széchenyi István Egyetemen 
illetve annak jogelőd intézményében mint docens, főiskolai ta-
nár. 1995-ben az ELTE -SZIF Oktatási Intézetének igazgatóhe-
lyettese, később igazgatója. 2001-ben tanszékvezető egyetemi 
docens a kereskedelmi, agrár- és munkajogi tanszéken. 2002-
2005 között az egyetem oktatási rektorhelyettese. A Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának 
dékánja 2007. január 1-jétől. A Kereskedelmi-, Agrár-, és Mun-
kajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense is. 
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Szekeres Tamás főigazgató levele Ficzere Lajos dékánhoz
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Az EB ja va sol ta, hogy az ÁJK ve ze tői egyez tes sék a mi nisz té rium mal azt, hogy az ELTE ÁJK bu da pes ti fel vé te li 
ke ret szá mát 100 fő vel emel jék meg azért, hogy e plusz 100 fő fel vé te lé vel biz to sít sák a győ ri jo gász kép zés elin dí tá sát 
1995–ben lé vén, hogy a fel vé te li vizs gák győ ri meg szer ve zé sé re 1995-ben már nem ke rül he tett sor.

A ja vas lat sze rint a győ ri jo gász kép zés tan ter ve és kép zé si kö ve tel mény rend sze re, va la mint sza bály za tai min den-
ben megegyez nek az ELTE ÁJK kép zé si do ku men tu mai val. A győ ri jo gász kép zés szer ve ze ti ke re te egy kö zös in té zet 
le gyen, amely az ELTE ÁJK ki he lye zett ta go za ta ként, a SZIF bá zi sán kez di meg mű kö dé sét. 

Az in té zet ve ze té sé vel az ELTE ÁJK ta ná rait vagy do cen seit kell meg bíz ni. Biz to sí ta ni kell 15-20 ok ta tó al kal ma zá-
sát. A ki he lye zett ta go za ton tör té nő ok ta tás ba el ső sor ban az ELTE ÁJK ta ná rait kell be von ni, azon ban a győ ri kép-
zés ben va ló rész vé tel nem le het mun ka kö ri kö te le zett sé ge a bu da pes ti jo gi kar ok ta tói nak. Az ok ta tók kal az In té zet 
– elő ször ideig le ne sen, majd vég le ge sen meg bí zott – igaz ga tó ja kö ti meg a meg bí zá si szer ző dé se ket.

A győ ri jo gász kép zés re lét re ho zott in té zet egyide jű leg a SZIF szer ve ze ti egy ség nek is mi nő sül, amely nek tel jes 
mű kö dé si költ sé gét a SZIF, mint fenn tar tó fe de zi. A fi nan szí ro zá si kér dé sek ről az ELTE ÁJK és a SZIF kü lön megál-
la po dást köt.

1995. ja nuár 31-én az EB jó vá hagy ta an nak a le vél nek a ter ve ze tét, ame lyet az ELTE rek to ra kül dött meg a mi nisz-
ter nek an nak ér de ké ben, hogy az MKM en ge dé lyez ze a ki he lye zett ta go zat lé te sí té sét és kép zé si több let biz to sí tá sát 
az 1995/1996. tan év re.

1995 feb ruár já ban és már ciu sá ban fel gyor sul tak az EB mun ká la tai és a ki he lye zett ta go zat elin dí tá sá hoz szük sé ges 
do ku men tu mok is el ké szül tek. Eb ben a mun ká ban Bi ha ri Mi hály és Szalay Gyu la mel lett Lenkovics Bar na bás és Szé-
kely Lász ló vett részt a dé kán meg bí zá sá ból.

Az ELTE ÁJK tá mo ga tó dön té se

Az ELTE ÁJK ta ná ri ka ra elő ször az 1994. ok tó ber 25-én tar tott tan szék ve ze tői és pro fesszo ri ér te kez le ten tá jé ko-
zó dott a győ ri jo gász kép zés ki he lye zett ta go zat ter vé ről.

1995. feb ruár 7-én az ELTE ÁJK Kari Ta ná csa elő ször tár gyal ta a győ ri ki he lye zett ta go zat lé te sí té sé re vo nat ko zó 
ter ve ze tet. A ter ve zet, mely nek elő ter jesz tő je Fürész Klá ra dé kán-he lyet tes, az EB el nö ke volt. A ter ve ze tet Bi ha ri 
Mi hály rész le te sen is mer tet te és in do kol ta, Lenkovics Bar na bás és Szé kely Lász ló pe dig sa ját megál la pí tá sai val és 
ja vas la tai val tá mo gat ta és kiegé szí tet te azo kat.

A KT el fo gad ta az EB ja vas la tait, amely nek ér tel mé ben:
-  a ki he lye zett ta go za ton fo lyó jo gász kép zés sze mé lyi és do lo gi költ sé geit a SZIF vál lal ja,
-  a kép zés bein dí tá sá hoz az ÁJK igény li az MKM-től, hogy a fel vé te li ke ret szá mot 100 fő vel emel je meg,
-  an nak ér de ké ben, hogy a ki he lye zett kép zés szín vo na la a bu da pes ti kép zé sé vel egye ző le gyen, a győ ri jo gász kép zést 

az ELTE ÁJK tan ter ve, tan tár gyi kö ve tel mény rend sze re, sza bály za tai és írás be li ta na nya gai alap ján kell foly tat ni,
-  a ta go zat hall ga tói az ELTE hall ga tói lesz nek 
-  kí vá na tos, hogy az ok ta tók egyé ni meg bí zá si szer ző dés alap ján ok tat nak Győr ben,
-  az in té zet, az ELTE ÁJK és a SZIF kö zös szer ve ze ti egy sé ge le gyen,
-  az in té zet ket tős irá nyí tás ban mű köd jön a rek tor és fő igaz ga tó alatt; a szak mai felügye le tet az ÁJK KT és a dé kán 

lás sa el,
-  az in té zet igaz ga tó ja és ve ze tő ta ná rai az ELTE ÁJK ve ze tő ta ná rai kö zül ke rül je nek ki,
-  a bér és a do lo gi költ sé gek fe de ze té ről és a pén zü gyi fi nan szí ro zás rész le tes kér dé sei ről gaz dál ko dá si megál la po-

dást kell köt ni.

Mi vel a kép zés elő ké szí té se olyan sza kasz ba ér ke zett, hogy az ok ta tá si és a sze mé lyi ál lo mány meg szer ve zé sé hez 
fel tét le nül szük sé ges volt az in té zet ve ze tő meg ne ve zé se, ezért az EB Bi ha ri Mi hály tan szék ve ze tő egye te mi ta nárt ja-
va sol ta az in té zet ve ze tői teen dők el lá tá sá ra. Az ELTE ÁJK KT fel ha tal maz ta Bi ha ri Mi hályt a to váb bi szer ve ző és elő-
ké szí tő felada tok el vég zé sé re, és fel kér te, te gyen ja vas la tot az In té zet Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tá ra (SZMSZ), 
kezd je meg a tár gya lá so kat, és ké szít se elő a konk rét megál la po dá so kat az ok ta tói sze mély zet biz to sí tá sá ra.

Az EB tag ja, dr. Hor váth Pál egye te mi ta nár – Bi ha ri Mi hállyal tör tént egyez te tés alap ján – sze mé lye sen ke res te 
meg azo kat az ok ta tó kat, akik a győ ri kép zést szak te rü le ten ként meg szer ve zik, il let ve vé gez ni fog ják. A fel kért ok ta-
tók írás be li nyi lat ko zat tal vál lal ták a kép zés ben va ló rész vé telt. 

Az ELTE ÁJK KT 1995. már cius 28-án tár gyal ta is mét a győ ri jo gász kép zés megin dí tá sá nak szer ve ze ti fel té te leit és 
az együtt mű kö dé si megál la po dás ter ve ze tét. 

Az ELTE ÁJK KT a ter ve zet be fog lal ta kat el fo gad ta: 1 el len sza va zat tal, 3 tar tóz ko dás mel lett, 18 tá mo ga tó sza va-
zat tal. A KT egyetér tett az együtt mű kö dé si megál la po dás ter ve ze té vel és fel ha tal maz ta a dé kánt an nak aláírá sá ra. 
A KT jó vá hagy ta az ELTE ÁJK–SZIF Ál lam- és Jog tu do má nyi In té zet SZMSZ-ét, és tu do má sul vet te az ok ta tá si és 
gaz dál ko dá si felada tok tel je sí té sé nek ter ve zett rend jét.

Az ELTE ÁJK KT - egy tar tóz ko dás mel lett, 18 tá mo ga tó sza va zat tal - egyetér tett az zal, hogy az in té zet igaz ga tói 
tiszt sé gé re Bi ha ri Mi hály egye te mi ta nár kap jon vég le ges meg bí zást.

Tá jé koz ta tás az ELTE ve ze té se ré szé re

1995 áp ri li sá ban az ELTE rek to ra tá jé koz ta tást kért a győ ri ki he lye zett ta go za ton ter ve zett jo gász kép zés elő ké szü-
le tei ről. A tá jé koz ta tót Bi ha ri Mi hály, a ki he lye zett ta go zat meg bí zott ve ze tő je ké szí tet te el és jut tat ta el Sza bó Mik lós 
rek tor hoz.

A tá jé koz ta tó tar tal maz ta an nak a mintegy 20 ok ta tó nak a név so rát is, akik elő ze te sen írás ban vál lal ták, hogy a 
győ ri jo gász kép zés el ső és má so dik év fo lya mán ok ta tó mun kát foly tat nak majd. A név sor ból nyil ván va ló vá vált, hogy 
ma ga san kva li fi kált, tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke ző ve ze tő ta ná rok és a kö zép ge ne rá ció hoz tar to zó kan di dá tu-
sok, va la mint idő sebb ad junk tu sok egyaránt vál lal ták a győ ri kép zés ben va ló rész vé telt. A tá jé koz ta tó ki tért ar ra, 
hogy az MTA ÁJI jó né hány mun ka tár sa és a Győr-Mo son-Sop ron me gyé ben dol go zó bí rák, ügyé szek és köz igaz ga-
tá si jo gá szok is - mintegy 10-12 fő - részt fog nak ven ni a győ ri jo gász kép zés ben. A tá jé koz ta tást a rek tor el fo gad ta, 
így zöld utat ka pott az ELTE ré szé ről az együtt mű kö dé si megál la po dás meg kö té se.

Győ ri jó vá ha gyás

A SZIF Ta ná csa 1995. áp ri lis 10-én tár gyal ta az ELTE és a SZIF együtt mű kö dé se alap ján 1995 szep tem be ré től 
megin dí tan dó jo gász kép zés ter ve ze tét és rész le tes do ku men tu mait. A Ta nács el fo gad ta az ELTE ÁJK KT ál tal már 
elő ző leg jó vá ha gyott együtt mű kö dé si megál la po dást, an nak mel lék le teit, a SZIF és az Universitas-Győr Ala pít vány 
nyi lat ko za tát a kép zés mű kö dé si fel té te lei nek biz to sí tá sá ról, a sze mé lyi fel té te lek meg te rem té sé ről, az ELTE–SZIF 
Ál lam- és Jog tu do má nyi In té ze té nek SZMSZ-ét és az ok ta tá si do ku men tu mo kat.

Sze ke res Ta más fő igaz ga tó 1995. áp ri lis 18-án „jog kör-át ru há zá si” dön tést ho zott, amely nek ér tel mé ben az ELTE–
SZIF Ál lam- és Jog tu do má nyi In té ze te igaz ga tó já ra ru ház ta át az In té zet ok ta tói nak és nem ok ta tó al kal ma zot tai nak 
fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó szer ző dé sek meg kö té sé nek jo gát.

Dr. Horváth Pál
Született: Győrszemere, 1928. április 5.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán 1952-ben, a Bölcsészettudományi Karon 1957-ben 
szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK egyetemes jogtörténet tan-
székvezető egyetemi tanára volt, 1998-tól emeritus professzor. 
Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító professzora és 
a jogtörténeti tanszék első vezetője. Az állam-és jogtudomány 
kandidátusa 1958-ban, doktora 1968-ban. 
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Mi nisz té riu mi jó vá ha gyás

1995. má jus 15-én Ficzere La jos, az ELTE ÁJK dé kán ja ál lás fog la lást kért Papp La jos tól, az MKM he lyet tes ál lam-
tit ká rá tól ar ra vo nat ko zóan, hogy a győ ri ki he lye zett ta go zat felál lí tá sá ra és mű köd te té sé re vo nat ko zó együtt mű kö-
dé si megál la po dás ter ve ze te el fo gad ha tó-e és a megál la po dás-ter ve zet ben rög zí tett in té ze ti for má ban és fel té te lek 
mel lett foly tat ha tó-e jo gász kép zés Győr ben. 

A dé kán le ve lé re Papp La jos he lyet tes ál lam tit kár 1995. má jus 2-án vá la szolt: a megál la po dás-ter ve zet ben rög zí tet-
tek, va la mint az in té zet SZMSZ-ébe fog lal tak sze rint a jo gász kép zés Győr ben megin dít ha tó. Fon tos biz to sí ték ként 
emel te ki, hogy a kép zés az ELTE ÁJK szak mai irá nyí tá sa alatt foly jék, és a dip lo má kat az ELTE ad ja ki. Fon tos sze-
mé lyi ga ran cia ként emel te ki, hogy a győ ri in té zet igaz ga tó ját az ELTE ÁJK dé kán ja bíz za meg.

Egye te mi jó vá ha gyás, az együtt mű kö dé si szer ző dés
Az ELTE Egye te mi Ta ná csa 1995. jú nius 19-én tár gyal ta a győ ri ki he lye zett ta go zat lé te sí té sé vel kap cso la tos ter-

ve ze tet, amely nek ér tel mé ben az ELTE ÁJK és a SZIF együtt mű kö dé si megál la po dást köt a győ ri jo gász kép zés 1995 
szep tem be ré től tör té nő in dí tá sá ról. Az együtt mű kö dé si megál la po dást és a csa tolt do ku men tu mo kat az ET el fo gad-
ta (az ET je len nem lé vő tag jai szét kül dött sza va zó la pon fog lal hat tak ál lást). A sza va zás vég ered mé nye egy han gú 
volt. Az ET egyetér tett a ki he lye zett ta go zat lé te sí té sé vel, a győ ri jo gász kép zés nek az 1995/1996-os tan év ben tör té nő 
megin dí tá sá val. Az ET fel ha tal maz ta az ELTE ÁJK dé kán ját az együtt mű kö dé si megál la po dás aláírá sá ra. 

Az együtt mű kö dé si megál la po dást 5 éves idő tar tam ra kö töt te - az ELTE ET és a SZIF Ta ná csá nak jó vá ha gyá sá val 
- az ELTE rek to ra, az ÁJK dé kán ja, Ficzere La jos és a SZIF fő igaz ga tó ja, Sze ke res Ta más. Az együtt mű kö dé si megál-
la po dást aláír ta az Universitas-Győr Ala pít vány társ el nö ke, Ba logh Jó zsef pol gár mes ter is.

Együtt mű kö dé si megál la po dás 

Egy rész ről az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest, V., Egye tem tér 13. (a to váb biak ban ELTE) más rész ről 
a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la, Győr Hé der vá ri út 3. (a to váb biak ban Fő is ko la), va la mint az Universitas Győr  Ala pít
vány kö zött graduális jo gász kép zés megin dí tá sá ra Győ rött (nap pa li) ki he lye zett ta go za ton.

Az Együtt mű kö dé si Megál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sát az ELTE ré szé ről az ELTE Ál lam és Jog tu do má nyi 
Kar (to váb biak ban Kar) vég zi.

1.  A megál la po dás a Nyu gat Du nán tú lon a hiány zó jo gi fel ső ok ta tás le he tő sé gét kí ván ja meg te rem te ni. En nek ér de
ké ben a Fő is ko la bá zi sán nap pa li ta go za tos jo gi fel ső ok ta tá si kép zést in dít az zal a cél lal, hogy elő se gít se a leen dő 
Győ ri Egye te men az ön ál ló egye te mi szin tű jo gász kép zést. Az ok ta tá si együtt mű kö dés jo gi alap ját az 1993. évi 
LXXX. tv. 11. §a ké pe zi.

2.  A ki he lye zett ta go zat mű köd te té sé re ön ál ló szer ve ze ti egy sé get kell lét re hoz ni. En nek ér de ké ben, je len együtt mű kö
dé si megál la po dás aláírá sát kö ve tően a Kar és a Fő is ko la Ta ná csa győ ri szék hellyel mű kö dő Ok ta tá si In té ze tet hoz 
lét re. Az In té zet el ne ve zé se: ELTE ÁJTK  SZIF Ok ta tá si In té zet (a to váb biak ban In té zet). Az In té zet lét re ho zá sá ról 
va la mint an nak SZMSZéről a Kar és a Fő is ko la il le té kes tes tü le tei dön te nek.

3.  Az In té ze tet  az SZMSZben meg ha tá ro zot tak sze rint  a Kar dé kán ja és a SZIF fő igaz ga tó ja a 4. és 5. pont ban 
rög zí tett felada taik kal össz hang ban kö zö sen irá nyít ja.

4.  A Kar az ok ta tás szak mai fel té te lei nek lét re ho zá sa ér de ké ben:
a) biz to sít ja a kép zés hez szük sé ges alap do ku men tu mo kat,
b) az ok ta tói kö ve tel mény rend szer ér vé nye sü lé sét biz to sít va gon dos ko dik az ok ta tók ki vá lasz tá sá ról,
c)  az In té zet igaz ga tó ján ke resz tül fo lya ma to san el lenőr zi a ta go za ton fo lyó te vé keny sé get,
d) az ELTE gaz da sá gi fő igaz ga tó köz re mű kö dé sé vel a hall ga tó kat köz vet le nül megil le tő jut ta tá so kat ki fi ze tés cél já ból 

a Fő is ko lá ra át he lye zi.
5) A Fő is ko la és az Universitas Győr Ala pít vány biz to sít ja a kép zés tár gyi fel té te leit, és vál lal ja a) az In té zet el he lye zé sét,
b) az ok ta tás hoz szük sé ges tan ter mek, sze mi ná riu mi he lyi sé gek biz to sí tá sát,
c) a kép zés hez szük sé ges könyv tá ri hát tér fo lya ma tos kiépí té sét,
d)  a ki he lye zett ta go zat sze mé lyi és mű kö dé si költ sé geit, va la mint a Ka ron fel me rü lő egyéb több let költ sé ge ket
6) A szer ző dő fe lek  a ka ri fel vé te li ke ret szá mok MKM ál tal tör té nő megeme lé sé nek függ vé nyé ben  az ok ta tást 

1995/96. tan év ben kí ván juk meg kez de ni. Ter ve zett hall ga tói lét szám 80120 fő.
7) A hall ga tók fel vé te lé re a ka ri fel vé te li sza bá lyok sze rint Bu da pes ten ke rül sor. Az In té zet csak a Kar ál tal fel vett 

hall ga tó kat ké pez he ti. Az In té zet hall ga tói a Kar hall ga tói nak mi nő sül nek, ré szük re a dip lo mát az ELTE ad ja ki. A 
hall ga tók ra a Ka ri sza bály za tok  a kép zé si hely kü lön bö ző sé gé ből szár ma zó ok ta tás szer ve zé si el té ré sek ki vé te lé vel 
 azo nos mó don vo nat koz nak. Papp Lajos helyettes államtikár levele Ficzere Lajos dékánnak

8) Je len együtt mű kö dé si megál la po dás 5 év idő tar tam ra szól, és az ELTE, va la mint a SZIF ta ná csá nak jó vá ha gyá sá
val lép ha tály ba. A Megál la po dás kö zös megegye zés sel meg vál toz tat ha tó.

Bu da pest, 1995. jú nius 25.

Dr. Ficzere La jos Ba logh Jó zsef Dr. Sze ke res Ta más
dé kán pol gár mes ter fő igaz ga tó

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem ÁJTK Győr Me gyei Jo gú Vá ros Szé che nyi Ist ván Fő is ko la
az Universitas Győr Ala pít vány társ el nö kei
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Az ELTE ÁJTK-SZIF 
Ok ta tá si In té zet jog ál lá sa és szer ve ze te

Az In té ze tet - az 1993. évi LXXX. tv. 11. §-a alap ján - az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam és Jog tu do má nyi 
Ka ra (Bu da pest) és a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la (Győr) ala pí tot ta a kö zöt tük 1995. jú nius 25-én lét re jött együtt mű-
kö dé si megál la po dás sal.

Az In té zet felada ta ma gas szin tű is me re tek kel ren del ke ző ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett sé gű szak em-
be rek kép zé se és to vább kép zé se Győ rött a SZIF inf ra struk tu rá lis bá zi sán, az ELTE ÁJTK szak mai kö ve tel mé nyei 
alap ján, a Kar szak mai felügye le té vel.

Az In té zet jo gi stá tu sát il le tően ön ál ló szer ve ze ti egy ség, amely:
- igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé ge szem pont já ból a SZIF fakultási ran gú szer ve ze ti egy sé ge,
- ok ta tá si te vé keny sé ge szem pont já ból pe dig a Kar ön ál ló ta go za ta (Győ ri Ta go zat).
Az ala pí tók az In té ze ti Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat tal az In té zet ve ze té sé vel kap cso la tos felada to kat
- az In té zet igaz ga tó já ra
- és az In té zet Ta ná csá ra ru ház ta.
Az In té zet ben ta nul má nyai kat foly ta tó hall ga tók a Kar ral áll nak hall ga tói jog vi szony ban, s ré szük re a dip lo mát - a 

Győ ri Ta go zat akk re di tá lá sáig - a Kar bo csát ja ki. Az In té ze ti SZMSZ alap ján a Kar a hall ga tók kal kap cso la tos kö te le-
zett sé ge ket és jo go sít vá nyo kat az In té zet re ru ház ta át. A hall ga tók az SZMSZ alap ján egyaránt kép vi sel te tik ma gu kat:

- az In té ze ti Ta nács ban, a Fő is ko lai Ta nács ban és a fő is ko lai hall ga tói ön kor mány zat ban
- va la mint a Ka ri Ta nács ban és a ka ri hall ga tói ön kor mány zat ban.

Az ok ta tás elő ké szí té se

1995 jú niu sá ban és jú liu sá ban ke rült sor az ELTE ÁJK-n a jog hall ga tók fel vé te lé re. A fel vé te li lap hoz tá jé koz ta tót 
és nyi lat ko za tot csa tolt a győ ri ki he lye zett ta go zat. A tá jé koz ta tó ban in for mál ták a fel vé te li ző ket ar ról, hogy az ELTE 
ÁJK jo gász kép zést in dít Győr ben a Szé che nyi Ist ván Fő is ko lán. A fel vé te li ző nyi lat koz ha tott ar ról, hogy az 1995 
szep tem be ré től megin du ló győ ri jo gász kép zés ben részt kí ván-e ven ni.

1995. jú lius 5-én az in té zet igaz ga tó elő ter jesz tést tett Sze ke res Ta más fő igaz ga tó nak, hogy a lis ta sze rint meg je lölt 
tan szék ve ze tők kel, ve ze tő ta ná rok kal és ok ta tók kal a SZIF kös sön meg bí zá si szer ző dést va la mint, hogy a SZIF és az 
Universitas-Győr Ala pít vány gon dos kod jon a szer ző dés alap ján já ró dí jak fo lyó sí tá sá ról. 

1995. jú liu sá ban és au gusz tu sá ban el ké szült az el ső és má so dik év fo lyam tan ter ve, az ok ta tan dó tan tár gyak és az 
ok ta tást vál la ló ta ná rok lis tá ja.

103 év el tel té vel új ra ün ne pé lyes év nyi tó Győ rött

Az ün ne pé lyes tan év nyi tó ra 1995 szep tem ber 21-én a győ ri Vá ros há zán ke rült sor ab ból az al ka lom ból, hogy 
103 év után Győr vá ro sá ba „vissza tért” a jo gász kép zés. Az ün ne pé lyes tan év nyi tó ra Győr Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyű lé sé nek és a SZIF Ta ná csá nak együt tes ülé se adott ke re tet, az Universitas-Győr Ala pít vány társ el nö kei-
nek meg hí vá sá ra.

El nök sé gi asz tal: Ba logh Jó zsef pol gár mes ter, Sza bó Zol tán a Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium ál lam
tit ká ra, Ficzere La jos az ELTE ÁJK dé kán ja, Hor váth Pál, Sze ke res Ta más a SZIF fő igaz ga tó ja, Ba kó Fe renc, 
Jungi Csa ba, Si mon Ist ván al pol gár mes te rek. Az el nök sé gi asz tal mö gött: a köz gyű lés bi zott sá gi el nö kei a SZIF 
sze ná tu sá nak tag jai (2 fő igaz ga tó - he lyet tes, fő tit kár, gaz da sá gi igaz ga tó, a négy fa kul tás és az Ok ta tá si In té zet 
igaz ga tó ja: az el ső sor bal ol da lán 7 fő ki tün te tett; az Universitas - Győr Ala pít vány ku ra tó riu má nak tag jai, a FT 
tag jai, és a vá ro si köz gyű lés tag jai. Egye nes so rok: 8 sor ban tan kö rön ként a jog hall ga tók, a fenn ma ra dó 4 sor ban 
a meg hí vott ven dé gek.

A Him nusz - me lyet Hoff mann Lász ló or go na mű vész 
or go nán adott elő - el hang zá sa után Ba logh Jó zsef, Győr 
vá ros pol gár mes te re kö szön töt te az ün ne pi ülé sen részt-
ve vő ket. Öröm mel je len tet te be, hogy 103 év szü net után 
is mét megin dul hat a jo gi ok ta tás a nyu gat- du nán tú li me-
gye szék he lyen.

„A vá ros köz vé le mé nyé nek til ta ko zá sa el le né re 1892
ben meg szün tet ték ezt a kép zést, a győ riek ben azon ban 
vé gig élt a re mény, hogy lesz még egye te mi szin tű ok ta tás 
és jo gász kép zés vá ro sunk ban. Az 1989ben kez dő dő tö
rek vést 1990 óta az UniversitasGyőr Ala pít vány is tá
mo gat ta, és ko moly szel le mi és anya gi tő ke so ra ko zott fel 
a ne mes szán dé kok mö gé. 1993ban a Szé che nyi Ist ván 
Fő is ko la a vá ros köz gyű lé se elé ter jesz tet te az egye tem
mé vá lás prog ram já nak ter ve ze tét. Az el kép ze lé sek ed dig 

mind va ló ra vál tak: a fő is ko lán egye te mi szin tű köz gaz dász– és mér nök kép zés fo lyik, a mai nap pal pe dig megin dult 
a jo gász kép zés is. A győ ri egye tem ügye so sem állt job ban, mint nap jaink ban. Kö szö net ér te a vál lal ko zók nak, vál la la
tok nak, pol gá rok nak és a vá ros ér tel mi sé gé nek, akik tá mo gat ták az el kép ze lést”- szólt a pol gár mes ter. 

A pol gár mes tert Sza bó Zol tán ál lam tit kár kö vet te a fel szó la lók so rá ban: „Nem könnyű az év, amit a ma gyar fel ső ok ta tás 
ma ga mö gött hagy, és nem lesz könnyű az el kö vet ke zen dő sem. A fel ső ok ta tás átala kí tá sá ban a Szé che nyifő is ko la élen járt, a 
hall ga tói lét szá mot gyor san és di na mi ku san nö vel te, és az újon nan ok ta tott sza ko kat ru gal ma san, a tár sa dal mi igé nyek nek 
meg fe le lően vá lasz tot ta ki.”

Dr. Ficzere La jos, az ELTE ÁJK dé kán ja is kö szön töt te 
az ün nep lő kö zön sé get:

„Több oka is van an nak, hogy örü lök a győ ri ki he lye zett 
kép zés megin du lá sá nak. Egy részt a ré gió igé nyei szük sé
ges sé tet ték, hogy Győr ben is le gyen jo gi kép zés. Más részt 
nagy öröm, hogy to váb bi 116 te het sé ges fia talt ok tat ha
tunk, az ELTE inf ra struk tu rá lis okok miatt ugyanis nem 
tu dott már több hall ga tót fo gad ni. Hang sú lyoz ta, hogy 
Győr ben is ugyanazok a ta ná rok fog nak ok tat ni, mint 
Bu da pes ten, azo nos a ta na nyag, a kö ve tel mény rend szer, 
még a vizs gák is ugyanolyan szi go rúak lesz nek – en nek 
kö vet kez té ben a kiadott dip lo ma ér té ke sem lesz ki sebb.

A ró maiak meg fo gal ma zá sa sze rint a jog a köz jó és az 
igaz ság szol gá la tá nak mű vé sze te. Kí vá nom va la mennyi 

Balogh József polgármester, Szabó Zoltán államtitkár 
és Ficzere Lajos dékán a városházi ünnepségen

Az első tanévnyitón résztvevő diákokVárosháza
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el ső éves hall ga tó nak, hogy en nek szel le mé ben te vé keny ked je nek, le gye nek igé nye sek ok ta tóik kal és ön ma guk kal szem
ben is, és ér je nek el mi nél szebb ered mé nye ket.

A be szé dek el hang zá sa után kö vet ke zett a 116 jog hall ga tó ün ne pé lyes es kü té te le.
Az el ső éve sek az es kü szö ve gét Ja kab Pat rí cia és Kun Ákos hall ga tók után mond ták el. (Az es kü té tel ide jén a Szó zat 

hang jai szól tak Hoff mann Lász ló köz re mű kö dé sé vel).
Az es kü szö ve ge a kö vet ke ző volt:
“Én,. .... es kü szöm,/ hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyát,/al kot má nyos  jog sza bá lyait meg tar tom./ Ha zám hoz 

és a ma gyar nem zet hez  hű le szek./ Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam és Jog tu do má nyi  Ka ra/ és a Szé
che nyi Ist ván Fő is ko la Ok ta tá si In té ze te/ sza bá lyait meg tar tom./  Min den erőm mel ar ra tö rek szem,/ hogy a tő lem 
tel he tő  leg jobb ered ménnyel ta nul jak,/ a tu do mány ban kép zett, mű velt  em ber ré  vál jak,/ és ez zel vá lasz tott hi va tá
som ra fel ké szül jek

Ezt kö ve tően, Ficzere La jos, az  Eöt vös Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak  dé kán ja és Sze ke res Ta-
más, a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la fő igaz ga tó ja kéz fo gás sal egye te mi pol gár rá fo gat ta a győ ri jog hall ga tó kat.

Az ün nep ség adott al kal mat ar ra, hogy az UNIVERSITAS - Győr Ala pít vány ku ra tó riu ma ne vé ben “Pro Universitate” 
ki tün te tő elis me ré se ket ad jon át az Universitas - Győr Ala pít vány két társ el nö ke, Ba logh Jó zsef pol gár mes ter és Sze-
ke res Ta más fő igaz ga tó. Az elis me rést a kö vet ke ző, az egye tem fej lesz tés ügyéért fá ra do zó sze mé lyi sé gek kap ták. 

Po lyák Zol tánné, a Gar dé nia Rt. ve zér igaz ga tó ja,
Ba ross Ká roly, a Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank nyu gal ma zott bank igaz ga tó ja,
Kolozsváry Er nő, Győr volt pol gár mes te re,
Halbritter Má tyás, a Győ ri Keksz Kft. ve zér igaz ga tó ja,
Doros Bé la, a Ma gyar Pos ta Rt. el nök – ve zér igaz ga tó ja,
Né meth György, az Universitas  Győr Ala pít ván volt ku ra tó riu mi tit ká ra, fő is ko lai do cen se,
Koren Csa ba, a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la tan szék ve ze tő fő is ko lai ta ná ra.

Kül föl di út juk, il let ve egyéb, nem ha laszt ha tó el fog lalt sá guk miatt a „Pro Universitate” elis me rést az ün nep sé gen 
nem tud ta át ven ni.

Za lán Bar na bás, a Rá ba Rt. ve zér igaz ga tó ja,
Jancsó Pé ter, a Graboplast Rt. ve zér igaz ga tó ja,
Papócsi Lász ló, a Bá bol na Rt. ve zér igaz ga tó ja,
Schmidt Já nos, az Észak  du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. ve zér igaz ga tó ja.

A Szó zat hang jai val (az or go ná nál Hoff mann Lász ló or go na mű vész) ért vé get az ün ne pi év nyi tó.
Az év nyi tót kö ve tő fo ga dá son dr. He ge dűs Gyu la, a fő is ko la el ső fő igaz ga tó ja, nyug dí jas fő is ko lai ta nár mon dott 

po hár kö szön tőt.

Dr. Ficzere Lajos
Született: Borsodivánka, 1935. október 12.

1960-1971-ig az MTA Állam-és Jogtudományi Intézetének 
munkatársa, 1963-tól egyetemi oktató. 1971-től az ELTE ÁJK 
államigazgatási jogi tanszékének c. egyetemi docense, 1985-től 
egyetemi tanár, tanszékvezető. 1993-tól 2000-ig az ELTE ÁJK 
dékánja. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító pro-
fesszora, igazgató 1999-2000-ben. Az állam-és jogtudomány 
kandidátusa 1970-ben, doktora 1985-ben. 

A Kis al föld c. me gyei na pi lap így kö szön töt te a jo gi ok ta tást: 

Egye tem vá ros
Egy vá ros tör té nel mé ben szá mos je les nap ta lál ha tó. Elő re je lez he tő, hogy nem té ve dünk na gyot, ami kor azt ál lít juk, 

hogy a mait tör té nel mi jel ző vel il let jük, mert kez dő dik az egye te mi jo gász kép zés Győ rött. Mint la punk egyik írá sá ban 
ol vas ha tó, a vá ros há za dísz ter mé ben száz nál több fia tal es kü szik fel, tel je sí ti az egye te mi pol gár ság gal já ró kö te le zett
sé geit. A vá ros szí ve sen fo gad ja őket.

Tör té nel mi dá tu mot em le ge tünk, ami kor még csak egy fo lya mat kez de tén va gyunk. Az el lent mon dás csak lát szó
la gos. A győ ri jo gász kép zés nek ugyanis van nak előz mé nyei. A leg klasszi ku sabb nak szá mí tó tu do mány te rü le ten az 
egye te mi kép zés száz há rom év utá ni új ra kez dést je lent. 1892ben a vá ros pol gá rai nak aka ra ta el le né re szűnt meg a 
jog aka dé mia, amely a XVIII. és a XIX. szá zad el ső fe lé ben a vá ros la kói nak megelé ge dé sé re mű kö dött.

A XX. szá zad az újabb ne ki ru gasz ko dá sok kor sza ka. A kez de mé nye zé sek so rá ban a dön tő for du la tot az je len tet te, 
hogy 1990ben megala kult az Universitas  Győr Ala pít vány, amely a sze mé lyi fel té te lek ki mun ká lá sa után 1993ban 
hir det te meg prog ram ját. Esze rint idén meg kez dő dik a jo gi, jö vő re a köz gaz da sá gi, 1997 őszén pe dig egy vagy több 
sza kon az egye te mi mér nök kép zés.

Az ala pít vány ku ra tó riu má nak társ el nö ke Győr min den ko ri pol gár mes te re. Jel zi ez azt, hogy a vá ros ve ze té se, kép
vi se lőtes tü le te egy ön te tűen tá mo gat ja az egye tem ügyét. A vá ros va ló di ott hont ad az egye tem nek. A kö zös el szánt ság 
je le ként ér té kel he tő, hogy a mai na pon Győr köz gyű lé se és a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la Ta ná csa (ez az in téz mény az 
egye tem mé vá lás bá zi sa) együt te sen tart ja ülé sét a jo gász kép zés új ra kez dé se al kal má val. Az el szánt sá got mu tat ja az 
is, hogy az idei aka dé miai nap ad ke re tet a vá ros há zi ün nep ség nek és az es ti szín há zi kon cert nek. Győr ily mó don 
egyér tel mű vé sze ret né ten ni, hogy a ré gió erő sö dő mű he lyei ré vén a tu do má nyos élet szer ves ré sze.

A jel ké pes ke re tek szép sé gét to vább nö ve li, hogy az aka dé miai na pot évek óta Szé che nyi Ist ván szü le tés nap ján ren de zik. 
Ál lás pon tunk sze rint, ha a min den na pok mun kál ko dá sá ban is lesz nek ilyen sze ren csés pon tok, mint a mai ün nep nap
ban, ak kor a győ ri egye tem ügye re mél he tő leg a ki je lölt jó irány ban ha lad hat, a ta nul ni vá gyó nem ze dé kek ja vá ra.

Kisfaludy-szobor a Bécsi kapu-téren
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AZ ELTE-SZIF Ok ta tá si In té zet szer ve ze te

Az ün ne pé lyes év nyi tó ra – az Együtt mű kö dé si megál la po dás alap ján – már ké szen állt a kö zös in té zet szer ve ze te, 
amely nek ek kor az el ső év fo lyam tény le ges ok ta tá sa mel lett a fel sőbb év fo lya mo kat érin tő elő ké szí tő felada to kat kel-
lett meg szer vez nie. Az egy év fo lyam nyi hall ga tói lét szám, és a még kis lét szá mú ok ta tói kar in teg rált, több tan tárgy-
cso por tot át fo gó tan szé ki struk tú rát in do kolt.

Az in té zet (ala pí tó) igaz ga tó ja Bi ha ri Mi hály egye te mi ta nár (ELTE ÁJK).
Ál ta lá nos jog kö rű igaz ga tó he lyet tes: Dr. Szalay Gyu la fő is ko lai ta nár (SZIF).
A könyv tá ri ol va só mun ka tár sa: Dr. Mol nár Mik lós.

A tan szé ki struk tú ra 

Jogtörténeti Tanszék (JTT)Győr, Hédervári u. 25. Közjogi Tanszék (KJT)Győr, Hédervári u. 25. I. em.

Vezető:
Dr. Horváth Pál
egyetemi tanár

Vezető:
Dr. Kukorelli István

egyetemi docens

Tantárgyak:
1. Magyar állam- és jogtörténet
2. Egyetemes állam- és jogtörténet
3. Római jog

Tantárgyak:
1. Alkotmányjog
2. Közigazgatási jog
3. Statisztika
4. Nemzetközi jog
5. Pénzügyi jog6. Európai közjog és politika

Bűnügyi Tudományok Tanszéke
 (BTT)Győr, Hédervári u. 25. II. em

Civilisztikai Tanszék (CT)
Győr, Hédervári u. 25. II. em

Politikatudományi 
és Jogelméleti Tanszék 

(PJT)Győr, Hédervári u. 25. I. em.

Vezető:
Dr. Vígh József
egyetemi tanár

Vezető:
Dr. Lenkovics Barnabás

egyetemi docens

Vezető:
Dr. Bihari Mihály

egyetemi tanár

Tantárgyak:
1. Büntetőjog
2. Büntető eljárásjog
3. Kriminológia
4. Kriminalisztika

Tantárgyak:
1. Polgári jog
2. Polgári eljárásjog
3. Nem peres eljárásjog
4. Családjog
5. Nemzetközi magánjog
6. Munkajog
7. Mezőgazdasági jog
8. Európai közösség  

kereskedelmi joga

Tantárgyak:
1. Bevezetés az állam- és jogtudo-

mányokba
2. Jogi dogmatika
3. Jogelmélet
4. Politikaelmélet
5. Jogszociológia
6. Filozófia
7. Etika

Az ad mi niszt ra tív felada to kat Dr. Héray Ti bor né tit kár nő, Ud va ros Ist ván né tan szé ki ügy in té ző, és Var ga Etel ka 
ta nul má nyi előadó lát ta el. Saj nos Hérayné Ka ti és dr. Mol nár Mik lós ha lá la miatt, Var ga Etel ka pe dig nyug díj ba vo-
nu lá sa miatt a könyv kiadá sá nak ide jén már nincs kö zöt tünk. Emléküket megőrizzük.

Az I. év fo lyam tan tár gyai és előadói az 1995/96 tan év I. fé lé vé ben: 

Tantárgy neve Előadó neve

1. Egyetemes állam- és jogtörténet
Dr. Horváth Pál egy. tanár
Dr. Révész Tamás egy. doc.
Dr. Kállay István egy doc.

2. Magyar állam- és jogtörténet
Dr. Mezey Barna egy. Doc.
Dr. Beliznay Kinga egy. adj.
Dr. Horváth Attila egy tsg.

3. Római jog
Dr. Hamza Gábor egy tanár
Dr. Földi András egy. doc.
Dr. Lengyel Andrea egy. adj.

4. Közgazdaságtan
Dr. Solt Katalin egy. doc.
Dr. Szíva Miklós főisk. doc. 
Dr. Szíva Miklósné főisk. adj.
Tátrainé Körmendy Katalin főisk. adj.

5. Filozófia Dr. Földesi Tamás egy. tanár
Dr. Bányai Ferenc egy. doc.

6. Jogi alaptan Dr. Szilágyi Péter egy. doc.
Dr. Fazekas József egy. adj.

7. Alkotmányjog
Dr. Kukorelli István egy. doc.
Dr. Takács Imre egy. tanár
Dr. Halmai Gábor egy. doc.
Dr. Papp Imre egy. tsg.

8. Statisztika Dr. Ferenczi Zoltán egy. docens

9. Latin nyelv Szemán Györgyné nyelvtanár
Federmayer István nyelvtanár

10. Német nyelv Németh Tihamér nyelvtanár

11. Angol nyelv Román Lászlóné nyelvtanár

Dr. Molnár MiklósVarga Etelka Dr. Héray Ti bor né
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Al ter na tív tár gyak

1. Az egyetemes állam- és jogtörténet forrásainak elemzése Dr. Horváth Pál

2. Közgazdaságtan
Dr. Szíva Miklós
Dr. Szíva Miklósné
Tárainé Körmendy Katalin

3. Magyar állam- és jogtörténet I. Dr. Kállay István

4. Magyar állam- és jogtörténet II. Dr. Horváth Attila

5. Filozófia Dr. Bányai Ferenc

Spe ciá lis kol lé giu mok (fa kul ta tív tár gyak)

1. Magyar állam- és jogtörténet I. Dr. Mezey Barna

2. Magyar állam- és jogtörténet II. Dr. Beliznay Kinga

3. Római jogi repetitórium Dr. Földi András

4. Jogeset megoldás a római jog köréből Dr. Lengyel Andrea

5. Werbőczy államtana Dr. Kállay István

6. Összehasonlító alkotmányjog Dr. Takács Imre

7. Német nyelv Németh Tihamér

8. Angol nyelv Román Lászlóné

9. Német üzleti nyelv Németh Tihamér

10. Angol üzleti nyelv Román Lászlóné

Az el ső fé lév

1995. no vem ber 23-án a győ ri ta go za ton ok ta tó mun kát vég ző kol lé gák meg be szé lést tar tot tak. Át te kin tet ték az ok-
ta tá si és szer ve zé si ta pasz ta la to kat, az el ső ok ta tá si fé lév le zá rá sát és a vizs ga idő szak meg szer ve zé sét, az 1995/1996. 
tan év má so dik fé lé vé nek elő ké szí té sét, va la mint és az In té zet Ideig le nes Ta ná csa meg vá lasz tá sá nak elő ké szí té sét.

1995. no vem ber 23-án Győr ben, a ki he lye zett ta go zat ok ta tói in té ze ti ér te kez le ten meg vá lasz tot ták az In té zet 
Ideig le nes Ta ná csá nak tag jait. Ezek a kö vet ke zők:

– Bi ha ri Mi hály igaz ga tó, aki hi va tal ból tag ja a Ta nács nak
– Hor váth Pál egye te mi ta nár, tan szék ve ze tő
– Kukorelli Ist ván egye te mi do cens, tan szék ve ze tő
– Lenkovics Bar na bás egye te mi do cens, tan szék ve ze tő
– Vígh Jó zsef egye te mi ta nár, tan szék ve ze tő
– Bá nyai Fe renc egye te mi do cens, ok ta tói kép vi se lő
– Szalay Gyu la igaz ga tó he lyet tes, meg hí vott.

A hall ga tók de le gált jai:
– Komlódi Mik lós I. évf.
– Ha lász Zsolt I. évf.
Az ELTE ÁJK Ka ri Ta ná csa 1995. de cem ber 12-én meg tár gyal ta meg a győ ri ki he lye zett ta go za ton fo lyó kép zés 

hely ze tét. A be szá mo ló megál la pí tot ta, hogy az 1995. jú nius 25-én aláírt együtt mű kö dé si megál la po dás alap ján szep-
tem ber ben 120 hall ga tó fel vé te lé re ke rült sor a győ ri ta go za ton. A 120 hall ga tó ból 116 irat ko zott be, 4 fő év ha lasz tást 
kért. A szor gal mi idő szak szep tem ber 11-én in dult, és de cem ber 22-ig tart. Az el ső fé lév ben 9 tan tárgy ok ta tá sá ra 
ke rült sor. Az ok ta tás az ELTE ÁJK Ta nul má nyi - és Vizs ga sza bály za ta és Tan ter ve alap ján, kü lö nös za va rok nél kül 
az el várt szín vo na lon folyt. A Ka ri Ta nács a be szá mo lót el fo gad ta.

Az épít ke zés évei: 1995-2000
A kép zés és ok ta tás szak mai fel té te leit a szer ző dés alap ján az ELTE ÁJK, a tár gyai két a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la, a 

mű kö dés pén zü gyi fel té te leit a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la az Univesitas-Győr Ala pít vány és a kép zés hez kap cso ló dó 
nor ma tí vák meg ha tá ro zott há nya dá nak átadá sá val az ELTE ÁJK együt te sen biz to sí tot ta. Az In té zet az ok ta tás szer-
ve zés tár gyi ele mei te kin te té ben a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la fakultási ran gú ön ál ló szer ve ze ti egy sé gé nek mi nő sült, 
és kép vi se let tel ren del ke zett a SZIF Sze ná tu sá ban és Fő is ko lai Ta ná csá ban. 

Az In té zet nagy fo kú ön ál ló ság gal in téz te a hall ga tók ta nul má nyi ügyeit, sőt 1999-től kez dő dően a fel vé te li el já rás tel-
jes fo lya ma ta is Győ rött bo nyo ló dott le. Az ok ta tás hoz szük sé ges alap do ku men tu mo kat – tan ter vek, tan tár gyi prog-
ra mok, az ok ta tás hoz szük sé ge tan köny vek, jegy ze tek stb. a Kar bo csá tot ta ren del ke zés re, az ok ta tói kö ve tel mény-
rend szert a Kar ha tá roz ta meg és a Győ rött fo lyó kép zés fo lya ma tos szak mai el lenőr zé sét is az ELTE ÁJK vé gez te.

A Győ ri Ta go zat hall ga tói az ELTE ÁJK-val áll tak jog vi szony ban, és a hall ga tók ra tel jes mér ték ben a Kar sza bály-
za tai vo nat koz tak. 

A kép zés inf ra struk tu rá lis-tár gyi fel té te leit a SZIF biz to sí tot ta. A jo gi ok ta tás cél já ra ket tő da rab 126 fé rő he lyes, 
ket tő da rab 106 fé rő he lyes és ket tő da rab 60 fős előadó állt ren del ke zés re. A ki sebb ta nu ló cso por tok ok ta tá sá ra az 
igé nyek nek meg fe le lő szá mú (25 főt be fo ga dó) sze mi ná riu mi he lyi sé get hasz nált a Ta go zat. Az ad mi niszt ra tív-szer-
ve ző mun ka, és az ok ta tói dol go zó szo bák cél já ra a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la ren del ke zés re bo csá tot ta az újon nan 
felújított Hé der vá ri u. 25. A, B, C je lű épü le teit, ame lyek a Ta go zat dol go zói nak meg fe le lő el he lye zést biz to sí tot tak.

Az 1996-os esz ten dő vé gén a ha zai fel ső ok ta tás új fi nan szí ro zá si gya kor la tá nak meg fe le lően Szé che nyi Pro fesszo ri 
Ösz tön díj pá lyá za tot hir de tett meg a Mű ve lő dé si Mi nisz té rium. A fel ső ok ta tás mo der ni zá ció já nak egyik új for má ját 
je len tő ösz tön díj a ki vá ló ok ta tói és ku ta tói tel je sít ményt, a tu do má nyos közélet ben va ló ered mé nyes te vé keny sé get 
is me ri el a mi nisz té rium. 1997-ben töb bek mel lett öten kap tak Szé che nyi pro fesszo ri ösz tön dí jat a jo gi kar ta ná rai 
kö zül : dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Fürész Klá ra, dr. Kabódi Csa ba, dr. Lenkovics Bar na bás és dr. Mezey Bar na.

A Ma gyar Jo gász Egy let Győr-Mo son-Sop ron me gyei Szer ve ze te If ú sá gi Ta go za ta 1996-ban az ELTE ÁJK Győ ri 
Ta go zat Hall ga tói Ön kor mány za tá val együtt mű köd ve ala kult meg. A ta go zat ve ze tő je dr. Böröcz Sza bolcs, az ELTE 
ÁJK - SZIF Ok ta tá si In té zet ta nár se géd je volt. 

A hall ga tói ön kor mány zat a győ ri ta go za ton 1996-ban ala kult meg. Cél ja a hall ga tói ér dek vé de lem, va la mint a hall-
ga tók és az in téz mény kö zös mun ká já nak elő se gí té se. Az ön kor mány zat kü lön bö ző prog ra mo kat is szer ve zett, úgy 

Hédervári út 25.
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szak mai, mint kul tu rá lis té ren. Min den tan év a ta nul má-
nyai kat meg kez dő hall ga tók szá má ra szer ve zett tá jé koz-
ta tón az egye te mi kö ve tel mé nyek megis mer te té sé vel és 
a gó lya tá bor ral in dult, mely nek cél ja az év fo lyam hall ga-
tói megis mer ke dé sé nek elő se gí té se volt. No vem ber el-
ső he té ben ke rült meg ren de zés re a gó lya bál, amely után 
az el ső év fo lya mos hall ga tók már tel jes jo gú egye te mi 
pol gár nak érez het ték ma gu kat. Az ön kor mány zat a ta-
va szi szemeszetekben ren dez te meg a jo gász szak na pot, 
amely ke re té ben a szín vo na las szak mai prog ra mo kat 
szó ra koz ta tó ese mé nyek szí ne sí tet ték.

Az ELTE ÁJK, a Győ ri SZIF Ok ta tá si In té ze te va la mint 
az Universitas-Győr Ala pít vány a millecentenáriumi ün-
nep sé gek al kal má ból, két na pos jog tör té net-tu do má nyi 
kon fe ren ciát szer ve zett a Szé che nyi Fő is ko lán. Az 1000 
esz ten dős ma gyar jog al ko tás cí mű előadássorozatot 1996. má jus 9-én és 10-én a győ ri fő is ko la nagytanácstermében 
tar tot ták meg. A tu do má nyos kon fe ren cia az ELTE és SZIF ál tal kö zö sen lét re ho zott, győ ri jo gász kép ző in té zet el ső 
tu do má nyos be mu tat ko zá sa volt.

1997-ben már a har ma dik jo gász év fo lyam kezd te meg ta nul má nyait, a be ke rü lé si pont szá mok gya kor la ti lag azo-
no sak vol tak a nem bu da pes ti jo gi ka ro ké val. Győr ben az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben a mi ni má lis pont szám 107 
volt, és száz öt ve nen kezd ték meg ta nul má nyai kat. A költ ség té rí té ses kép zés ben a fel vé tel hez 104 pon tot kel lett elér-
ni. A győ ri in té ze té ben beirat ko zott száz har minc hat el ső éves sel együtt már négy száz fia tal foly ta tott egye te mi szin tű 
jo gi ta nul má nyo kat. Az 1997-ben fel vet tek két har ma da már a fel ső- du nán tú li te rü let ről ér ke zett. 

1998 ja nuár já ban Smuk Pé ter jog hall ga tó meg bí zást ka pott Szalay Gyu lá tól, a jo gi in té zet igaz ga tó he lyet te sé től, 
hogy szer vez zen egye te mi klu bot. A klub nem a jog hall ga tók szak mai ér dek lő dé sét kí ván ta kielé gí te ni, ha nem ma-
gas szín vo na lá val min den fő is ko lás szá má ra le he tő sé get kí vánt nyúj ta ni az is mer ke dés re. Ahogy Smuk Pé ter fo gal-
ma zott a Győ ri Pa rag ra fus ban: „El ső sor ban a tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai kér dé se ket bon col gat nánk, a ma gyar 
va ló ság megis me ré sé hez azon ban fel tét le nül szük sé ges, hogy oda fi gyel jünk a mű vé sze tek re is. A klub szel le mi sé ge a 
vi dék Ma gyaror szág jö vő jéért fe le lős sé get ér ző, mo rá li-
san szilárd né ző pont tal ren del ke ző ér tel mi sé ge szá má ra 
le het min den na pi ke nyér.” Az egye te mi klub 1998 feb-
ruár já ban tar tot ta el ső össze jö ve te lét. A szer ve zők nek 
cél ja volt, hogy a közélet ben, a tár sa dal mi- gaz da sá gi 
élet ben ne ves em be re ket hív ja nak meg, és emel lett egy 
film klu bot is ala pí tot tak, mely Zi chy-pa lo tá ban kez dett 
el mű köd ni.

A Pa rag ra fus Jo gi Saj tó egye sü let 1997-ben ala kult meg, 
az zal a cél lal, hogy a ké sőbb meg je le nő „Győ ri Pa rag ra fus” 
cí mű lap nak jo gi-szer ve ze ti hát te ret biz to sít son, és a lap 
el vi va la mint anya gi ön ál ló sá gát biz to sít sa. A ti zen há rom 
ala pí tó tag mel lé 1998. már ciu sá ra össze sen hu szon négy 
tag ra bő vült a saj tó egye sü le tet ala pí tók lét szá ma. Ke vés 
ki vé tel lel mindegyi kük jog hall ga tó az ELTE ÁJK Győ ri 
Ta go za tán. Cél juk volt, hogy elő se gít sék a ré gió jo gász-
kép zé sét, el ső sor ban a hall ga tók gyors, pon tos és hi te les 
in for má ló dá sát. Az ala pí tás után fel vet ték a kap cso la tot a 
Szé che nyi Ist ván If ú sá gi Egye sü let tel, va la mint az érin-
tett hall ga tói ön kor mány za tok kal. A saj tó egye sü let ter vei 
kö zött sze re pelt a kap cso lat fel vé tel jo gi szer ve ze tek kel is, 
mint pl. a Ma gyar Jo gász Egy let és a kü lön fé le jo gi ka ma-
rák kal is. Az Egye sü let 1998. már cius 4-én tar tot ta meg 
el ső ren des köz gyű lé sét. Ek kor je lent meg (1998. már-
ciu sá ban) a Győ ri Pa rag ra fus pró ba szá ma, ame lyet már 
a Győ ri Pa rag ra fus Jo gi Saj tó egye sü let ál tal kiadott idő-
sza ki lap ként jel zett az imp resszum. A Győ ri Pa rag ra fus 
fő szer kesz tői vol tak:Lász ló Pé ter (1996-2000), Far kas Dé-
nes (2000-2001), Kul csár Gá bor (2001- 2002). 

A győri jogtörténeti konferencia résztvevői - 1996

Győri Paragrafus, a joghallgatók lapja (1997–2002)

1998. már cius 9-én, 11-én és 13-án Nyi tott Na pok em lék ülést ren de zett az 1848-as for ra da lom 150 éves év for du-
ló ja al kal má ból a jo gi in té zet. Az em lék ülés he lye a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la Hé der vá ri út 3. sz. alat ti épü le té ben 
volt. A prog ram a kö vet ke ző volt a nyi tó na pon; előadást tar tott prof. dr. Mezey Bar na A pol gá ri átala ku lás ha tá sa a 
jog rend szer re, a mo dern jog sa já tos sá gai  és dr. Hor váth At ti la egye te mi ad junk tus Hí res pe rek a re form kor ban és a 
sza bad ság harc le ve ré se után (Wes se lé nyi, Kos suth és Bat thyá ny pere) cím mel.

A ne gye dik jo gász év fo lyam Győr ben cím mel je lent meg hír adás a Kis al föld c. me gyei na pi lap ban győ ri jo gász-
kép zés ről:

„A győ ri jo gász kép zés ben az ősszel már a ne gye dik el ső év fo lyam kezd te ta nul má nyait. Az Universitas – Győr Ala
pít vány szer ve zé sé ben és anya gi tá mo ga tá sá val 1995ben in dult győ ri jo gász kép zés ben a négy év fo lya mon szep tem
ber től már kö zel öt szá zan ta nul nak.

Az idei év ben a fel leb be zé sek ki vé te lé vel már min den fel vé te li vel kap cso la tos te vé keny ség Győr ben tör tént – mond ja 
dr. Szalay Gyu la fő is ko lai ta nár, az ELTE  SZIF Ok ta tá si In té zet igaz ga tó he lyet te se.

Az ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés re száz fős ke re tet hir de tett meg az Ok ta tá si In té zet. A fel vé tel hez szük sé ges mi ni
má lis pont szám 107 volt, s így vé gül 83 fia talt tud tak fel ven ni. Mindez a fel vé te li szisz té ma kö vet kez mé nye. Nincs fél
pont, nincs “szét lö vés” a leg job bak kö zött. Az azo nos össz pont szá mot elérők nél pél dául az írás be li ken elért ered mény 
je lent het ne előnyt: aki az írás be li fel vé te lin job ban tel je sí tett, egy má sod la gos erő sor rend felál lí tá sa után be ke rül het ne 
a fel vet tek kö zé. Az ELTE még 12 he lyet átadott a győ ri kép zé si hely nek, de egy pon tos csök ke nés – 107ről 106ra – en
nek a négy sze re sét igé nyel te vol na. A költ ség té rí té ses kép zés re a pont ha tár 100 volt, s ed dig 28 fő ke rült be. Más jo gász
kép ző he lyek kel a pont szá mok a fel vé te li szisz té ma miatt ne he zen össze ha son lít ha tók, de a győ ri jo gász szak fel vé te li 
pont szá ma az ELTE után a leg ma ga sabb. A fel vé te li el já rás szi go rú: pél dául kö zép vagy fel ső fo kú nyelv vizs gáért 
plusz pon tot Győr ben csak az írás be li fel vé te li vizs gá kon mi ni má li san 50 pon tot elérők kap hat tak. Győr–Mo son–Sop
ron me gye kö zép is ko lái ból jött a most fel vet tek fe le, 46 fia tal. A bu da pes tiek szá ma az el ső sök kö zött vi szont év rőlév re 
csök ken, most ti zen he ten lesz nek. A lány – fiú arány az el múlt évi vel megegye ző, két har mad – egy har mad.

Az Universitas – Győr Ala pít vány széleskörű tá mo ga tá sá val ké szü lünk a jo gász szak akk re di tá ció já ra és az el ső, 
2000. nya rán sor ra ke rü lő győ ri dok tor rá ava tás ra – vá zol ja az ala pít vány és a Szé che nyi fő is ko la stra té giai cél já nak 
kö ze li meg va ló su lá sát dr. Szalay Gyu la. 

A már négy év fo lya mot, fél ezer egye te mi hall ga tót je len tő kép zés 130 el ső éve sét dr. Bi ha ri Mi hály egye te mi pro fesszor, 
az ELTE  SZIF Ok ta tá si In té zet igaz ga tó ja kö szön töt te szep tem ber 8án a me gyei bí ró ság nagy ter mé ben ren de zett 
tan év nyi tó ün nep sé gen. Az ün ne pi ese mé nyen Ba logh Jó zsef pol gár mes ter mel lett dr. Vin cze Ist ván me gyei fő ügyész, 
dr. Écsi Bé la, a me gyei Ügy vé di Ka ma ra el nö ke és dr. Nagy Zol tán, a me gyei bí ró ság ta nács ve ze tő je is részt vett.

Sem az el ső, sem a mos ta ni tan év nyi tó ra nem ke rül he tett vol na sor az Universitas – Győr Ala pít vány és kü lö nö sen 
a vá ros tá mo ga tá sa nél kül – fog lal ta össze a kép zés anya gi és szel le mi hát te rét je len tő fo lya ma tot Bi ha ri pro fesszor. 
Ha ta nul má nyai kat a szor ga lom, a küz dés, az aka rás jel lem zi, ak kor si ke res ér tel mi sé gi vé, a szel le mi elit meg be csült 
tag já vá vál hat nak.

Tarjányi Ta más a jo gász hall ga tók hall ga tói ön kor mány za tá nak alel nö ke a felsőbbévesek ne vé ben kö szön töt te a gó
lyá kat. “Sze ren csés nek ér zem ma gam, hogy itt ta nul ha tok Győr ben, igaz el fo gult va gyok, hisz szü lő vá ro som ról van szó. 
Ez a vá ros ad ott hont az or szág leg di na mi ku sab ban fej lő dő fő is ko lá já nak, amely ha ma ro san egye tem mé vál hat, s ti 
is, mi is se gít he tünk eb ben. Se gít he tünk Győr nek, hogy iga zi egye te mi vá ros sá vál jon, se gít he tünk a jo gi kar nak, hogy 
el fog lal ja he lyét a vá ros éle té ben, az or szág töb bi ha son ló in téz mé nye kö zött.”

1998-ban a négy év fo lya mon 454 hall ga tó ta nult, eb ből 69 költ ség té rí té ses kép zé si for má ban (44 az el ső, 25 a má-
sodévben). Az ok ta tók lét szá ma 103 fő, leg töb ben meg bí zá sos jog vi szony ban dol goz tak; a fő ál lá sú ok ta tók lét szá ma 
1998-ban 11 fő volt, ez a szám azóta fo lya ma to san bő vült.

1998. szep tem ber 21-én az ELTE ÁJK-SZIF Ok ta tá si In té ze te Ju bi leu mi Tu do má nyos Kon fe ren ciát (Ál lam- és 
Jog tu do má nyi Szek ció) szer ve zett. A kon fe ren cia cél ki tű zé sei közt sze re pelt a megem lé ke zés a Szé che nyi Ist ván 
Fő is ko la ala pí tá sá nak har minc éves év for du ló já ról, az egye tem mé vá lás kü szö bén ál ló Szé che nyi Fő is ko la tu do má-
nyos tel je sít mé nyé nek és kap cso la tai nak be mu ta tá sa, va la mint Győr vá ros és a fő is ko la szo ros és so kol da lú együtt-
mű kö dé sé nek ki fe je zé se. Az Ál lam- és Jog tu do má nyi Szek ció el nö ke dr. Kukorelli Ist ván egye te mi ta nár, tit ká rai dr. 
No vák Éva fő is ko lai ta nár se géd és dr. Böröcz Sza bolcs fő is ko lai ta nár se géd volt. Kukorelli Ist ván meg nyi tó be szé de 
után Bi ha ri Mi hály Az al kot mány bí rás ko dás re form ja, Fürész Klá ra Az igaz ság szol gál ta tás al kot mány jo gi kér dé-
sei, Hal mai Gá bor Az Al kot mány al kal ma zá sa a bí ró sá gok alap jo gi bí rás ko dá sá ban és Kar dos Gá bor A nem zet kö zi 
szer ző dé sek köz vet len al kal ma zá sá nak le he tő sé gei a bí rói gya kor lat ban cím mel tar tott előadást. Az előadássorozat 
Tarr György Az igaz ság szol gál ta tás tör té ne ti fej lő dé sé nek cso mó pont jai Ma gyaror szá gon, Bárd Ká roly Az igaz ság-
szol gál ta tás szer ve ze te és a bün te tő el já rás re form ja, Szi ge ti Zsolt Az al ter na tív jog vi ta le he tő sé gei Ma gyaror szá gon 
cí mű előadá sai val zá rul tak. Az előadá sok meg tar tá sá ra a Győr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság (Győr, Szent Ist ván 
u. 6.) dísz ter mé ben ke rült sor.
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„A szer ve zett bű nö zés és bün te tő jog” cí mű tu do má nyos kon fe ren ciát az in té zet 1998. szep tem ber 2527. ren dez te 
meg. Az ün ne pé lyes meg nyi tó ra a GyőrMo sonSop ron Me gyei Bí ró ság dísz ter mé ben ke rült sor. Szak mai meg nyi tó 
előadást tar tott dr. Györ gyi Kál mán leg főbb ügyész. A meg nyi tó után szek ció ülé sek re ke rült sor.

1998. szep tem be ré ben je lent meg az Eu ró pa Jo gi Tu do má nyos Diák kör szer kesz té sé ben a Győ ri Eu ró pa Jo gi Hír-
le vél cí mű lap, ami ha von ta meg je le nő pe rio di ka volt. A szer kesz tői elő szó ban a kö vet ke ző je lent meg az in du ló 
lap szám ban: 

 „Az Eu ró pai Unió jo gá nak ta nul má nyo zá sa, megis me ré se még ak kor is fon tos felada ta len ne a jo gi ok ta tá sunk nak, 
ha Ma gyaror szág nem akar na csat la koz ni a Kö zös ség hez, hi szen or szá gunk gaz da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis éle tét több 
te rü le ten is meg ha tá roz za „nagy nyu ga ti szom szé dunk” je len lé te.

Az Eu ró pa jog új jog te rü let. El sa já tí tá sa a jö vő ma gyar jo gá szá nak nem szor gal mi feladat, ha nem lét kér dés. Hír le
ve lünk cél ja tá jé koz tat ni azok ról a jog ese tek ről, il let ve bí ró sá gi íté le tek ről, ame lyek az eu ró pai jo gi in téz mé nyek min
den na pi al kal ma zá sá ról ad nak íze lí tőt.

A Hír le vél írói, szer kesz tői hall ga tók, akik e mun ka so rán el sa já tít ják az ide gen nyel ven meg je le nő judikatúra megér
té sé nek, ér tel me zé sé nek tech ni ká ját. Ezál tal szert tesz nek ar ra, hogy akár nagy mennyi sé gű ide gen nyel vű jo gi anya got 
ké pe sek le gye nek megér te ni, fel dol goz ni,  így azt vé le mé nye ző, ta nács adó vagy per elő ké szí tő mun ká juk ban ké sőbb 
mint szak em be rek, al kal maz ni tud ják majd.

Re mél jük, hogy az idő sza kon ként meg je le nő pub li ká ciónk hasz no san egé szí ti majd ki az ok ta tá si in téz mé nyek, ill. 
könyv tá rak már meg lé vő ma gyar nyel vű európa jo gi anya gát.”

Győ ri Eu ró pa Jo gi Hír le vél fe le lős szer kesz tői dr. Milassin Lász ló és dr. Horváthy Ba lázs vol tak. 
Az Eu ró pai Ok ta tá si Köz pont is 1998 óta mű kö dik. A Szé che nyi Fő is ko la a Veszp ré mi Egye tem mel és a Mo dern 

Üz le ti Tu do má nyok Fő is ko lá já val együtt kap ta meg a Phare- tá mo ga tást. A pénz be ni tá mo ga tás el ső sor ban inf ra-
struk tu rá lis fej lesz tés re és ok ta tás ra for dí tan dó.

 A Győr Vá ro si Le vél tár, a Győ ri Xántus Já nos Mú zeum és a Ma gyar Kri mi no ló giai Tár sa ság Észak- du nán tú li Re-
gio ná lis Szek ció ja a „Bűn és bűn hő dés” tu do má nyos kon fe ren ciát 1999. áp ri lis 29. és 30. kö zött ren dez te meg. A 
győ ri Xántus Já nos Mú zeum ban és a Szé che nyi Ist ván Mű ve lő dé si Köz pont ban meg tar tott kon fe ren cián a győ ri jo gi 
in té zet ta ná rai is előadá so kat tar tot tak. Előadó volt dr. Kállay Ist ván, dr. Gellér Ba lázs, dr. Kalódi Csa ba, dr. Vígh Jó-
zsef, dr. Völgyesi Le ven te, dr. Mezey Bar na, dr. Hor váth Pál, dr. Job bá gyi Gá bor és dr. Böröcz Sza bolcs is.

1999. szep tem ber 27-én, hét főn 15 órá tól tu do má nyos em lék ülést tar tott Bat thyá ny La jos ha lá lá nak 150. év for du-
ló ja al kal má ból a SZIF Ok ta tá si In té zet. Az előadá sok hely szí ne a jo gi szak könyv tár volt a Hé der vá ri út 25. sz. alatt. 
A Szé che nyi Ist ván Fő is ko la „Aka dé miai Nap” prog ram so ro za ta ke re té ben előadá sok hang zott el. Dr. Mezey Bar na: 

A megyei bíróság épülete

A Bat thyá ny per, dr. Kállay B. Ist ván Bat thyá ny La jos éle te a for rá sok tük ré ben, dr. Völgyesi Le ven te Bat thyá ny La jos 
győ ri évei, Ba na Jó zsef le vél tár igaz ga tó Gróf Bat thyá ny La jos győ ri kul tu sza cím mel tar tott előadást. Az em lék ülés 
ve ze tő je dr. Hor váth Pál prof. emeritus volt.

2000. már cius 1-jén a Ci vi lisz ti kai és a Jog tör té ne ti Tan szék Tu do má nyos Diák kö rei szer vez ték meg Frank Ignácz 
ha lá lá nak 150. év for du ló ján a jo gi könyv tár ban a jog tu dós ra em lé ke ző előadássorozatot. A Frank-é let mű tör té nel mi 
je len tő sé gét Sza bó Esz ter má sod éves, a „tu dós” Frank Ignácz közéle ti sze re pét 1848/49-ben és a jog tu dós ha gya ték 
kul túr his tó riá ját Kul csár Gá bor má sod éves, Frank Ignácz és a „tör té ne ti-jo gi is ko la” kap cso la tát Lóczy Zol tán má-
sod éves jog hall ga tó ele mez te és mél tat ta.

Az el ső dok tor ava tó ün nep ség

2000. jú lius 1-jén és jú lius 14-én avat ták dok tor rá a győ ri jo gász kép zés el ső 87 vég zős hall ga tó ját az Eöt vös Lo ránd 
Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak ün ne pi ta nács ülé sén, Bu da pes ten. Az 1995-ös kez dő év fo lyam 
116 fő vel in dult, a zá ró vizs gát a 2000. év ele jén 92 hall ga tó kezd te meg, s eb ből 87-en si ke re sen tel je sí tet ték a dip lo-
ma kö ve tel mé nyeit. Tíz hall ga tó nak „sum ma cum laude” (je les), hat van ket tő nek „cum laude” (jó), ti zen öt nek „rite” 
(kö ze pes) mi nő sí té sű lett a dip lo má ja.

Az ün nep ség he lye: Győ ri Vá ros há za Dísz ter me, majd Bar na terem.
El nök ség: Ba logh Jó zsef pol gár mes ter, dr. Ke resz tes Pé ter fő igaz ga tó, dr. Ficzere La jos igaz ga tó, dr. Bi ha ri Mi hály 

szak ve ze tő.
Le ve ze tő el nök: dr. Ficzere La jos igaz ga tó.
A prog ram a kö vet ke ző volt:

I. DÍSZTEREM (10 ÓRA)

•  el nö ki meg nyi tó
•  enek-szó ló (előad ta a SZIF Mű vé sze ti Fa kul tá sá nak egy hall ga tó ja)
•  dr. Bi ha ri Mi hály ün ne pi kö szön tő je
•  a Hall ga tói Ön kor mány zat ne vé ben szólt Rozman Ba lázs el nök
•  dr Ficzere La jos a vég zett hall ga tók nak em lék pla ket te ket adott át 
•  a vég zett hall ga tók ne vé ben szólt dr. Frank Tí mea, vég zős hall ga tó
•  em lék pla ket tek átadá sa az ala pí tó pro fesszo rok nak, és az in té zet ala pí tá sá ban je len tős sze re pet ját szó közéle ti 

sze mé lyi sé gek nek (a pla ket te ket átad ta dr. Szűts Korinna vég zett hall ga tó. A meg tisz tel tek ne vét felol vas ta dr. 
Hor váth Ká roly in té ze ti tit kár).

Alapító tanárok: 
Bányai Ferenc, Bárd Károly, Berke Barna, Bihari Mihály, Boros László, Cs. Kiss Lajos, Csiky Ottó,  
Fazekas József, Federmayer István, Ferenczi Zoltán, Ficsor Mihály, Földes Gábor, Földesi Tamás, Földi András, 
Fürész Klára, Gellér Balázs, Hack Péter, Hagelmayer Istvánné, Halmai Gábor, Hamza Gábor, Hársfalvi Rezső, 
Honvári János, Horváth Pál, Jobbágyi Gábor, Kabódi Csaba, Kállay István, Kardos Gábor, Kisfaludy András, 
Kukorelli István, Kurucz Mihály, Lamm Vanda, Lengyel Anna, Lenkovics Barnabás, Lichtblau György, Mezey 
Barna, Milassin László, Murányi Zoltán, Navracsics Tibor, Németh János, Novák Éva, Pardavi László, 
Solt Katalin, Szalai Éva, Szalay Gyula, Szemánné Deme Andrea, Szilágyi Péter, Takács Péter, Tauber István, 
Vavró István, Vígh József, Vörös Imre, Wiener A. Imre. 

Adminisztratív munkatársak: 
Héray Tiborné, Udvaros Istvánné, Varga Etelka.

II. BARNA TEREM 

Győr vá ros és a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la ve ze tői egy po hár pezs gő vel kö szön tötték a vég zett hall ga tó kat és az ala-
pí tó pro fesszo ro kat. Po hár kö szön tőt mon dott Ba logh Jó zsef pol gár mes ter és dr. Ke resz tes Pé ter, a SZIF fő igaz ga tó ja.

III. Az év fo lyam ról kö zös fény kép ké szült a vá ros há za lép cső jén.
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Az ün ne pi ese mény ről a Kis al föld c. lap nak in ter jút 
adott Bi ha ri Mi hály.

„A nagy ra tö rő ter vek ké szí té sé nek az volt az alapja, hogy 
nincs iga zi egye te mi szin tű tár sa da lom tu do má nyi kép zés 
a fel ső du nán tú li te rü le ten” – nyi lat koz ta a Kis al föld cí-
mű na pi lap nak dr. Bi ha ri Mi hály, ab ból a je les al ka lom ból, 
hogy az el ső jog hall ga tók le tet ték a hall ga tói es küt Győr 
vá ro sá ban. „A ré giót csa lá di kap cso la tai mon ke resz tül jól 
is me rem, s jó szel le mi sé gű nek tar tom. A fel ső ok ta tás ará
nyo sabb te rü le ti fej lesz té se, a vár ha tó jo gászszak em ber
igény miatt szin te azon nal el fo gad tam és tá mo gat tam a 
győ ri el kép ze lé se ket. Sze ren csé re a jó ér te lem ben vett „győ
ri lob by” jól mű kö dött. Dr. Sze ke res Ta más, az am bi ció zus 
győ ri fő igaz ga tó fel kért egy elő ké szí tő bi zott sá got az zal a 
cél lal, hogy gon dol ja vé gig a he lyi fel ső ok ta tás fej lesz té si 
ter vét. A ta nul mány ban el mond ta vé le mé nyét az ELTE 
jo gi kar ról a Győr höz kö tő dő Hor váth Pál pro fesszor, 
Kukorelli Ist ván is mert al kot mány jo gász, aki Pan non hal
mán vég zett (egyéb ként 
té ti), vagy Hárs fal vi 

Re zső, aki ab dai, s ter mé sze te sen én is.
Az  Universitas  Győr Ala pít vány egye tem szer ve ző te vé keny sé gét  úgy üd vö zöl

het jük, mint na gyon po zi tív, a jö vőt je len tő új don sá got. Ed dig, ha bár hol egye te met 
akar tak ala pí ta ni, ak kor a Mű ve lő dé si Mi nisz té rium hoz for dul tak tá mo ga tá sért.   
Ez a le he tő ség már ré geb ben meg szűnt, ez az út a fej lesz tés hez ma már jár ha tat lan. 
Az Universitas  Győr Ala pít vány nak egyéb ként nem csak a jo gász kép zés,  ha nem a 
győ ri egye tem, s a mi nél több tu do mány te rü le tet,  sza kot  kí ná ló  kép zés meg va ló sí
tá sa a vál lalt  felada ta.  Így a tér ség fia tal jai a jö vő ben ke vés bé kény sze rül nek ar ra,  
hogy szü leik egy re csök ke nő anya gi le he tő sé gei kö ze pet te le mond ja nak to vább ta nu lá si 
ter veik ről.”

Bihari Mihály átveszi a Pro universitate-kitüntetést
Keresztes Péter főigazgatótól

Emlékplakett az első győri 
jogászévfolyam számára

A Széchenyi István Főiskola jogász szakának akkreditációja

A győ ri kép zé si he lyen fél év ti ze de – az ELTE égi sze alatt –fo lyó kép zés meg szi lár dult, megerő sö dött, ami le he tő-
vé tet te az egye tem szak ala pí tá si prog ramja kö vet ke ző lép cső fo ká nak, a Szé che nyi Fő is ko la (majd az Egye tem) sa ját 
jo gú kép zé sé nek akk re di tá lá sát. Az er re vo nat ko zó ké rel met Ficzere La jos igaz ga tó, Bi ha ri Mi hály szak ve ze tő és Ke-
resz tes Pé ter fő igaz ga tó ír ták alá. Az in do ko kat a ké re lem mel lék le tei rész le te sen fel so rol ták.

A joghallgatók irán ti re gio ná lis igény

A fel ső ok ta tás or szá gos há ló za ta vi szony la go san egyen le tes te rü le ti le fe dést biz to sít, ki vé ve a Fel ső- Du nán tú li ré-
giót. A Ba la ton tól észak ra fek vő me gyék te rü le té ről – amely a bu da pes tit meg kö ze lí tő la kos ság szám mal bír – hiány-
zott a hu mán jel le gű kép zést nyúj tó in téz mé ny.  

Ez a ré gió az or szág leg di na mi ku sab ban fej lő dő gaz da sá gi öve ze te, amely igény li a nyel ve ket be szé lő, mo dern 
gon dol ko dá sú jo gá szo kat, akik a szű ken vett jo gá szi szak mán túl üz le ti, pén zü gyi, gaz da sá gi, szá mí tás tech ni kai, 
sőt mű sza ki is me re tek kel is ren del kez nek. A klasszi kus bí rói, ügyé szi és ügy vé di pá lya mel lett – ame lyek fel szí vó 
ké pes sé ge vé ges – a gaz dál ko dó szer ve ze tek (ipar vál la la tok, ke res ke del mi vál lal ko zá sok, stb.) szak em ber igé nye 
is je len tős. 

Szá mol ni kell az zal is, hogy az Eu ró pai Unió hoz va ló csat la ko zást kö ve tően fia tal, mo bil, nyel ve ket be szé lő szak ér-
tők – nem kis szám ban jo gá szok – szá zait fog ják az uniós in téz mé nyek fel szív ni, s még na gyobb szá mú szak jo gászt 
igé nyel nek az eu ró pai uniós in téz mé nyek hez funk ció juk ré vén kap cso ló dó ha zai in téz mé nyek is. 

Fon tos szem pont az is, hogy a közélet, a he lyi po li ti ka, és az ér tel mi ség is új, tár sa da lom tu do má nyi is me re tek-
kel jól fel vér te zett olyan után pót lás hoz jus son, amely föld raj zi lag a ré gió ból szár ma zik, s to váb bi élet pá lyá ját is a 
ré gió ban kép ze li el. 

A győ ri jo gász kép zés meg nyit ja a to vább ta nu lá si le he tő sé ge ket olyan fia ta lok szá má ra is, akik nek csa lá di hát te re, a 
szü lők gaz da sá gi le he tő sé gei ta nul má nyaik nak a fő vá ros ban, il let ve tá vo lab bi vá ro sok ban va ló foly ta tá sát csak arány-
ta lan ál do za tok kal tet te vol na le he tő vé. 

A jo gász kép zés irán ti köz vet len re gio ná lis igény a je lent ke zé si ada tok ból, il le tő leg a fel vett hall ga tók szár ma zá si 
he lyé nek vizs gá la tá ból egyér tel műen ki tű nik. Az ada tok ból két té nye ző ál la pít ha tó meg. Az egyik jel leg ze tes ség az 
hogy az ide je lent ke zet tek lét szá ma rend kí vü li ál lan dó sá got mu tat: 1997-ben 1794, 1998-ban 1622, 1999-ben 1861, 
2000-ben pe dig 1788 je lent ke ző vá lasz tot ta a győ ri kép zé si he lyet.

Városházi ünnepség a végzett joghallgatók számára

Széchenyi tér



200 201

A má sik sa já tos ság pe dig, hogy a je lent ke zők, kü lö nö sen pe dig a fel vet tek kiug róan ma gas szám ban szár maz nak 
la kó he lyük sze rint a Fel ső- Du nán tú li ré gió ból. In nen ér ke zett az összes je lent ke zés 54 %-a. A fel vett hall ga tók la kó-
hely sze rin ti megosz lá sa még mar kán sab ban tük rö zi a re gio ná lis igényt, ugyanis a fel vé telt nyert hall ga tók 74 %-a az 
em lí tett me gyék ből szár ma zik. 

Szer ve ze ti fel té te lek

Az ok ta tás 1995 szep tem be ré ben az Együtt mű kö dé si megál la po dás alap ján in dult meg, s 2000-ben az el ső vég-
zős év fo lyam hall ga tói át ve het ték – az ELTE ÁJK ál tal ki bo csá tott – dip lo mát. A kép zés megin du lá sá tól el telt több 
mint fél év ti zed alatt – az ala pí tók szán dé kai nak meg fe le lően – kiala kult egy mű kö dő ké pes egye te mi kar struk tú-
rá ja, a fő ál lá sú, tel jes mun ka ide jű és rész fog lal ko zá sú köz al kal ma zot tak kö ré ből, va la mint mun ka vi szony nak nem 
mi nő sü lő, tar tós meg bí zás alap ján köz re mű kö dő, to váb bá óra adói meg bí zás sal fog lal koz ta tott mun ka tár sak ból egy 
sta bil ok ta tói kar, s ki csi szo lód tak a he lyi vi szo nyok nak meg fe le lő ok ta tá si mód sze rek. A hall ga tók is beil lesz ked tek 
az in téz mény éle té be, s – kü lö nö sen rend kí vül ak tív kul tu rá lis te vé keny sé gük ré vén – je len tős sze re pet vál lal nak (az 
ok ta tók kal együtt) a vá ros, sőt a ré gió közéle té ben. 

A képzést koordináló, a két in téz mény ál tal kö zö sen mű köd te tett szer ve zet nek – az ELTE-SZIF Ok ta tá si In té zet-
nek – struk tú rá ját a kö vet ke ző organogram mu tat ja be.

Igazgató

Igazgató 
helyettes

Intézeti titkár,
tanulmányi ügyintézők,

gazdasági ügyintéző,
titkárok

Bűnügyi 
Tudományok 

Tanszék

Civilisztikai 
Tanszék

Jogtörténeti 
Tanszék

Közjogi 
Tanszék

Politikatudományi 
és Jogelméleti

Tanszék

Nemzetközi Jogi,
Nemzetközi Magánjogi
és Európai Jogi Tanszék

A győri képzési helyre felvett joghallgatók megoszlása megyék szerint

A győri Rába-part

A tan szék ne ve: Tan szék ve ze tő:

Po li ti ka tu do má nyi és Jog el mé le ti Tan szék: dr. Bi ha ri Mi hály egye te mi ta nár

Jog tör té ne ti Tan szék dr. Hor váth Pál pro fesszor emeritus

Köz jo gi Tan szék: dr. Kukorelli Ist ván egye te mi ta nár

Ci vi lisz ti kai Tan szék: dr. Lenkovics Bar na bás egye te mi ta nár

Bűn ügyi tu do má nyok Tan szék: dr. Gellér Ba lázs fő is ko lai do cens

Nem zet kö zi Jo gi, Nem zet kö zi Ma gán jo gi 
és Eu ró pai Jo gi Tan szék: dr. Vö rös Im re egye te mi ta nár

In té ze ti tit kár: Dr. Hor váth Ká roly
Szak könyv tá ri ügy in té ző: Dr. Mol nár Mik lós
Ad mi niszt ra tív ügy in té zők: Dr. Héray Ti bor né, Ud va ros Ist ván né és Var ga Etel ka

Sze mé lyi fel té te lek

A szakfelelősi felada to kat – ala pí tó igaz ga tó ként – 1995 óta dr. Bi ha ri Mi hály egye te mi ta nár, az ál lam- és jog tu-
do mány kan di dá tu sa, a polikatudomány dok to ra, a Po li to ló gia c. kö te le ző tan tárgy tantárgyfelelőse és ok ta tó ja lát ja 
el. 1999-ben a Ma gyar Or szág gyű lés al kot mány bí ró vá vá lasz tot ta, ezért ezen tiszt sé gé nek tar ta ma alatt szak ve ze tői 
felada tait meg bí zá si szer ző dés alap ján tud ja el lát ni. A mel lék let ben el fek vő nyi lat ko zat ban kö te le zett sé get vál lal ar ra, 
hogy to váb bi öt évig ok ta tói és szak ve ze tői felada tait el lát ja. 

Az In té zet igaz ga tó ja dr. Ficzere La jos egye te mi ta nár, az ál lam- és jog tu do mány dok to ra, az Ál lam igaz ga tá si jog 
c. zá ró vizs ga-tan tárgy fe le lő se. Mel lé kelt nyi lat ko za tá ban kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy to váb bi öt évig ok ta tói 
felada tait el lát ja. 
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A tantárgyfelelős ok ta tók ada tait a kö vet ke ző táb lá zat mu tat ja be:

Sorszám Név Beosz tás Tud. fo ko zat Stá tusz

1. Dr. Ba ko nyi Ist ván főisk. tan. CSc. telj.fogl.közalk.

2. Dr. Bárd Ká roly egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

3. Dr. Bi ha ri Mi hály egy. tan. DSc. tar tós meg bí zás

4. Dr. Böhm An tal egy. tan. DSc. telj.fogl.közalk.

5. Dr. Csi ky Ot tó c. egy. tan. DSc. tar tós meg bí zás

6. Dr. Ferenczi Zol tán főisk. tan. CSc. telj.fogl.közalk.

7. Dr. Ficzere La jos egy. ta nár DSc. tel jes fogl. közalk

8. Dr. Cs. Kiss La jos egy. doc. CSc. részfogl. közalk.

9. Dr. Föl des Gá bor egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

10. Dr. Föl di And rás egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

11. Dr. Gellér Ba lázs főisk. doc. Ph.D. telj. fogl. közalk.

12. Dr. Hágelmayer Ist ván né egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

13. Dr. Hal mai Gá bor egy. tan. DSc. tel jes fogl. közalk.

14. Dr. Kabódi Csa ba egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

15. Dr. Kurucz Mi hály egy. adj. - tar tós meg bí zás

16. Dr. Lamm Van da egy. tan. DSc. tel jes fogl. közalk.

17. Dr. Lenkovics Bar na bás egy. tan. CSc. tar tós meg bí zás

18. Dr. Ré vész T. Mi hály egy. doc. DSc. tel jes fogl. közalk.

19. Dr. Solt Ka ta lin főisk. tan. CSc. tel jes fogl. közalk.

20. Dr. Som lai Zsu zsan na egy. adj. - tar tós meg bí zás

21. Dr. Szalay Gyu la főisk. tan. CSc. tel jes fogl. közalk.

22. Dr. Szi ge ti Pé ter egy. tan. CSc. tel jes fogl. közalk.

23. Dr. Szi rai Jó zsef főisk. tan. CSc. tel jes fogl. közalk.

24. Dr. Szi lá gyi Pé ter egy. tan. CSc. tar tós meg bí zás

25. Dr. Tauber Ist ván egy. doc. CSc. tar tós meg bí zás

26. Dr. Ve ress Jó zsef egy. tan. DSc. tel jes fogl. közalk.

Az aláb bi táb lá zat  mu tat ja be az ok ta tók hoz ren del ve az egyes tan tár gya kat:
ALKOTMÁNYJOG

Dr. Kukorelli István egy.tan. CSc. Alkotmányjog I. ea K

Alkotmányjog II. ea K

Alkotmányjog szeminárium gy K

Dr. Halmai Gábor egy.tan. DSc. Alkotmányjog III. ea K

Alkotmányjog szeminárium gy K

A véleménynyilvánítás szabadsága ea A

Az alkotmánybíráskodás modelljei gy F

Emberi jogok gy F

Közjogi disputa gy F

Dr. Sári János egy.tan. DSc. Alkotmányjog I. ea K

Alkotmányjog II. ea K

Alkotmányjog szeminárium gy K

Dr. Papp Imre egy. adj. Alkotmányjog III. ea K

Alkotmányjog szeminárium gy K

Közjogi jogeset megoldás gy A

Közjogi disputa gy F

Jogklinika gy F

Dr. Rytkó Emília hiv.vez. Választójogi stúdium gy F

Dr. Majtényi László egy. doc. CSc. Alkotmányjog III. ea K

Alkotmányjog szeminárium gy K

Adatvédelmi stúdium gy F

Az ombudsman gy F

Dr. Szűts Korinna PhD.hallg. Alkotmányjog szeminárium gy K

Dr. Juhász Gábor PhD.hallg. Alkotmányjog szeminárium gy K

Államigazgatási jog Jogklinika gy F

Dr. Ficzere Lajos egy.tan. DSc. Közigazgatástudományi alapok ea K

Államigazgatási jog I. ea K

Államigazgatási jog II. ea K

Államigazgatási jog III. ea K

Dr. Szalai Éva egy. adj. Államigazgatási jog I. ea K

Államigazgatási jog II. ea K

Államigazgatási jog III. ea K

Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Baraczka Róbertné egy. adj. Közigazgatástudományi alapok ea K

Államigazgatási jog I. ea K

Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Szamel Katalin főisk. tan. CSc. Közigazgatástudományi alapok ea K

Államigazgatási jog II. ea K

Dr. Murányi Zoltán főisk. doc. CSc. Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Patyi András egy. doc. PhD. Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Bella Mária közig.bíró Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Kovács Lajos jegyző Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Szakács Imre államtitkár Államigazgatási jog szeminárium gy K

Dr. Gyurita Rita jogi ea. Államigazgatási jog szeminárium gy K



204 205

PÉNZÜGYI JOG

Dr. Földes Gábor egy doc. CSc. Pénzügyi jog I. ea K

Pénzügyi jog II. ea K

Pénzügyi jog szeminárium gy K

Adójog és bankjog ea A

Dr. Nagy Tibor prof.em. DSc. Pénzügyi jog I. ea K

Pénzügyi jog II. ea K

Nemzetközi pénzügyi jog ea A

Dr. Pardavi László főisk.doc. Pénzügyi jog I. ea K

Pénzügyi jog II. ea K

Pénzügyi jog szeminárium gy K

Nemzetközi pénzügyi jog ea A

Vámjog ea F

Simon István egy. adj. Pénzügyi jog I. ea K

Pénzügyi jog II. ea K

Pénzügyi jog szeminárium gy K

Adójog és bankjog ea A

STATISZTIKA

Dr. Ferenczi Zoltán főisk.tan.. CSc. Statisztika ea K

Dr. Kupcsik Lajos egy. tan. DSc. Statisztika ea K

Dr. Vavró István c.egy.tan. DSc. Igazságügyi statisztika ea A

KÖZGAZDASÁGTAN

Dr. Solt Katalin főisk. tan. CSc. Közgazdaságtan I. ea K

Közgazdaságtan II. ea K

Dr. Honvári János főisk. tan. CSc. Közgazdaságtan I. ea K

Közgazdaságtan II. ea K

Dr. Sey István főisk.tan. CSc. gy A

ÁGAZATI KÖZGAZDASÁGTAN

Dr. Honvári János főisk. tan. CSc. Fejezetek a magyar gazd.tört.-
ből(szeminárium) gy A

Dr. Farkas Szilveszter főisk. doc. Biztosítási ismeretek (szeminárium) gy A

Dr. Bálint Dénes főisk.doc. Vállalati gazdaságtan (szeminárium) gy A

MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET

Dr. Mezey Barna egy. tan. CSc. Magyar Állam- és Jogtörténet I. ea K

Magyar Állam- és Jogtörténet II. ea K

Az európai és a magyar parlam. története ea F

Dr. Révész T. Mihály egy.doc. CSc. Magyar Állam- és Jogtörténet I. ea K

Magyar Állam- és Jogtörténet II. ea K

A kommunikációs jogok története Mo-n. ea A

Kommunikációs jog gy F

Dr. Pálvölgyi Balázs főisk. tan.s. PhD.hallg Városiasodás Magyarországon gy F

Dr. Borostyán Csaba ügyvéd A nemzetiségi kérdés története Mo-n gy F

Dr. Őry Károly főisk.doc A magyar rendvédelem története ea A

EGYETEMES  ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET

Dr. Horváth Pál prof.em. DSc. Egyetemes Állam- és Jogtörténet I. ea K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II. ea K

A jogi kultúra fejlődéstörténete ea A

Proszeminárium az egyetemes jogtört.-ből gy F

Dr. Révész T. Mihály egy.doc. CSc. Egyetemes Állam- és Jogtörténet I. ea K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II. ea K

Dr. Kállay István főisk. doc. Egyetemes Állam- és Jogtörténet I. ea K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II. ea K

Bevezetés a jogforrásokba ea A

A szent korona eszme történelmi szerepe gy F

Bevezetés a japán jogba gy F

Dr. Szuromi Szabolcs egy.adj. Bevezetés a kánonjogba gy F

RÓMAI JOG

Dr. Földi András egy. doc. CSc. Római jog I. ea K

Római jog II. ea K

Dr. Dömötör László egy. tan.s. Római jog I. ea K

Római jog II. ea K

Római jog  repetitórium ea F

Dr. Kovatsits László egy. adj. Római jog  repetitórium ea F

LATIN NYELV

Federmayer István nyelvtanár Latin nyelv I. gy K

Latin nyelv II. gy K

Szemánné Deme Andrea nyelvtanár Latin nyelv I. gy K

Latin nyelv II. gy K

POLITOLÓGIA

Dr. Bihari Mihály egy. tan. DSc. Politológia I. ea K

Politológia II. ea K

Magyar politika ea A

Volosin Hedvig megb.ea. A magyar politikai elit (1945-1995) ea A

Dr. Kovács Virág megb.ea. Kormányzati rendszerek az EU-ban ea A

Dr. Szakál Gyula főisk.doc. gy F

FILOZÓFIA

Dr. Földesi Tamás egy. tan. DSc. Filozófia I. ea K

Filozófia II. ea K

Emberi jogok ea A

Filozófia szeminárium gy K

Dr. Cs. Kiss Lajos egy. doc. CSc. Filozófia I. ea K

Filozófia II. ea K

Filozófia szeminárium gy K

Politikai filozófia ea A

Egresi Katalin PhD.öszt. Filozófia szeminárium gy K

ETIKA

Dr. Földesi Tamás egy. tan. DSc. Etika ea K

Dr. Cs. Kiss Lajos egy. doc. CSc. Etika ea K
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JOGSZOCIOLÓGIA
Dr. Boros László egy. doc. CSc. Jogszociológia I. ea K

Jogszociológia II.
Dr. Böhm Antal egy.tan. DSc. Jogszociológia I. ea K
Dr. Fleck Zoltán egy. adj. CSc. Jogszociológia I. ea K

Jogszociológia II.
D. Kormány Attila megb.ea. PhD.hallg Jogszociológia I. ea K

Jogszociológia II.
JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET
Dr. Szigeti Péter egy. tan.. DSc. Jog- és Állambölcselet I. ea K
Dr. Takács Péter egy. doc. CSc. Jog- és Állambölcselet II. ea K
Dr. Szigeti Péter egy. tan.. DSc. Az államfejlődés csomópontjai a XX. században gy A

Államformatan-hatalom-uarlom-elitelméletek gy A
Max Weber jogfejlődési magyarázata gy A

Dr. Takács Péter egy. doc. CSc. Az államelmélet klasszikus kérdései és fejlődése gy A
A jogbölcseleti gondolkodás fő irányai gy A

JOGPOLITIKA
Dr. Szilágyi Péter egy. tan. CSc. Jogpolitika ea K
JOGI ALAPTAN
Dr. Szigeti Péter egy. tan. CSc. Jogi alaptan ea K
Dr. Fazekas József egy. adj. Jogi alaptan ea K
JOGI DOGMATIKA
Dr. Szigeti Péter egy.tanj. CSc. Jogi dogmatika gy K
Dr. Fazekas József egy. adj. Jogi dogmatika gy K
BÜNTETŐJOG
Dr. Gellér Balázs főisk.doc. CSc. Büntetőjog I. ea K

Büntetőjog II. ea K
Büntetőjog III. ea K
Büntetőjog IV. ea K
Nemzetközi bűncselekmények joga ea A
Nemzetközi bűnügyi együttműködés ea A
Nemzetközi humanitárius jog ea A
Európai emberi jogok ea A

Dr. Kiss Norbert főisk.adj.. Büntetőjog I. ea K
Büntetőjog II. ea K
Büntetőjog III. ea K
Büntetőjog IV. ea K
Nemzetközi bűncselekmények joga ea A
Nemzetközi bűnügyi együttműködés ea A
Nemzetközi humanitárius jog ea A
Nemzetközi bűncselekmények ea A
Nemzetközi bűnügyi együttműködés ea A
Európai emberi jogok ea A

Dr. Polt Péter egy.adj. Büntetőjog III. ea K
Emberi jogok és a büntetőjog ea A

Dr. Margitán Éva egy.adj. Büntetőjog I. ea K
Büntetőjog II. ea K
Büntetőjog III. ea K
Büntetőjog IV. ea K
Büntetőjog szeminárium gy A

Dr. Bánhalmi Zsolt r.alezredes A büntetőeljárás nyomozati szakasza gy A
Dr . Galli István ügyvéd Büntetőjog szeminárium gy A
Dr. Csere Katalin bíró Büntetőjog szeminárium gy A
Dr. Vincze István főügyész Büntetőjog szeminárium gy A
Dr. Cserni János bíró Büntetőjog szeminárium gy A
Dr. Nagy Zoltán bíró Büntetőjog szeminárium gy A

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG

Dr. Bárd Károly egy.doc. CSc. Büntető eljárási jog I. ea K

Büntető eljárási jog II.

Dr. Hack Péter egy. adj. Büntető eljárási jog I. ea K

Büntető eljárási jog II. ea K

Büntető eljárás jogi proszeminárium gy A

Igazságügyi retorika ea F

Dr. Böröcz Szabolcs főisk.adj. Büntető eljárás jogi proszeminárium gy A

Dr. Németh Imre főisk.tan.s. Büntető eljárás jogi proszeminárium gy A

Dr. Jungi Eszter bíró Büntető eljárás jogi proszeminárium gy A

Dr. Grecsó Imre ügyész A katonai igazságszolg. ügyészi szemmel ea F

Dr. Szabó Sándor bíró A büntetőeljárás jog bírói szemmel ea F

KRIMINALISZTIKA

Dr. Lichtblau György főisk.tan. Kriminalisztika I. ea K

Kriminalisztika  II. ea K

Koós András techn. Kriminalisztika a gyakorlatban gy F

KRIMINOLÓGIA

Dr. Tauber István egy.doc. CSc. Kriminológia I. ea K

Kriminológia II. ea K

A bűnözés modern formái ea A

Dr. Szőcs László Kriminológia I. ea K

Kriminológia II. ea K

Dr. Kovács Enikő krim.pszih. Kriminálpszichológia ea A

Dr. Varga Gábor pszichiáter Pszichiátria és bűn elkövetés ea A

Dr. Bajnóczky István Igazságügyi orvostan ea F

BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOG

Dr. Kabódi Csaba egy. doc. CSc. Büntetés végrehajtási jog I. ea K

Dr. Kabódi Csaba egy. doc. CSc. Büntetés végrehajtási jog II. ea K

Dr. Gresa ? ügyész Büntetés végrehajtási jog II. ea K

POLGÁRI JOG

Dr. Lenkovics Barnabás egy.tan. CSc. Polgári jog I. ea K

Polgári jog II. ea K

Polgári jog III. ea K

Polgári jog IV. ea K

A dologi jog egyes kérdései ea A

Tulajdon elmélet ea A

Dr. Jobbágyi Gábor egy.tan. CSc. Polgári jog I. ea K

Polgári jog II. ea K

Polgári jog III. ea K

Polgári jog IV. ea K

Orvosi jog I. ea A

Orvosi jog II. ea A

Dr. Székely László egy.adj. Polgári jog I. ea K

Polgári jog II. ea K

Polgári jog III. ea K

Polgári jog IV. ea K

Személyhez fűződő jogok ea A
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Dr. Szalay Gyula főisk.tan. CSc. Polgári jog V. ea K

Polgári jog VI. ea K

A belföldi és  nemzetközi fuvarozás joga ea A

A belföldi és nemzetközi szállítmányozás joga ea A

Dr. Menyhárd Attila egy. adj. PhD öszt. Polgári jog V. ea K

Polgári jog VI. ea K

Értékpapír jog gy A

Dr. Sárdi Tibor bíró Cégjog gy F

Dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd Cégjog gy F

Dr. Menyhárt Ádám ügyvéd PhD öszt. Polgári jog szeminárium gy A

Bevezetés az angolszász jogrendszer alapjaiba I. gy F

Bevezetés az angolszász jogrendszer alapjaiba II. gy F

Dr. Zámbó Tamás bíró Zálogjog I. ea A

Zálogjog II. ea A

Dr. Kovatsits László ügyvéd Polgári jog szeminárium gy A

Dr. Habulin István bíró Polgári jog szeminárium gy A

Dr. Neiger Tibor ügyvéd Polgári jog szeminárium gy A

Dr. Novák Éva jogi ea. Polgári jog szeminárium gy A

Dr. Jaczkovits László ügyvéd Polgári jog szeminárium gy A

POLGÁRI PERJOG

Dr. Somlai Zsuzsanna egy.adj.. Polgári perjog I. ea K

Polgári perjog II. ea K

Polgári perjog alternatív szeminárium gy A

Dr. Siposné dr. Herédi Erika főisk.tan.s. PhD.hallg Polgári perjog alternatív szeminárium gy A

Dr. Neiger Tibor ügyvéd A polgári perbeni bizonyítás a gyakorlatban gy F

POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOK

Dr. Somlai Zsuzsanna egy.adj.. Polgári nemperes eljárások ea K

Dr. Neiger Tibor ügyvéd Bírósági végrehajtás a gyakorlatban gy F

CSALÁDI JOG

Dr. Csiky Ottó c.egy.tan. DSc. Családi jog ea K

Élettársak és házast. személyes és vagyoni visz. gy A

Csánitzné dr. Csiky Ilona bíró Élettársak és házast. személyes és vagyoni visz. gy A

Családjog a gyakorlatban gy A

MUNKAJOG

Dr. Hágelmayer Istvánné egy.doc.. CSc. Munkajog I. ea K

Munkajog II. ea K

Munkajog szeminárium gy A

Marótiné dr. Szűts Ágnes ügyvéd Munkajog szeminárium gy A

Dr. Göndör Éva főisk.tan.s. PhD.hallg Munkajog szeminárium gy A

Dr. Bartus Erika bíró Munkáltatói joggyakorlás a bírói gyakorlatban gy A

Dr. Varga József ügyvéd Munkajog az ügyvéd szemével gy A

AGRÁRJOG
Dr. Kurucz Mihály egy.adj. Agrárjog I ea K

Agrárjog II. ea K

Ingatlan-nyilvántartási jog A

Dr. Maurer Adél egy. adj. Agrárjog I ea K

Agrárjog II. ea K

Dr. Nagy Erika bír.fog. Agrárjog I ea K

Agrárjog II. ea K

SZÖVETKEZETI JOG

Dr. Kurucz Mihály egy.adj. Szövetkezeti jog I. ea K

Dr. Maurer Adél egy.adj. Szövetkezeti jog I. ea K

NEMZETKÖZI JOG

Dr. Lamm Vanda egy. tan. DSc. Nemzetközi jog I. ea K

Nemzetközi jog II. ea K

Az emberi jogok nemzetközi védelme gy A

Dr. Sulyok Gábor főisk. tan.s. PhD.hallg Erőszak és beavatkozás a nemzetközi jogban gy A

Dr. Frank Tímea PhD.hallg Az emberi jogok védelmének nemz.mech.

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG

Dr. Vörös Imre egy. tan. DSc. Nemzetközi magánjog I ea K

Nemzetközi magánjog II ea K

Nemzetközi versenyjog gy F

Dr. Burián László egy. tan. CSc. Nemzetközi magánjog I ea K

Nemzetközi magánjog II ea K

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA

Dr. Vörös Imre egy. tan. DSc. Nemzetközi közjog és politika  I ea K

Nemzetközi közjog és politika  II ea K

Dr. Ficsor Mihály hiv. vez. Nemzetközi közjog és politika  I ea K

Nemzetközi közjog és politika  II ea K

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KERESKEDELMI JOGA

Dr. Milassin László főisk.doc. Európai közösségek kereskedelmi joga I. ea K

Európai közösségek kereskedelmi joga II. ea K

Összehasonlító polgári jog gy F

Győri Európai Jogi Hírlevél gy F

Dr. Berke Barna egy.doc. CSc. Európai közösségek kereskedelmi joga I. ea K

Európai közösségek kereskedelmi joga II. ea K

Dr. Horváthy Balázs főisk.tan.s. PhD.hallg Győri Európai Jogi Hírlevél gy F

Összehasonlító polgári jog gy F

IDEGEN NYELV

Dr. Bakonyi István főisk. tan. CSc. Német jogi szaknyelv I. gy F

Német jogi szaknyelv II. gy F

Lugosiné Garai Anna nyelvtanár Német jogi szaknyelv I. gy F

Német jogi szaknyelv II. gy F

Björn Freiberg lektor Német jogi szaknyelv I. gy F

Német jogi szaknyelv II. gy F

Szabó Gábor nyelvtanár Angol jogi szaknyelv I. gy F

Angol jogi szaknyelv II. gy F

Andrew Biri lektor Angol jogi szaknyelv I gy F

Angol jogi szaknyelv II gy F

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Dr. Szirai József főisk. tan. CSc. Bevezetés a számítástechnikába gy F

Dr. Kovács János főisk.doc. Bevezetés a számítástechnikába gy F
Dr. Horváth Károly tud.főmunk. Jogi informatika gy F
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Szak in dí tá si en ge dély

A Ma gyar Fel ső ok ta tá si Akk re di tá ciós Bi zott ság (MAB) akk re di tá ciós do ku men tu mok alap ján a Szé che nyi Ist ván 
Fő is ko la jo gász szak in dí tá sá ra be nyúj tott ké rel mét fenn tar tá sok és fel té te lek előírá sa nél kül tel jes kö rűen tá mo gat ta.

Er re te kin tet tel 2001. feb ruár 13-án a Ma gyar Köz tár sa ság ok ta tá si mi nisz te re, Pokorni Zol tán a fel ső ok ta tá si tör-
vény alap ján az egye te mi szin tű jo gász alap kép zé si szak in dí tá sát en ge dé lyez te a Szé che nyi Ist ván Fő is ko lán. Az en-
ge dély ha tály ba lé pé sé nek idő pont ja 2002. szep tem ber 1. volt.

Ez zel az ön ál ló, sa ját jo gon foly tat ha tó jo gász kép zés irán ti győ ri tö rek vé sek si ker re ve zet tek. A dön tés a ma gyar 
fel ső ok ta tás ban pá rat lan, mert a Szé che nyi Ist ván Fő is ko la volt az el ső ilyen szin tű in téz mény, amely egye te mi szin tű 
szak gon do zá sá ra, ilyen szak in dí tá sá ra le he tő sé get ka pott.

A szakindítási engedélyről szóló határozat

Megvalósult álom: a győri egyetem
Az or szág gyű lés 2001. de cem ber 11-i dön té se alap ján – mi vel a MAB az egye tem akk re di tá ciós ké rel mét tá mo-

gat ta, és ez zel iga zol ta, hogy a par la ment ál tal ko ráb ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül tek - 2002. ja nuár el se jé től 
a Szé che nyi Ist ván Fő is ko lá ból Szé che nyi Ist ván Egye tem lett. Ezt a tényt örö kí ti meg az a bronz pla kett, amely nek 
egyik ol da lán még a fő is ko la, a má sik ol da lán már az egye tem jel ké pe sze re pel. 

Egyetemalapító dísz ün nep ség

Az avatóünnepségen Czinege Imre rektor hivatalosan is átvette a győri egyetem alapító okiratát. 
Széchenyi István most újra nevét adja a szellem egyik jelentős műhelyéhez, és feladatot, hivatást is szán az in-

tézménynek: újraértelmezni az örökséget, átgondolni a kultú-
ra és tudomány ápolásának módszereit – fogalmazott ünnepi 
beszédében Pálinkás József. Az oktatási miniszter bejelentet-
te: három nappal ezelőtt jóváhagyta a győri Széchenyi István 
Egyetem intézményfejlesztési tervét. 

„A tanulás még soha nem volt olyan kifizetődő, mint napja-
inkban. A felsőoktatás ma a fejlődés iránya, amely egyszerre 
vezet az ország felemelkedéséhez és az egyéni, s nemzeti gya-
rapodáshoz” – szögezte le a miniszter.

A politikus úgy vélekedett: a főiskola egyetemmé válása nem 
átnevezés, hanem átlényegülés. „A Széchenyi István Főiskola 
megfelelt a kihívásoknak, beteljesült az ambíciója. Egyetemmé 
vált, és nem azzá tették. Maga rajzolta azt a jövőképet, amelyet 
most már hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak kínál. Ez 
erősíti meg autonómiáját és sajátos, egyedi szellemiségét.”

Pálinkás József a közönség szűnni nem akaró vastapsa köze-
pette adta át Czinege Imrének az egyetem alapító okiratát. A 
rektor Balogh József győri polgármestertől a közgyűlés díszes 
keretbe foglalt határozatát is átvehette, amelyben a képviselők 
köszöntik az új egyetemet.

 Orbán Viktor kormányfő levélben üdvözölte a résztvevőket, 
amelyben egyebek mellett azt kívánta a Széchenyi-egyetem ok-
tatóinak és hallgatóinak: teremtsenek olyan szellemi otthont, 
amely Magyarország büszkesége lehet.

Emlékérem a Széchenyi István Főiskola egyetemmé válásának alkalmából

Dr. Czinege Imre 
a Széchenyi István Egyetem rektora (2002–2005)
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Szakács Imre győri országgyűlési képviselő azokat a pillanatokat elevenítette fel, amikor 2001. december 11-én az 
Országgyűlés 97 százalékos többséggel megszavazta a felsőoktatási törvény módosítását, benne a Széchenyi-főiskola 
rangemelését, s a késő esti időpont ellenére a karzatról oktatók és hallgatók tapsa hallatszott.

A főiskola egyetemmé válásának legfőbb segítője, katalizátora az 1990-ben létrejött Universitas-Győr Alapítvány 
volt. Az akkori főiskolai főigazgató, Szekeres Tamás irányításával az alapítvány 510 millió forintot adott egyebek 
mellett a doktoranduszok ösztöndíjaira és beruházásokra.

Az Országgyűlés tavaly decemberi döntése értelmében megalakult intézmény jelenleg hat egyetemi és 16 főiskolai 
szintű képzést kínál. A nappali tagozatos hallgatók 70 százaléka Győrből és vonzáskörzetéből érkezik.

Gál Zoltán, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, veszprémi rektor sikertörténetnek nevezte a Széchenyi-főisko-
la több mint három évtizedét. Szerinte az egyetemi címhez az állami és önkormányzati terület, az Akadémia és a 
versenyszféra összefogása kellett. Az elnök Victor Hugo szellemes gondolatát ajánlotta az új intézmény figyelmébe 
(„Kolumbusz tettében nem az volt a nagy, hogy elért Amerikába, hanem hogy elindult”), majd mondandójának végén 
felkiáltott: „Vivát győri egyetem!”

 „Történelmi tapasztalatainkból ismerjük, hogy egyetemet csak lendületben lévő, élni akaró, optimista ország tud 
létrehozni” – hangsúlyozta záróbeszédében Czinege Imre. A rektor a trianoni békediktátumra utalva a sors különle-
ges adományának nevezte, hogy ma nem a romokból kell újjáépíteni azt, ami elveszett, hanem a jóból kell még job-
bat alkotni. „Ezt a történelmi küldetést vállalta a Széchenyi István Főiskola közössége, ezt az értékteremtő programot 
hajtotta végre az elmúlt tíz évben” – tette hozzá. A professzor több száz általános iskolástól és hallgatótól körbevéve 
végül azt mondta: „Fiatalok, értetek fog működni ez az egyetem, és ti építitek fel azt a Magyarországot, amelynek sza
bad, boldog polgárai lesztek. Bízzunk abban, hogy az élet munkáinkat méltányolni fogja, és higgyünk a most induló 
egyetem, valamint az ország értékteremtő erejében.”

A győri avató ünnepségen ott voltak a magyarországi egyetemek rektora is, és köszöntötték a Széchenyi István 
Egyetem oktatóit és a húsz szakon tanuló, mintegy kilencezer hallgatót. Az egész napos ünnepségsorozat este a Győ-
ri Balett díszelőadásával zárult, amelyen a társulat a Carmina Burana című tánckompozíciót mutatott be.

Az egyetemalapítással 123 éves győri álom valósult meg. Dr. Kautz Gusztáv, a Győri Jogakadémia rektora 1878-
ban készített tanulmányt a jövendő győri egyetem létesítéséről. Ez a törekvés azonban nem valósult meg, hasonlóan 
a többi kezdeményezéshez. A város igényét felsőoktatási intézmény létesítésére az 1968. június 4-én megjelent főis-
kola-alapítási dokumentum ismerte el. Az új Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola épületeit 1971. június 1-jén 
kezdték építeni, az avatás 1977. október 28-án volt. Az intézmény 1986-tól viseli Széchenyi István nevét. A főiskola 
képzési kínálata az elmúlt évtizedben folyamatosan bővült, míg mára egyetemi szintűvé vált.

Dr. Czinege Imre beszéde - részlet:

„Mottóként egyetemünk névadójának, Széchenyi Istvánnak azon szavait idézem, amelyekkel az emberi tudás erejét, 
mindenható hatalmát állítja elénk:

„Ha egy madár repülni tud, az ember is tudhat.
Amire az állatot a természet tette képessé, az embert a tudás.”
Minden egyetem számára örök útmutatásként szolgálhatnak ezek a mondatok, és természetes, hogy mi még inkább 

sajátunknak érezzük, hiszen Egyetemünk névadójától származnak. 
Első és legfontosabb feladatunk tehát a tanítás, a tudás terjesztése, a hozzánk jövő fiatalok felkészítése jövőbeni élet

pályájukra. Mérnökeink feladata lesz az, hogy utakat és hidakat építsenek a jövőnek, tervezzenek családi otthonokat 
és mindenkit gyönyörködtető középületeket, hódítsák meg az elektronok, az informatika világát, gyártsanak gépeket és 
a mindennapi életünkhöz szükséges eszközöket, mindeközben óvják a természetet és tegyék emberközpontúvá lakóhe
lyünket. Közgazdászaink gondos előrelátása, szervező ereje adja meg nekünk, hogy pontosan, szépen, erőinket bölcsen 
beosztva dolgozhassunk. 

Diplomás ápolóink és szociális munkásaink gondoskodjanak népünk testi és lelki egészségéről. Jogászaink képvi
seljék az igazságot, a demokratikus értékeket, valósítsák meg a törvény előtti egyenlőséget és a társadalom tagjainak 
adjanak esélyt arra, hogy a jognak asztalánál mind egyaránt foglaljon helyet.

Végül egyetemünk minden oktatójának, alkalmazottjának, hallgatójának és jövőbeni diplomásának közös hivatása 
legyen az, hogy a szellem napvilágát vigye el minden ház ablakába. 

Különösen tegyék ezt zenetanáraink és kamaraművészeink, akik a muzsika szeretetével nemesíthetik meg mindazt, 
amit a tudás létrehozott. 

Együtt segítsünk mindenkit emberibb életre, a kultúra és a művészetek szeretetére, és ezáltal egymás tiszteletére, 
megbecsülésére. Legyen a tudás az, amely felemel, erőt és öntudatot ad az önmagát és értékeit egyre jobban felismerő 
hazánknak.

Ezek azok a célok, amelyekért  ismét a költő szavaival  folyvást küszködni kell. Bízzunk abban, hogy az élet mun
káinkat méltányolni fogja, és higgyünk és az ország értékteremtő erejében.

Fiatalok, Ti vagytok a jövő, értetek fog működni ez az egyetem, és Ti építitek fel azt a Magyarországot, amelynek 
majd szabad, boldog polgárai lesztek. Jöjjetek hozzánk tanulni, oktatni, dolgozni  találjátok meg élethívatásotokat, 
jövőbeni boldogulásotokat a Széchenyi István Egyetemen!”

Rektorok és dékánok a győri egyetem megalapítási ünnepségén a Győri Nemzeti Színházban

A Magyar Országgyűlés 2001. december 11-én megszavazta a Széchenyi István Egyetem megalapítását
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Dr. Pálinkás József miniszter beszéde:

„Az avatás ősi szertartás. Teremtő és megerősítő gesztus. Az 
avatás közösségi ünnep, az átalakulás nemes ünnepe, amely
ben az avatott és az avatók eggyé válnak. Látszólag semmi sem 
változik, utána mégis minden egészen más lesz. Győrben ma 
egyetemet avatunk. Magunknak. Győrnek, Magyarországnak s 
a nagyvilágnak. Az egykori Arrabona most egyetemi várossá, a 
hiteles tudás központjává válik.

Tisztelt Rektor Úr, Kedves Kollégák! Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm a győri Széchenyi István Egyetem avató 

ünnepségének valamennyi résztvevőjét, kedves vendégeinket! Kü
lön köszöntöm Győr városának azon polgárait, akik nem lehet
nek itt velünk. Remélem, hogy lélekben ők is velünk ünnepelnek!

Az egyetem a tudás létrehozásának, gyarapításának és átadá
sának helye. Műhely, amelyben szellemet formálunk a jövőnek, 
és ezáltal formáljuk a jövőt. Értéket teremtünk önmagunknak, 
közösségünknek és utódainknak.

Berzsenyi Dániel így szól erről:

„A lélek is csak úgy emelkedik
A józanság tisztább világához,
Ha a tudományok és isméretek

Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának.”
Az ész minden! S ebből foly minden jó,

Nincs e nélkül virtus, sem semmi boldogság”
 

Bologna, Párizs, Oxford nagy hírű egyetemeit mindannyian ismerjük. Áhítattal – valljuk be – sokszor egy kis irigy
séggel nézzük rendíthetetlenségüket, eltékozolhatatlan hírnevüket. De, ha merünk álmodni, akkor e nagyhírű intéz
mények célul s tanulsággal szolgálhatnak számunkra is. Azzal a tanulsággal, hogy a szellem intézményei időtállóak, 
hogy hatalmuk a szellem felsőbb hatalma, és önállóságuk – autonómiájuk mondanánk manapság – az értékek önál
lósága és állandósága. A szellem embere szabad polgár. Törvényalkotó, rendteremtő és mégis szabad. Alakítója és 
egyben tagja a közösségnek. Olyan tagja, aki a közösséget magasabb lehetőség felé viheti. Az egyetem pedig műhely: a 
gondolatok kovácsolásának, az elméletek ácsolásának, a mesterség megismerésének helyszíne.

Egyetemi tanárként magam is gyakran tapasztaltam azt, milyen örömteli érzés, amikor az átadott tudás felszaba
dítja a diákban az addig nem ismert erőt, s néha már irigylésre méltó, vakmerő szárnyalást ad az ifú szellemnek.

Bizony, nehéz észrevenni, amikor a fiatalemberből felnőtt lesz. Árnyalatnyi változásokon megy keresztül, de mégis
csak érettebb, sokszínűbben gondolkodó ember válik belőle. Nyugodtabb és mégis tevékenyebb. Távolra figyelő, többre 
vágyó. Győr végigkísért egy ilyen átalakulást. A főiskola egyetemmé válásával tapasztalhatja a képzés bővülésének, a 
programok gazdagodásának előnyeit. A főiskola egyetemmé válása nem átnevezés, hanem átlényegülés. Széchenyi István 
most újra nevét adja a szellem egyik jelentős műhelyéhez. És feladatot, hivatást is szán az intézménynek: újraértelmezni 
az örökséget, átgondolni a kultúra és tudomány ápolásának módszereit. Megérteni és megvalósítani azt, amit Széchenyi 
így fogalmaz: „Olvasztói felsőbbség”. A győri Széchenyi István Egyetem eredmény. A hagyomány folytatása és egyszer
smind valami új megkezdése. A magyar felsőoktatás fejlesztésében jelentős állomás. A győri felsőoktatás gyökerei a 
17. századra nyúlnak vissza, a jezsuita rend már 1628ban alapított itt kollégiumot, majd 1776tól hittudományi, 
bölcseleti és jogi akadémia működött Győrött 1892ig.  A Trianon utáni időszakban Győrben nem létesült egyetem. 
Több kísérlet után 1970ben indult meg a felsőfokú képzés a városban. És mára a főiskola széles körű képzése mintegy 
kitágította, az egyetemes tudás otthonává emelte a várost.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország az 1920as években alapított utoljára igazán egyetemeket. Akkor részben a kényszer vitt rá minket. 

Az elcsatolt területekről vissza kellett vonni szellemi erőinket. 1998 és 2002 között az ország határain belül két új egye
temet hoztunk létre, átalakítottuk és megerősítettük az 1949 után szétszabdalt intézményhálózatot, hozzáláttunk az 
ország felsőoktatási intézményeinek jelentős fejlesztéséhez. Létrehoztuk az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, meg
kezdtük a révkomáromi egyetem kiépítését, megerősítettük a határon túli kihelyezett képzéseket. Korábban soha nem 
látott mértékben növeltük a tudomány támogatását. A magyar szellemi élet nyolcvan éve nem látott megerősítésével 
megteremtettük a magyar nemzet lelki, szellemi és gazdasági megerősödésének alapjait.Kivonat a Széchenyi István Egyetem alapító okiratából

Dr. Pálinkás József a Széchenyi István Egyetem 
megalapítási ünnepségén
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A közös jogászképzés (ELTE-SZE) befejezésének emlékére készült emlékjlap

Dr. Gál Zoltán, a Magyar Rektori 
Konferencia elnöke, veszprémi rektor 

köszönti az egyetemet

Dr. Pálinkás József miniszter átadja 
dr. Czinege Imre rektornak az egye-

tem alapító okiratát

Dr. Czinege Imre rektor átveszi  
Balogh József polgármestertől 
a győri közgyűlés határozatát

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

1999ben a Felsőoktatási törvény módosításakor Szakács Imre és Birkás Tivadar képviselő urak többször megkeres
tek, és indítványozták,  az ünnep nem engedi, hogy erősebb kifejezéseket használjak  hogy a győri főiskola már akkor 
egyetemmé váljon. Nagyon akarták, és higgyék el, nagyon akartuk mindannyian. Én akkor mégis azt mondtam, hogy 
ez csak akkor történhet meg, ha az intézmény teljesíti a szigorú akkreditációs követelményeket. 

A Széchenyi István Főiskola megfelelt a kihívásoknak, beteljesült ambíciója. Egyetemmé vált, és nem azzá tették. 
Maga rajzolta meg azt a jövőképet, amelyet most már hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak kínál. Ez erősíti meg 
autonómiáját és sajátos, egyedi szellemiségét. Őszinte szívvel örülök megérdemelt egyetemi rangjuknak. Örömmel 
látom munkájuk eredményét.

A Széchenyi István Egyetem elnevezés nem csupán cím, hanem reményeim szerint szándék is. Szándék a fejlődésre, a 
lehetőségek bővítésére, a még több tanulni vágyó fiatal fogadására, és – Eötvös Loránd szavait kölcsönvéve – a világra 
szóló tudomány művelésére.

A fejlődés nem puszta szólam. Az alapító okirat mellé most egy üzenet társul: Örömmel jelenthetem be itt Önöknek, 
hogy három nappal ezelőtt jóváhagytam a győri Széchenyi István Egyetem intézményfejlesztési tervét. A 3,7 milliárd 
forintos támogatási keretből jut az új főépület és könyvtár kialakítására, a kollégium bővítésére. Fejlődhet az informa
tikai háttér, újjávarázsolhatók az épületek. A kiegészítő forrásokkal együtt Győr valódi egyetemi várossá válik olyan 
létesítményekkel, mint a Diákcentrum vagy az Egyetemi Csarnok.

A város és egyetem szoros együttműködése életet vihet az oktatásba, lelkesítheti a diákságot, bizonyosságot teremthet 
az oktatók számára. Az egyetemen keresztül a város még inkább a régió szellemi, tudományos, oktatási központjává 
válhat. Az oktatási, képzési választék bővítése célzatos: alkotó szakembereket képezni a gazdaság számára, fiatalokat 
megnyerni a tudományok művelésére, s a tudás erejével emelni az itt élőket és az országot.

A felsőoktatás ma a fejlődés iránya. Az az irány, amely a fiatalok erejét az alkotás, a rend, a hiteles tudomány felé 
fordítja. Az az irány, amely egyszerre vezet az ország felemelkedéséhez és az egyéni s nemzeti gyarapodáshoz. Csak ez 
a fejlődési irány vezet a jövő felé.

És egyre többen indulnak el ebbe az irányba. 2001ben a felsőoktatási intézményekbe felvett hallgatók aránya el
érte az Európai Uniós átlagot. És ehhez most már adottak a lehetőségek is. A felsőoktatás ma már a fiatalok egyéni, 
felelősségteljes, önálló választása lehet. S van hozzá segítség is.

Ez a megye elsőként csatlakozott a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, amelyet mára orszá
gossá tettünk. 2001ben bevezettük a diákhitelt, amely gyökeresen megváltoztatta a hallgatói támogatás rendsze
rét. Nem segélyecskéket adunk többé, hanem lehetőséget, jövőt teremtünk, teret nyitunk a fiataloknak. A diákhitelt 
több mint hetvenezer hallgató vette fel, köztük a Széchenyi István Egyetem több ezer hallgatója. A tanulás talán 
még soha nem volt ilyen kifizetődő, és egyre kifizetődőbbé válik. A tanulással átadott és a tanulás során létrehozott 
tudás pedig bőven kamatozó értékké válik, mindannyiunk számára.

Az avatás a kezdet. A bizalom elnyerése. 
Most következik a méltó létezés, a remények beváltásának időszaka.
Az az időszak, amelyben természetessé válik a mai ünnepség üzenete és amelyben üzenetté válik az avatás.
Szép pillanatokat, tartalmas munkát, méltó eredményeket kívánok Valamennyiüknek!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
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A jo gász szak in dí tá sa a Szé che nyi Ist ván Egye te men 
A szak in dí tá si en ge dély 2002. szep tem ber 1-jén (az idő köz-

ben egye te mi ran got nyert in téz ményt érin tően) lé pett ha tály-
ba. Et től az idő pont tól kezd ve fel me nő rend szer ben épült ki 
az in téz mény ben a jo gász kép zés tel jes ver ti ku ma, ugyanak kor 
– ki me nő rend szer ben – a ta nul má nyai kat be fe je ző EL TE-s 
év fo lya mok ki lé pé sé vel az ELTE-ÁJK Győ ri Ta go za ta gya kor-
la ti lag 2006. jú nius 30-val lé nye gé ben meg szűnt (a túl csú szó 
hall ga tók miatt azon ban az együtt mű kö dés ha tá lyát a fe lek 2 
tan év vel meg hosszab bí tot ták).

A Deák Fe renc Állam-és Jog tu do má nyi Kar meg szü le té se
Az egye tem Állam-és Jog tu do má nyi In té ze te fo ko za to san, az 

óva tos fo ko za tos ság je gyé ben épült fel, ugyanis 2002-ben, az 
egye te mi struk tú ra kiala kí tá sa kor a köz gaz dász kép zést, és a 
jo gász kép zést egyaránt, a  Jog-és Gaz da ság tu do má nyi Kar ba 
in teg rál tak. Ez az óva tos ság ak kor in do kolt volt, mert – a jo-
gász kép zés tel jes ver ti ku ma ezt kö ve tően épült ki tel je sen.

Ez a struk tú ra azon ban a tel jes év fo lyam-szer ke zet kiala ku-
lá sá val, a jo gi és igaz ga tá si kép zés ho ri zon tá lis és ver ti ká lis ki-
tel je sü lé sé vel, a ra cio ná lis mű kö dés gát já vá lett. Csu pán idő 
kér dé se volt te hát, hogy az Ál lam- és Jog tu do má nyi In té zet az 
in teg rált kar ból ki vál jék és ön ál ló stá tus sal ren del kez zék.

Ez a lé pés az egye te mi ta nács ET 17-2005/2006 ha tá ro za tá-
val, 2006. ja nuár 1-jén tör tént meg, ugyanis az in téz mény Szer-
ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tá nak mó do sí tá sá val a két ko ráb bi 

Dr. Szekeres Tamás 
a Széchenyi István Egyetem rektora 2005-től

Dékánavatás

Győri Rába-part

két (Mű sza ki Tu do má nyi Kar, to váb bá Jog-és Gaz da ság tu do má nyi Kar) szer ve ze ti ke re teit át me ne ti leg – az in té ze tek 
ön ál ló ka rok ká tör té nő átala ku lá sig – meg tart va, a ko ráb bi 5 he lyett 4 in té ze tet ho zott lét re. Az Állam-és Jog tu do-
má nyi In té zet szer ve ze tét ez annyi ban érin tet te, hogy a struk tú rát ezt kö ve tően 8 jo gi szak tan szék épí tet te fel, va la-
mint – kor lá to zott tan szé ki jog kör rel – egy Jean Monnet Chair mű kö dé se is le he tő vé vált. 

Ek kor tól te hát 2006. ja nuár 1-től az in té zet fel vet te a leg ne ve sebb győ ri ju rá tus, Deák Fe renc ne vét.
Egy si ke res akk re di tá ciós el já rást kö ve tően ki tel je se dett a szer ve ze ti átala ku lás, és a 2001-es par la men ti dön tés 

ötö dik év for du ló ján, 2006. de cem ber 11-én, a győ ri Szé che nyi Ist ván Egye tem Sze ná tu sa nyil vá nos ün ne pi ülé sén 
dek la rál ta a Deák Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar lét re jöt tét.

Az ün nep sé get az egye tem hang ver seny ter mé ben tar tot ták, amely meg nyi tá sa ként dr. Sze ke res Ta más rek tor kö szön-
töt te az ün ne pi ese mény részt ve vőt. Ezt kö ve tően dr. Mannherz Ká roly, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium szak-
államtitkára mon dott be szé det, amely ben a fel ső ok ta tás fej lesz té sé nek irá nyait, és ab ban a Szé che nyi Ist ván Egye tem 
vár ha tó sze re pét vá zol ta fel. 

Dr. Kóczy T. Lász ló, a Mű sza ki Tu do má nyi Kar dé kán ja, majd Tho mas Faustmann, az Audi Hun ga ria Mo tor Kft. 
el nö ke mond ta el ün ne pi be szé dét, ame lyet kö ve tően a Szé che nyi Ist ván Egye tem és az Audi ve ze tői aláír ták egy kö-
zös tan szék lét re ho zá sá ról szó ló megál la po dást. 

A győ ri jo gász kép zés legújabb ko ri tör té ne tét dr. Bi ha ri Mi hály egye te mi ta nár, a győ ri jo gász kép zés szak ve ze tő je, a 
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá gá nak el nö ke mu tat ta be, majd dr. Rechnitzer Já nos a Jog- és Gaz da ság tu do má nyi 
Kar öt éves te vé keny sé gét fog lal ta össze. Dr. Né meth At ti la bí ró sá gi fo gal ma zó, vég zett győ ri jog hall ga tó ként te kin tett 
vissza egye te mi évei re.

Az ün nep ség ke re té ben ik tat ta be az egye tem rek to ra az újon nan ala pí tott kar dé kán ját, dr. Szalay Gyu lát. 2007. ja-
nuár 1-jén azután meg kezd te mű kö dé sét a Szé che nyi Ist ván Egye tem Deák Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka ra.
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A jogi kar tanszékei
Az egye tem sze ná tu sa 2006. ja nuár 1-i ha tállyal - az ak ko ri Ál lam- és Jog tu do má nyi In té zet szer ve ze té nek kiala kí-

tá sá val - lé nye gé ben kiépí tet te a Kar sta bil szer ve ze tét az zal, hogy a struk tú rát 8 jo gi szak tan szék re épí tet te fel. Ezt a 
szer ve ze tet a kö vet ke ző organogram mu tat ja be.

Az egyes tan szé ke ken a könyv kiadá sa kor a kö vet ke ző ok ta tók dol goz nak, és az egyes tan szé kek az aláb bi tan tár-
gya kat gon doz zák:

Jog tör té ne ti Tan szék
Név Tud. fo ko zat Beosz tás

Dr. Ré vész T. Mi hály ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa tan szék ve ze tő, egye te mi do cens

Dr. Mezey Bar na ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa egye te mi ta nár

Dr. Föl di And rás MTA dok tor egye te mi ta nár

Dr. Hor váth Pál MTA dok tor prof. emeritus

Dr. Pálvölgyi Balázs PhD egye te mi do cens

Dr. Bar na At ti la egye te mi ad junk tus

Dr. De li Ger gely egye te mi ta nár se géd

Dr. Kállay Ist ván fő is ko lai do cens

Szemánné Deme And rea nyelv ta nár (la tin)

A tan szék ál lan dó óra adói: Ba na Jó zsef, vá ro si le vél tá ri igaz ga tó, Né ma Sán dor me gyei le vél tá ri igaz ga tó, Dr. Hor-
váth Jó zsef könyv tár igaz ga tó, Szoboszlai Kiss Ka ta lin la tin nyelv ta nár.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Egye te mes ál lam- és jog tör té net (előadás), Egye te mes ál lam- és jog tör té net (sze mi ná rium), La tin nyelv
Ma gyar al kot mány-tör té net (előadás), Ma gyar al kot mány-tör té net (sze mi ná rium), Ma gyar jog tör té net (előadás), 
Ma gyar jog tör té net (sze mi ná rium), Ró mai jog (előadás), Ró mai jog (sze mi ná rium), 

Dr. Révész T. Mihály
Született: Budapest, 1945. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1970-ben.1970-1972 között a Magyar 
Állam-és Jogtörténeti Tanszéken dolgozott, 1970-1980 között 
az MTA tudományos munkatársa, 1980-tól az ELTE ÁJK do-
cense, 1982-től a Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék ve-
zetője. 1992-től 1996-ig az Egyetemes Állam-és Jogtörténet 
Tanszék tanszékvezetője. 1996-tól az ORTT elnöke. Az ELTE 
–SZIF Oktatási Intézetében 2001. július 1. óta a Jogtörténe-
ti Tanszék vezetője. 2002. január 1-jétől 2005. július 31-ig az 
ELTE-SZIF Oktatási Intézet igazgatója. Az állam-és jogtudo-
mány kandidátusa 1979-ben. 

Dr. Mezey Barna
Született: Debrecen, 1953. május 27. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo-
mányi Karán diplomázott 1977-ben. Az MTA társadalom-
tudományi főosztályán tudományos munkatárs 1977-1983 
között, az ELTE ÁJK Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszékén 
adjunktus 1983-tól 1991-ig, docens 1991-től, tanszékvezető 
1993-tól. A Miskolci Egyetem Politológia Tanszékén docens 
1993-1996 között. 1996-tól az ELTE ÁJK dékán-helyettese. 
1995-től az ELTE-SZIF Oktatási Intézet tanára is. 2000-től az 
ELTE ÁJK dékánja. 

– Al ter na tív tan tár gyak a jo gász sza kon:
Bün te tés vég re haj tás tör té ne te, Po li ti kai sza bad ság jo gok tör té ne te Ma gyaror szá gon, “Jo gi kul tú ra fej lő dés tör té ne-
te” A dua liz mus köz igaz ga tá si rend sze re, Az elekt ro ni kus saj tó ha zai jog tör té ne te 

– Fa kul ta tív tan tár gyak a jo gász sza kon:
Eu ró pai ma gán jog tör té net, Ró mai jo gi repetitórium, Ró mai jo gi for rás szö ve gek elem zé se, A 17-18 szá za di vég-
ren de le tek ,Ma gyaror szág, 1956, Fe je ze tek a ma gyar pe res el já rás tör té ne té ből, Fe je ze tek a ma gyar bün te tő jog tör-
té ne té ből, A jo gi kul tú ra fej lő dés tör té ne te, A jóerkölcsbe üt kö zés ti lal ma a ma gán jog tör té net for rá sai ban, Ál lam 
el le ni bűn cse lek mé nyek sza bá lyo zá sa, Ke res ke del mi jo gin téz mé nyek a ró mai jog ban és an nak to vábbélé se so rán, 
Szer ző dés fo ga lom a ró mai jog ban és an nak to vábbélé se so rán 

– Nem a jo gász sza kon ok ta tott tár gyak:
A ma gyar köz igaz ga tás tör té ne te, Al kot mány tör té net, Mé dia spe cia li zá ció

Petz Lajos 
Egészségügyi és 
Szociális Intézet

Deák Ferenc 
Állam-és Jogtudományi Kar Műszaki Tudományi Kar Egyetemi Informatikai 

Központ 

Egyetemi Könyvtár

Rektori Hivatal

Kooperációs Kutató 
Központ

Egyetemi Kollégium

Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság

Felnőttképzési Központ

Járműipari Egyetemi 
Tudásközpont

Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar 

Önálló intézetek 

Karok Önálló nem oktatási 
szervezeti egységek 

Egyéb szervezeti egységek 

Varga Tibor Zeneművészeti 
Intézet 

A Széchenyi István Egyetem
szervezeti felépítése

(Tervezet)
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Dr. Földi András
Született: Budapest, 1957. február 11.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1981-ben. 1981-1983-ig az ELTE Római 
Jogi Tanszékén ösztöndíjas, 1983-1986-ig tanársegéd, 1986-
1990-ig adjunktus, 1990-től 2003-ig docens. 2003 óta egyetemi 
tanár. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító profesz-
szora. A győri jogi kar jogtörténeti tanszékén tanít. Az állam- 
és jogtudomány kandidátusa lett 1990-ben. 

Dr. Kállay István
Született: Budapest, 1942. szeptember 8.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo-
mányi Karán diplomázott 1965-ben. 1982-ben jogtanácsosi, 
1971-ben kandidátusi szakvizsgát tett. Ösztöndíjas az Osakai 
Idegen Nyelvek Egyetemen (1975), az Osakai Császár Egye-
tem Jogi Fakultáson (1974-1975), Római Magyar Akadémián 
(1983-1984), Tokyo Waseda Egyetem, Jogi Fakultás (1992-
1993). 1964-től 1973-ig a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
felelős szerkesztője, 1974-től ELTE Római Jogi és Egyetemes 
Jogtörténeti Tanszékén adjunktus, 1984-től Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó főszerkesztője, 1995-től ELTE-SZIF Oktatási 
Intézet tudományos főmunkatársa a Jogtörténeti Tanszéken, 
1999-től főiskolai docens.

 A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Eti ka, Fi lo zó fia (előadás), Fi lo zó fia (gya kor lat), Jo gi alap tan (előadás), Jog szo cio ló gia (előadás), Jog- és ál lam böl cse-
let (előadás), 

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben :
Ma gyar ál lam böl cse le ti ha gyo mány, Po li ti kai fi lo zó fia, Az ál lam el mé let klasszi kus kér dé sei, Jog el mé let és jo gá szi 
ér ve lés, A szu ve re ni tás fo ga lom vál to zá sai, Jog el mé let és jo gi hermeneutika

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Em be ri jo gok (an gol), Jo gá szi eti ka

– Nem jo gász kép zés ben ok ta tott tár gyak:
Nem zet kö zi po li ti ka el mé le te, Jo gi is me re tek, Jog for rás ku ta tás

Dr. Földesi Tamás
Született: Kassa, 1929. május 30.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1951-ben. 1951-től az ELTE ÁJK filozó-
fiai tanszékén dolgozik, 1967-1993-ig tanszékvezető egyetemi 
tanár, majd az MTA- ELTE Filozófiai Tanszéki Kutatócsoport 
vezetője. 1983-1989-ig az ELTE ÁJK dékánja. Az ELTE ÁJK-
SZIF Oktatási Intézetének alapító professzora és jelenleg is a 
győri kar oktatója. A filozófiai tudomány kandidátusa 1958-
ban, doktora 1966-ban. 

Jog el mé le ti Tan szék 

Név Tud. fo ko zat Beosz tás

Dr. Szi ge ti Pé ter MTA dok tor tan szék ve ze tő, egye te mi ta nár

Dr. Föl de si Ta más MTA dok tor prof. emeritus

Dr. Cs. Kiss La jos ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa egye te mi ta nár

Dr. Fleck Zol tán ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa egye te mi do cens mb. ea.

Dr. Egresi Ka ta lin PhD egye te mi do cens

Dr. Ri gó Anett egye te mi ad junk tus

Dr. Vigh Edit PhD ösz tön dí jas

Dr. Szigeti Péter
Született: Budapest, 1951. október 23.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán 1978-ban, a Bölcsészettudományi Karon 1981-ben 
diplomázott. Az MTA Politikatudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa, az ELTE ÁJK Egyetemi tanársegéde 1980-
1984 között, 1984-1989 egyetemi adjunktus, 1991-től 1998-ig 
docens. MTA Politikai Tudományok Intézete (1991- tudomá-
nyos főmunkatárs, majd 2002-től tudományos tanácsadó). A 
Rendőrtiszti Főiskolán 1996-tól 2002-ig  Jog- és Államtudomá-
nyi Tanszék vezetője.1999-től egyetemi tanár. A politikatudo-
mány kandidátusa 1989-ben, habilitált 1997-ben. A Széchenyi 
István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Jogelméleti 
tanszék vezetője 2001-től, tudományos és általános igazgató-
helyettes 2003- 2007 között. Az állam - és jogtudomány akadé-
miai doktora 2002-ben, az  ELTE ÁJK – SZIF Oktatási Intézet-
ben egyetemi docens 1998-tól, egyetemi tanár 2003-tól. 
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Al kot mány jo gi és Po li ti ka tu do má nyi Tan szék
Név Tud. fo ko zat Beosz tás

Dr. Kukorelli Ist ván ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa tan szék ve ze tő, egye te mi ta nár
Dr. Bi ha ri Mi hály MTA dok tor egye te mi ta nár

Dr. Papp Im re egye te mi ad junk tus
Dr. Smuk Pé ter egye te mi ad junk tus
Dr. Váczi Pé ter egye te mi ta nár se géd

A tan szék ál lan dó óra adói: Dr. Rytkó Emilia igaz ga tó, Dr. Né meth At ti la bí ró sá gi fo gal ma zó.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Al kot mány jog (előadás), Al kot mány jog (sze mi ná rium), Po li to ló gia (előadás), Az Al kot mány jog el mé le te 

– Al ter na tív tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Ma gyar po li ti ka 1944-2004 kö zött, A hi deg há bo rú tör té ne te, Ma gyaror szág po li ti ka tör té ne te 1989-2002 kö zött  

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
A ma gyar par la men ta riz mus, De mok ra ti kus kor mány za ti rend sze rek a nyu ga ti vi lág ban, Jog kli ni ka, Vá lasz tá si 
rend sze rek, A hi deg há bo rú tör té ne te, A köz vet len de mok rá cia: el mé let, in téz mény és gya kor lat, A vé le mény sza-
bad ság ha tá rai, Az al kot mány bí rás ko dás mo dell jei, Parliaments In Central-Eastern Europe, Köz jo gi dis pu ta, Jog-
vi ta a stras bour gi Em be ri Jo gok Eu ró pai Bi zott sá gá ban

– Nem jo gász kép zés ben: A nem zet kö zi po li ti ka el mé le te, 
Be ve ze tés az al kot mány jog ba, Po li to ló gia

Dr. Kukorelli István
Született: Tét, 1952. július 6.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo-
mányi Karán diplomázott 1976-ban. 1976-tól az ELTE ÁJK 
magyar államjogi tanszéken dolgozik, 1991-től alkotmányjo-
gi tanszék vezetője. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének 
alapító tanára, a közjogi tanszék első vezetője. 1999-től az Al-
kotmánybíróság tagja. 1999-ben az ELTE ÁJK egyetemi tanára. 
Az állam-és jogtudomány kandidátusa lett 1988-ban, habilitált 
1998-ban.  2007-től újra a győri jogi karon az Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszék vezetője. 

Dr. Bihari Mihály
Született: Budapest, 1943. február 24.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi 
Karán 1971-ben, a Bölcsészettudományi Karon 1974-ben diplo-
mázott. Az ELTE ÁJK állam-és jogtudományi tanszékén gyakor-
nok, tanársegéd, adjunktus, 1984-1993 között docens, 1993-tól 
egyetemi tanár. Az ELTE-SZIF Oktatási Intézet igazgatója 1995-
1999 között, tanszékvezető egyetemi tanár. A  Politikatudományi 
és Jogelméleti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 1995-től. 
1999-től az Alkotmánybíróság tagja, 2005-től elnöke. 

Közigazgatási-és Pén zü gyi Jo gi Tan szék

Név Tud. fo ko zat Beosz tás

Dr. Patyi And rás PhD tan szék ve ze tő, egye te mi do cens

Dr. Vavró Ist ván ál lam- és jog tu do má nyok dok to ra pro fesszor, emeritus

Dr. Verebélyi Im re ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa egye te mi ta nár

Dr. Hulkó Gá bor PhD egye te mi ta nár se géd

Dr. Var ga Zs. And rás PhD egye te mi do cens

Baraczka Ró bert né dr. c. e. do cens 

mb. ea.

Dr. Bor sa Do mi ni ka PhD hall ga tó

Dr. Gyurita Ri ta egye te mi ta nár se géd

Dr. Hor váth Ká roly egye te mi ad junk tus

Dr. Lapsánszky And rás egye te mi ta nár se géd

Dr. Mudráné dr. Láng Er zsé bet egye te mi do cens, mb. ea.

Dr. Pardavi Lász ló fő is ko lai do cens

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Köz igaz ga tá si jog (előadás), Köz igaz ga tá si jog (sze mi ná rium), Pén zü gyi jog (előadás), Pén zü gyi jog (sze mi ná rium)

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Jo gi In for ma ti ka

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Nem zet kö zi vám jog, Adó-és bank jog, A ma gyar ál lam ház tar tá si rend szer ki hí vá sai, Jo gi in for ma ti ka

– Nem jo gász kép zés ben ok ta tott tár gyak:
Köz igaz ga tá si jog, Ön kor mány za ti jog, Al kal ma zott (jo gi) in for ma ti ka, Köz igaz ga tá si alap fo gal mak, Vám-, adó-és 
il le ték jog ,Igaz ga tá si ügy vi tel, Köz igaz ga tá si ügy vi tel, Pén zü gyi jog, Adó jog, Vám és biz to sí tás

Dr. Patyi András
Született: Békéscsaba, 1969. március 19.

A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán diplomázott 1993-ban. A szegedi egyetemen 
tanított 1994-2003 között. Az állam-és jogtudomány doktora 
lett 2002-ben. Az Alkotmánybíróság főtanácsadója és a Szé-
chenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi 
Karának tanszékvezető egyetemi docense, és tudományos 
dékán-helyettes. Dolgozott az Országgyűlési Biztosok Hi-
vatalában és volt Budapest XII. kerületi önkormányzatának 
jegyzője 1998-2002 között. 
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Bűn ügyi Tu do má nyok Tan szék

Név Tud. fokozat Beosztás
Dr. Nyitrai Péter PhD tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Gellér Balázs PhD egyetemi docens
Dr. Kis Norbert PhD egyetemi docens

Dr. Kovács Gábor PhD egyetemi cocens
Dr. Böröcz Szabolcs egyetemi adjunktus

Dr. Németh Imre egyetemi adjunktus
Dr. Vincze István fellebviteli főügyész c. e. doc., mb. ea.
Dr. Nagy Zoltán táblabíró, koll. vez.c. e. doc., mb. ea.
Dr. Csere Katalin táblabíró, c. e. doc., mb. ea.

Dr. Polt Péter mb. ea.
Dr. Galli István ügyvéd c. e. doc., mb. ea.

A tan szék ál lan dó óra adói: Dr. Blaskó Bé la, fő is ko lai ta nár, ál lam és jog tu do má nyok kan di dá tu sa, Dr. Jungi Esz ter 
me gyei bí ró sá gi biró.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Bün te tő jog (előadás), Bün te tő jog (sze mi ná rium), Bün te tő el já rás jog (előadás), Bün te tő el já rás jog (sze mi ná rium), 
Kri mi no ló gia, Kri mi na lisz ti ka, Bün te tés-vég re haj tá si jog

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
A bün te tő jog alap el vei kiemel ke dő ese tek tük ré ben, Bioetika és bün te tő jog, Bün te tő el já rás a bí rói gya kor lat tük-
ré ben, Bün te tő jo gi el vek és ese tek, Egész ség ügyi bün te tő jog, Igaz ság ügyi or vos tan, Introduction to criminal law, 
Kény szer in téz ke dé sek a bün te tés vég re haj tás ban, Kri mi na lisz ti ka a gya kor lat ban, Ne mi kap cso la tok tár sa dal mi 
rend jé nek ala ku lá sa, Ne mi ség kér dé sei ókor tól nap jain kig, Nem zet kö zi bün te tő jog egyes kér dé sei, Nem zet kö zi 
bűn ügyi együtt mű kö dés, Nem zet kö zi humanitáriusjog, Ön ren del ke zé si jog a bün te tő jog ban

– Nem jo gász kép zés ben ok ta tott tár gyak:
Be ve ze tés a bűn ügyi tu do má nyok ba, Bün te tés- vég re haj tá si jo gi is me re tek, Bün te tő el já rás jo gi alap fo gal mak 

Ke res ke del mi, Agrár-és Mun ka jo gi Tan szék
Név Tud. fokozat Beosztás

Dr. Szalay Gyula állam és jogtudományok kandidátusa tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Hágelmayer Istvánné állam és jogtudományok kandidátusa egyetemi docensmb. ea.

Dr. Szalay László állam és jogtudományok kandidátusa egyetemi docens
Dr. Göndör Éva egyetemi adjunktus

Dr. Horváth Gergely egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi András PhD egyetemi adjunktus
Dr. Ferencz Jácint egyetemi tanársegéd
Dr. Vermes Attila PhD ösztöndíjas
Dr. Vándor Csaba gyakornok

A tan szék ál lan dó óra adói: Dr. Szitha Zsu zsan na bí ró, Dr. Czinner Esz ter jog ta ná csos.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Ag rár jog (előadás), Ke res ke del mi jog (előadás), Ke res ke del mi jog (sze mi ná rium), Tár sa sá gi és szö vet ke ze ti jog 
(előadás), Tár sa sá gi és szö vet ke ze ti jog (sze mi ná rium), Mun ka jog (előadás), Mun ka jog (sze mi ná rium)

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Mun ka jog a bí rói gya kor lat ban, Tár sa da lom biz to sí tás a gya kor lat ban, In gat lan-nyil ván tar tá si jog, Kör nye zet jog
A ha zai és kö zös sé gi ag rár jog egyes kér dé sei 

– Fa kul ta tív tan tár gyak: 
A tár sa sá gi jog Eu ró pá ban, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban és Ja pán ban, Tőzs de jog, tőzs dei ügy le tek, Biz to sí tá si 
jog, Ér ték pa pír jog, A kör nye ze ti jog alap jai ,A nem zet kö zi ver seny jog egyes fe je ze tei, Vá lo ga tott íté le tek az EUB 
mun ka jo gi íté le tei ből, Szö vet ke ze ti jo gi is me re tek, Fi ze tés kép te len sé gi jog a gya kor lat ban, A mun ka jo gi fe le lős ség 
el mé le te és gya kor la ta

– Nem a jo gász sza kon ok ta tott tár gyak:
Ma gyar üz le ti jog, Ke res ke del mi jo gi alap is me re tek, Mun ka jo gi és tár sa da lom biz to sí tá si is me re tek, EU kör nye zet-
jog, Gaz da sá gi jog és ipar jog vé de lem, Nem zet kö zi fu var jog, Fu var jog ,Szál lít má nyo zá si jog, Gaz da sá gi jog, Eu ró-
pai kö zös sé gi mun ka jog

Dr. M. Nyitrai Péter
Született: Debrecen, 1975. július 6.

1998-ban diplomázott a miskolci egyetem jogi karán. 2004-
ben az állam - és jogtudomány doktora lett. 2006-tól Győrött 
egyetemi docense, 2007-től a Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának Büntető Tudományi 
Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. 

Dr. Szalay László
Született: Diósgyőr, 1942. október 29.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtu-
dományi Karán diplomázott1966-ban. 1967-1971 között a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi oktató, majd 
1971-1984 között az Igazságügyi Minisztériumban a gazdasági 
jogalkotás terén törvényszerkesztő.

1984-1998 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem Gazdasági Jogi Tanszékén egyetemi docens. 1998 szep-
temberétől a Budapesti Gazdasági Főiskolán kinevezett főis-
kolai tanár. 1997-től az ELTE-SZIF oktatója,  Széchenyi István 
Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kereskedelmi-, Agrár, és 
Munkajogi Tanszék egyetemi docense. 
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Pol gá ri jo gi és Pol gá ri el já rás jo gi Tan szék
Név Tud. fokozat Beosztás

Dr. Lenkovics Barnabás állam és jogtudományok kandidátusa tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. Jobbágyi Gábor állam és jogtudományok kandidátusa egyetemi tanár

Dr. Osztovits András PhD mb. ea.bíró
Dr. Menyhárt Ádám egyetemi adjunktus

Dr. Siposné dr. Herédi Erika egyetemi adjunktus
Reiderné dr. Bánki Erika egyetemi adjunktus

Dr. Szalai Péter egyetemi tanársegéd
 Dr. Neiger Tibor ügyvéd mb. ea. c. e. doc. 

Dr. Somlai Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Kőhidi Ákos PhD hallgató

A tan szék ál lan dó óra adói: Dr. Világhy Er zsé bet, táb la bí ró sá gi kol lé gium ve ze tő bí ró, Savanyóné dr. La ka tos Er zsé-
bet me gyei bí ró sá gi bí ró, Dr. Habulin Ist ván bí ró, Dr. Litresits And rás ügy véd.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak
– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:

Csa lá di jog (előadás), Pol gá ri jog (előadás), Pol gá ri jog (sze mi ná rium), Pol gá ri per jog (előadás), Pol gá ri per jog (sze-
mi ná rium), Pol gá ri nemperes el já rá sok jo ga (előadás), Pol gá ri jog el mé le te 

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Eu ró pai ma gán jog tör té net, Élet jog alap kér dé sei, A szer ző dés ér vény te len sé ge, Fo gyasz tó vé del mi jog, Sze mé lyi-
ség vé del mi ese tek, sze mély hez fű ző dő jo gok a gya kor lat ban, A há zas tár sak és az élet tár sak sze mé lyi és va gyo ni 
vi szo nyai, Ma gyar saj tó és mé dia jog, A szer ző dé sek biz to sí tá sa kü lö nös te kin tet tel a zá log jog ra, Ipar jog vé de lem, 
Szer ző dé ses jog kü lö nös sza bá lyai nak al kal ma zá sa a gya kor lat ban

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
A szer ző dé ses jog ál ta lá nos sza bá lyai nak al kal ma zá sa a gya kor lat ban, Csa lád jog a gya kor lat ban, Pol gá ri ala nyi 
jo gok és al kot má nyos alap jo gok, Sport jog, A jár mű ke res ke de lem jo ga, Össze ha son lí tó kö tel mi jog, Kár te le pí té si 
jog ese tek elem zé se, A hi bás tel je sí tés össze ha son lí tó jo gi elem zé se, Cé gek fel szá mo lá sa az Eu ró pai Unió ban, 

– Nem a jo gász sza kon:
A pol gá ri jog alap jai, Csa lá di jog, In for má ciós tár sa da lom jo ga 

Dr. Lenkovics Barnabás
Született: Rakamaz, 1950. július 26.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1973-ban. 1974-től az ELTE ÁJK polgári 
jogi tanszékén oktató, 1976-ig gyakornok, 1976-1982-ig tanár-
segéd, 1982-től 1991-ig adjunktus, 1992-től egyetemi docens. 
1992-ben lett az állam - és jogtudomány kandidátusa. 1995-től 
Győrben a Civilisztikai Tanszék tanszékvezető egyetemi taná-
ra. Habilitációját 2000-ban szerezte meg. Az állampolgári jo-
gok országgyűlési biztosa 2001-től 2006-ig. 2007 áprilisától az 
Alkotmánybíróság tagja. 

Dr. Jobbágyi Gábor
Született: Budapest, 1947. április 10.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1973-ban. 1973-1981-ig ügyvéd, jogta-
nácsos. 1982-1987 között az NME adjunktusa, 1987-1995 az 
NME, illetve a Miskolci Egyetem, 1995-1996-ban a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem docense, 1996-tól intézetvezető egye-
temi tanára. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító 
professzora. A győri jogi kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjo-
gi Tanszékének tanára. Az állam-és jogtudomány kandidátusa 
1987-ben, habilitált 1996-ban. 

A Széchenyi István Egyetem a belváros felől
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Nem zet kö zi Köz-és Ma gán jo gi Tan szék

Név Tud. fokozat Beosztás

Dr. Lamm Vanda MTA doktor tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Milassin László PhD  egyetemi docens

Dr. Sulyok Gábor PhD egyetemi docens

Dr. Horváthy Balázs egyetemi adjunktus

Dr. Glavanits Judit PhD ösztöndíjas

Dr. Ganczer Mónika PhD ösztöndíjas
A tan szék ál lan dó óra adói: Dr. Koós An na kan di dá tus, Dr. Ódor Lász ló kan di dá tus.

A tan szék ál tal gon do zott tan tár gyak

– Kö te le ző tan tár gyak a jo gász kép zés ben:
Nem zet kö zi jog (előadás), Nem zet kö zi jog (sze mi ná rium), Nem zet kö zi ma gán jog (előadás), Eu ró pai köz jog és po-
li ti ka (előadás), Eu ró pai kö zös ség ke res ke del mi jo ga (előadás), EU közkerjog

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Az Eu ró pai Unió szektorális po li ti kái, EU jog eset ta nul má nyok az 1986-2001 kö zöt ti al kot má nyo zá si re form tük-
ré ben, Ex port szer ző dé sek (an gol), Sze mel vé nyek az EUB gya kor la tá ból, A szel le mi al ko tá sok Uniós sza bá lyo zá sa, 
Jog eset megol dás a Nem zet kö zi Ma gán jo gi Kó dex kö ré ből, Jog ese tek a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok kö ré ből, 
Eu ró pai pol gá ri jo gi kó de xek össze ha son lí tó ta nul má nyo zá sa, Az erő szak ti lal ma a nem zet kö zi jog ban, Az erő szak 
új for mái, a nem zet kö zi ter ro riz mus a XXI. szá zad ban, Jó vá té tel az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la-
tá ban, EU tá mo ga tás po li ti ka

– Fa kul ta tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
EU al kot má nyo zá si jog 

– Nem a jo gász sza kon ok ta tott tan tár gyak:
A dip lo má cia tör té ne te, A né met jog alap jai (né met), Amit egy mér nök nek az EU-ról tud nia kell, An gol szász jog 
alap jai (an gol), Be ve ze tés a fran cia köz igaz ga tás ba, Biz ton ság po li ti ka, Dip lo má cia a gya kor lat ban, EU jo gi is me re-
tek, EU Ke res ke del mi jo ga, EU köz jog és po li ti ka, EU ta nul má nyok, EU-jogi eset ta nul má nyok (an gol), EU-jogi eset-
ta nul má nyok (né met), Eu ró pai ke res ke del mi jog, Nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok jo ga, Nem zet kö zi jog alap jai

Dr. Lamm Vanda
Született: Budapest, 1945. március 26.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott 1968-ban. A strasbourgi Nemzetkö-
zi Összehasonlító Jogi Akadémián tanult 1969-1975 között. 
Az állam-és jogtudomány kandidátusa 1979-ben, az állam-és 
jogtudomány doktora 1988-ban lett. Az MTA Állam-és Jog-
tudományi Intézetének gyakornoka, majd munkatársa, 1979-
től 1988 –ig főmunkatársa, 1988-tól igazgató.Az ELTE ÁJK 
megbízott előadója 1975-1983 között, a Miskolci Egyetemen 
a Nemzetközi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense 
1984-1898 között, 1989-től 1998-ig tanszékvezető egyetemi 
tanár Miskolcon. 1999-től az ELTE-SZIF, később az Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karán a 
Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszék tanszékvezető egyete-
mi tanára. Az MTA levelező tagja lett  2007-ben. 2008. április 
11-én tartotta akadémiai székfoglaló előadását. 

Jean Monnet Chair

Név Tud. fokozat Beosztás

Dr. Milassin László PhD Jean Monnet prof. egyetemi docens

Don Willcox PhD visiting prof. jogász 

Dr. Peter Fischer PhD visiting prof. jogász

Dr. Szilágyi István állam- és jogtudományok kandidátusa mb. ea.politológus

A Chairen ál lan dó óra adók: prof., Dr. Gordos Ár pád fő osz tály ve ze tő, Ponácz Márk György köz gaz dász, Kal már 
Ákos köz gaz dász.

A Chair ál tal gon do zott stú diu mok: 

– Al ter na tív tár gyak a jo gász kép zés ben:
Az EU jog eset ta nul má nyok az 1986 – 2001 kö zöt ti al kot má nyo zá si re form tük ré ben  – an gol nyel ven, Eu ró pai 
bel po li ti kák, Az Internet és az elekt ro ni kus ke res ke de lem jo ga az EU-ban, Az eu ró pai in teg rá ció (az eu ró pai in teg-
rá ció tör té ne te, az EU in téz mé nyei, az EU po li ti kái,, ha zánk és az Eu ró pai Unió), Ten de re ken, pá lyá za to kon va ló 
rész vé tel az Eu ró pai Unió ban (pro jekt ter ve zés)

– Nem a jo gász sza kon ok ta tott tan tár gyak:
Be ve ze tés az Eu ró pai jog ba, Az Eu ró pai Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la ta – an gol nyel ven, Eu bí ró sá gi jog eset megol dá-
sok né met nyel ven, Eu ró pai ta nul má nyok (Az eu ró pai in teg rá ció tör té ne te és fej lő dé se), Az Eu ró pai Unió re gio ná-
lis po li ti kái, Lands and Use and Transport Research in the EU, Az EU köz le ke dé si ta ri fái, vám ügyei

Dr. Milassin László
Született: Szeged, 1951. 

A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtu-
dományi Karán diplomázott 1975-ben. A Külkereskedelmi 
Minisztérium főelőadója 1975-től 1983-ig. Diplomata és tit-
kár a genfi magyar missziónál 1983-1987 között. A frankfurti 
Boesebeck Barz und Partner ügyvédi irodában dolgozott 1991-
től 1994-ig. Az ELTE-SZIF Oktatási Intézetében tanít 1997-től, 
tudományos főmunkatárs 1997-2002 között. Az Európai Ta-
nulmányi Központ vezetője, Jean Monnet-professzor 2002-től. 
A Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszék egyetemi docense. 
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A kar inf ra struk tú rá ja

2002. de cem be ré ben az egye tem tö rek vé sét si ker ko ro-
náz ta, és szer ző dést tu dott köt ni az egye tem fő campusa 
kö ze lé ben le vő ko ráb bi KISZ- Is ko la, a megál la po dás kor 
Seminar Ho tel funk ció ját be töl tő épü let meg vá sár lá sá-
ra. A vé tel ár 30%-át az egye tem, 70%-át az Ok ta tá si Mi-
nisz té rium fi zet te meg az eladó ré szé re. A kar (az ak ko ri 
in té zet) 2003. már cius 1-én köl tö zött be az új épü let be, 
amely 3440 négy zet mé ter hasznos te rü le té vel ideá lis 
hely színt biz to sít a jo gász kép zés nek.

2003. no vem ber 26-án a már jo gász kép zés új épü-
le té ben ke rült sor a jo gi szak könyv tár ava tó ün nep-
sé gé re. A könyv tár ün ne pé lyes meg nyi tá sán be szé-
det mon dott dr. Rechnitzer Já nos dé kán és dr. Szalay 
Gyu la rek tor he lyet tes. Je len volt még az ava tá son dr. 
Lenkovics Bar na bás, dr. Szalay Lász ló, dr. Szi ge ti Pé-

ter, dr. Pardavi Lász ló ta ná rok, He ge dűs Pé ter könyv tá ros és a jog hall ga tók né pes cso port ja. 
Lé nye gé ben a ka ri épü let meg vá sár lá sá val pár hu za mo san ke rült sor ra a Battyányi La jos Szak kol lé gium ön ál ló épü-

le té nek meg vá sár lá sa, és az igé nyek nek meg fe le lő kiala kí tá sa. A köl tö zés re 2002. szep tem ber 1-jén ke rült sor. Ezt 
kö ve tően ideá lis kö rül mé nyek kö zött foly tat hat ja a szak kol lé gium a leg ki vá lóbb jog hall ga tók kép zé sét, és biz to sít ja 
a szak mai – közéle ti, kö zös sé gi élet fó ru mát. A bel ső átala kí tá sok ra te kin tet tel az új épü let ün ne pé lyes átadá sá ra 
2003. ja nuár 6-án ke rült sor. Dr. Kop pány At ti la in téz mény fej lesz té si rek tor he lyet tes ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ta 
át a felújí tott épü le tet Dr. Ré vész T. Mi hály nak, az Ál lam- és Jog tu do má nyi In té zet igaz ga tó já nak. Ré vész T. Mi-
hály el mond ta, hogy a győ ri jo gász kép zés nek gya kor la ti lag ez a har ma dik „hon fog la lá sa” Győ rött. Re mél te, hogy ez 
olyan fon tos lé pés, amely nek nyo mán az in té zet egye te mi kar rá fej lőd het. Tóth Gab riel la ne gyed éves jog hall ga tó, a 
jog hall ga tók hall ga tói ön kor mány za tá nak el nö ke ugyanitt hang sú lyoz ta, hogy az ed di gi zsú folt ság után tá gas, szép 
kör nye zet ben ta nul hat nak és sa já tít hat ják el a jo gi is me re te ket.

Könyvtárátadás

A szakkollégium épülete és a szakkollégisták

2003. má jus 16-án ke rült sor ra az épü let au lá já ban 
Deák Fe renc mell szob rá nak ava tá sá ra. A szo bor al-
ko tó ja Máhr Gé za is mert győ ri szob rász mű vész, aki 
vil la mos mér nök ként a Szé che nyi Ist ván Egye tem 
mun ka tár sa. A mű vész az el múlt év ti ze dek ben a ha-
zai kiál lí tá sok mel lett pá ri zsi, New York-i és to kiói 
ga lé riák ban is be mu tat hat ta al ko tá sait. Kö szön tőt 
mon dott Ba logh Jó zsef, Győr vá ros pol gár mes te re, az 
ün ne pi be szé det dr. Ré vész T. Mi hály igaz ga tó tar tot-
ta. Szász Or so lya, a Ka zin czy Fe renc Gim ná zium diák-
ja Tóth Kál mán Deák Fe renc em lé ke ze te cí mű ver sét 
sza val ta el, vé gül Philip Emanuel Bach An dan te cí mű 
mű ve hang zott fel Zigó And rás, a Szé che nyi Ist ván 
Egye tem Ze ne mű vé sze ti In té ze té nek el ső éves hall ga-
tó já nak tol má cso lá sá ban.

2005. no vem ber 25-én a győ ri Ho tel Kon fe ren cia 
nagy ter mé ben meg ren de zés re ke rült a 10 éves a győ ri 
jo gász kép zés (1995-2005) el ne ve zé sű em lék ülés. Sze-
ke res Ta más a Szé che nyi Egye tem rek to ra kö szön töt-
te a ju bi leu mi kon fe ren cia részt ve vőit, rö vi den szólt 
a Szé che nyi Ist ván Egye tem és az Universitas-Győr 
Ala pít vány kap cso la tá ról és a jo gi kép zés megin dí tá-
sá ról és az EL TE-vel tör té nő kap cso lat fel vé tel ről, hogy 
a meg va ló su ló győ ri egye tem jo gi fa kul tás sal is bő-
vül jön. Meg kö szön te a jo gi in té zet nek és min den ta-
nár nak az el múlt tíz év győ ri mun ká ját. A rek tor után 
Bi ha ri Mi hály, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí-
ró sá gá nak el nö ke az új ko ri jo gász kép zés tör té ne té ről 
tar tott előadást. 

Az Áldozat utcai épület átadása

Deák Ferenc mellszobra a jogi kar aulájában
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A kon fe ren cián felol va sás ra ke rült az ala pí tó ta ná rok név so ra és em lék la pot ado má nyoz tak ré szük re. Em lé ke ző 
előadást tar tott még Mezey Bar na, az ELTE ÁJK dé kán ja, Nagy Zol tán a Győ ri Íté lő táb la ta nács ve ze tő bí rá ja, c. 
egye te mi do cens és Ba gi Il di kó, a Fő vá ro si Fő ügyész ség ügyé sze, a Győ rött vég zett el ső év fo lyam tag ja, az ala pí tó 
Hall ga tói Ön kor mány zat el nö ke. A kon fe ren cia az nap to váb bi előadá sok kal foly ta tó dott a „Jog tu do mány esz mé nye 
és hi va tá sa” cím mel. 

A kon fe ren cia ke re té ben dr. Kun And rás Győr vá ros al pol gár mes te re nyúj tot ta át Győr vá ros ál tal ado má nyo zott 
Bisinger Jó zsef-em lék ér met Bi ha ri Mi hály nak, Ficzere La jos nak, Szalay Gyu lá nak és Mezey Bar ná nak. 

A Szé che nyi Ist ván Egye tem szín-
tár su la ta a MASZEK (Mo dern Ama-
tőr Szín ját szó Egye te mi Kör) 2004 
no vem be ré ben ala kult meg fő ként 
jog hall ga tók részvételével és Ke le men 
Zol tán győ ri szín mű vész ve ze té sé vel. 
A MASZEK szék he lye a jo gi kar épü-
le té ben ta lál ha tó, ahol a tár su lat pró-
báit és előadá sait tart ja. A MASZEK 
el kö te le zett nek ér zi ma gát az el múlt 
év ti zed ben mél tat la nul hát tér be szo-
rí tott ma gyar drá ma ügye iránt.

10 éves a győ ri jo gász kép zés elnevezésű emlékülés

Dr. Ficzere Lajos, Dr. Szalay Gyula és Dr. Mezey Barna 
a 10 éves újkori győri jogászképzés emlékülésen

A kar kép zé si szer ke ze te

A Deák Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar ál tal gon do zott sza kok az aláb bi idő pon tok tól kez dő dően kí nál ja a 
hall ga tók szá má ra.

•  2002. szep tem ber 1-jén in dult – nap pa li ta go za ton – a Szé che nyi Ist ván Egye tem ön ál ló jo gász kép zé se
•  2004. ja nuár 1-jén (ke reszt fé lév ben) meg kezd te mű kö dé sét a Multidiszciplináris Tár sa da lom tu do má nyi Dok to ri 

Is ko la, mely nek egyik tu do mány ága az állam-és jog tu do mány
•  A 2004/2005-ös tan év ben megin dult a jo gi asszisz tens fel ső fo kú szak kép zés
•  A 2005/2006-os tan év ben beis ko lá zás ra ke rült az el ső jo gász le ve le ző év fo lyam
•  2006. szep tem ber 1-jén in dult a kép zés a kar ál tal ala pí tott Nem zet kö zi igaz ga tás BA szin tű sza kon, nap pa li és 

le ve le ző ta go za ton
•  2008. jú nius 1-jén kez di meg mű kö dé sét a Szé che nyi Ist ván Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok to ri Is ko lá ja, 

amely ről – kiemel ke dő je len tő sé ge miatt – az aláb biak ban kü lön is szól ni kell
•  2009. szep tem ber 1-jén vár ha tóan megin dul a kép zés a Nem zet kö zi igaz ga tás MA sza kon mind két ta go za ton.

A Nem zet kö zi igaz ga tás MA szak in dí tá sá val tel jes sé vá lik a ka ron a graduális kép zés szer ke ze te. Vár ha tó azon ban, 
hogy a kar te vé keny sé gét poszt gra duá lis kép zé sek, il let ve egyéb, a jo gi- igaz ga tá si kép zé si te rü let re eső to vább kép zé-
sek, tan fo lya mok is gaz da gí ta ni fog ják.

A győri jogi kar oklevele
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Az Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok to ri Is ko la

A Szé che nyi Ist ván Egye te men a dok to ri kép zés 2004-ben in dult meg, ami kor a Multidiszciplináris Tár sa da lom tu-
do má nyi Dok to ri Is ko la meg kezd te mű kö dé sét. A multidiszciplináris kép zés mind a jo gá szok, mind a köz gaz dá szok 
szá má ra nyit va állt, prog ram já ban a több tu do mány te rü le tet érin tő kur zu sok sze re pel tek. A jog sza bá lyi vál to zá sok 
kö vet kez té ben 2008-ra szük sé ges sé vált a tu do mány ági lag „tisz ta” dok to ri is ko lák lét re ho zá sa.

A Ma gyar Akk re di tá ciós Bi zott ság 2008/3/VIII/2/129. szá mú dön té sé vel jó vá hagy ta az egye tem Ál lam- és Jog tu-
do má nyi Dok to ri Is ko lá já nak 2008. évi lé te sí té sét, te ma ti ká ját és kö ve tel mény rend sze rét. A Dok to ri Is ko la ala pí tói 
az el mé le ti és a gya kor la ti tu dás ma gas szin tű öt vö zé sét tűz ték ki cé lul.

Pro fesszo raink egy össze tett és szi go rú mi nő sé gi kri té riu mok ra épü lő kép zé si fel té tel rend szert ala kí tot tak ki. A 
győ ri ku ta tó mű hely ben a klasszi kus jog tu do má nyi dok to ri té mák mel lett az ál lam tu do má nyok hang sú lyos sze re pet 
ját sza nak. Is ko lánk az al kot mány- és köz igaz ga tá si jog mel lett, töb bek kö zött az igaz ga tás-, szer ve zés- és po li ti ka-
tu do má nyi té mák iránt ér dek lő dők szá má ra is spe ciá lis le he tő sé ge ket kí nál. Ok ta tóink kiemel ke dő tu dó sok, és a 
szak ma nagy gya kor la ti ta pasz ta la tok kal bí ró kép vi se lői. Így a dok to ri kép zés nem csak el mé le ti jel le gű, ha nem gya-
kor la tot se gí tő ku ta tá si té má kat is kí nál. 

Kiemelt fi gyel met for dí tunk ar ra, hogy a dok to ri kép zés ben részt ve vők a kép zé si hely föld raj zi el he lyez ke dé sé ből 
fa ka dó hasz nok ból ré sze sül je nek. Ven dég pro fesszo ro kat fo ga dunk Bécs ből és Po zsony ból, a si ke res skan di náv ál la-
mok ból és más or szá gok te kin té lyes egye te mei ről. A Dok to ri Is ko la ku ta tá si prog ram jai val, kon fe ren ciái val, egyéb 
ren dez vé nyei vel és szak mai kap cso la tai val ak tí van részt kí ván ven ni a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos közélet ben. 

A kép zés szék he lye Győr, Ma gyaror szág nyu ga ti nagy vá ro si ka pu ja. A vá ros ki vá ló inf ra struk tú rá ja, há rom fő vá-
ros ból va ló gyors és egy sze rű meg kö ze lít he tő sé ge utolér he tet len elő nyö ket kí nál. Ha zai és kül föl di ta nul mány utak 
szer ve zé sé vel, kon fe ren ciák kal, pub li ká ciós le he tő sé gek kel se gít jük elő a hall ga tók szak mai te vé keny sé gét. 

Az ala pí tói el kép ze lé sei sze rint a Dok to ri Is ko lát a leg fel ké szül tebb ok ta tók és a leg ki vá lóbb ha zai, ha tá ron tú li 
ma gyar és kül föl di dok to ran du szok szín vo na las al ko tó együtt mű kö dé se, in ten zív kö zös ku ta tó mun ká ja és ha té kony 
pá lyá za ti te vé keny sé ge fog ja jel le mez ni. A leg job bak kö zül jö vők a jö vő leg jobb jaiért dol goz nak.

A Dok to ri Is ko la ala pí tó törzs tag jai a kö vet ke zők:

Dr. Verebélyi Im re, DSc. - egye te mi ta nár, a dok to ri is-
ko la ve ze tő je. 1967-ben summa cum laude minősítéssel 
szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Ka-
rán. 1968-tól az ELTE ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszék 
oktatója. Köz igaz ga tá si jo got és szer ve zés tant ok tat. 
Egye te mi ok ta tói te vé keny sé ge mel lett a brüssze li szék-
he lyű Nem zet kö zi Köz igaz ga tás-tu do má nyi Tár sa ság 
alel nö ke volt. Más fél év ti ze den át ve zet te a Ma gyar Köz-
igaz ga tá si In té ze tet, ahol he lyi és köz pon ti ál lam szer ve-
zé si kí sér le te ket irá nyí tott és al kal ma zott ku ta tó-fej lesz-
tő mun kát vég zett. 1989-től kü lön bö ző ál la mi ve ze tő 
beosz tá sok ban (köz igaz ga tá si mi nisz ter he lyet tes ként, 
kor mány biz tos ként, mi nisz te ri biz tos ként) részt vett a 
ma gyar köz igaz ga tá si rend szer vál tás szak mai elő ké szí-
té sé ben, majd a beüze me lés és to vább fej lesz tés felada-
tai nak megol dá sá ban. Rend kí vü li köz igaz ga tá si kö vet-
ként és meg ha tal ma zott mi nisz ter ként az OECD mel lett 
és más eu ró pai in téz mé nyek nél vég zett köz igaz ga tá si 
mun kát. Je len leg a Ma gyar Köz igaz ga tá si Kar el nö ke.

Dr. Lamm Van da, az MTA le ve le ző tag ja - egye te mi 
ta nár, az MTA Jog tu do má nyi In té ze té nek igaz ga tó ja. 
Több mint há rom év ti ze de egye te mi ok ta tó, nem zet-
kö zi köz jog gal és nuk leá ris jog gal fog lal ko zik. Kü lön bö-
ző nem zet kö zi szer ve ze tek ré szé re rend sze re sen vé gez 
szak ér tői te vé keny sé get. 6 köny vet írt és több mint húsz 
ma gyar és ide gen nyel vű kö tet szer kesz tő je. A Nem zet-
kö zi Nuk leá ris Jo gi Tár sa ság volt el nö ke; a Nem zet kö-
zi Jo gi Egye sü let Ma gyar ta go za tá nak fő tit ká ra. Tag ja a 
há gai Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság nak, a Nem zet kö zi Jo gi Dr. Verebélyi Imre

In té zet nek, va la mint az Eu ró pai Tu do má nyos és Mű vé sze ti Aka dé miá nak. Az Ál lam- és Jog tu do mány c. fo lyó irat 
fő szer kesz tő je, az Acta Juridica Hungarica szer kesz tő je. 

Dr. Szi ge ti Pé ter, DSc. - tan szék ve ze tő egye te mi ta nár, a jog- és ál lam el mé let pro fesszo ra, az MTA Po li ti ka tu do-
má nyi In té ze té nek tu do má nyos ta nács adó ja. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke. Har minc éve áll a ka ted rán 
és fog lal ko zik tár sa da lom ku ta tás sal. 4 mo nog rá fiát, 3 ta nul mány kö te tet és egy egye te mi tan köny vet írt. Szin te ti kus 
jog fel fo gá sa sze rint a jo gi je len sé gek – jog al ko tás, jog al kal ma zás és a jog ügy le tek – a tár sa dal mi lét szö ve dé ké be 
ágya zód nak. A va ló ság mul ti- és in ter disz cip li ná ris ele meit a tu do mány sza kok bel ső mun ka megosz tá sa vá laszt ja el 
egy más tól. Ezért eze ket egy ta golt egész struk tú rá ja ként és funk ciói ként ér tel me zi.  

Dr. Vavró Ist ván, DSc. - pro fesszor emeritus, az igaz ság ügyi sta tisz ti kai tu do má nyok pro fesszo ra, kriminálstatisztikai 
ku ta tá sok ve ze tő je. 1958-ban kez dő dő szak mai kar rier jé nek főbb ál lo má sai a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, va la mint az 
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium, ahol 1995-2002 kö zött fő osz tály ve ze tő volt. 1993-2005 kö zött az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács 
Tag ja. Győ rött a jo gász kép zés új rain dí tá sá tól kezd ve ok tat. Szá mos tu do má nyos tes tü let tag ja, töb bek kö zött az MTA De-
mog rá fiai Bi zott sá gá nak, a Jo gi Szak vizs ga Bi zott ság nak, va la mint ala pí tó tag ja a Ma gyar Kri mi no ló giai Tár sa ság nak.

Dr. Lenkovics Bar na bás, CSc. - egye te mi ta nár, 1996 óta a Pol gá ri Jo gi és Pol gá ri El já rás jo gi Tan szék ve ze tő je, a 
győ ri pol gá ri jo gi ok ta tás meg szer ve ző je. Szá mos tan könyv, jegy zet és pub li ká ció szer ző je. Fő ku ta tá si te rü le te a 
do lo gi jog, a tu laj don jog, il let ve az alap jo gok a ma gán jog ban. 1998-2002 kö zött a Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj 
nyer te se. 2001-2007 kö zött az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyű lé si biz to sa. 2007. már ciu sá ban az Or szág gyű lés al kot-
mány bí ró vá vá lasz tot ta. 

Dr. Patyi And rás, PhD. - egye te mi do cens, tu do má nyos dé kán-he lyet tes. A Kar nak 2003 óta ok ta tó ja és 2004-től ve ze ti 
a Köz igaz ga tá si Jo gi és Pén zü gyi Jo gi Tan szé ket. Je len leg az Al kot mány bí ró ság fő ta nács adó ja. Ko ráb ban - ok ta tá si te vé-
keny sé ge mel lett - kö zel 10 évig volt a fő vá ros egyik ke rü le té nek jegy ző je és dol go zott az Or szág gyű lé si Biz to sok Hi va ta-
lá ban is. Főbb ku ta tá si te rü le tei a köz igaz ga tá si bí rás ko dás, a köz igaz ga tá si el já rás jog és az ön kor mány za ti alap jo gok. 

Dr. Su lyok Gá bor, PhD. - a Nem zet kö zi Köz- és Ma gán jo gi Tan szék egye te mi do cen se, az MTA Jog tu do má nyi 
In té ze té nek tu do má nyos mun ka tár sa. Ku ta tá si te vé keny sé ge a hu ma ni tá rius in ter ven ció el mé le tét és gya kor la tát, 
az erő szak és a beavat ko zás ti lal mát, az em be ri jo gok vé del mét, a nem zet kö zi jog tör té ne tét, va la mint az Egye sült 
Nem ze tek Szer ve ze tét érin tő kér dé se ket öle li fel. Tag ja a Nem zet kö zi Jo gi Egye sü let Ma gyar Ta go za tá nak, a Ma gyar 
Me ne kült ügyi Tár sa ság nak és a Köz jo gi Szem le szer kesz tő bi zott sá gá nak.

Dok to ri Is ko lánk to váb bi ok ta tói kö zött meg ha tá ro zó sze re pet töl te nek be azok a kol lé gák, akik az ala pí tó ta gok-
hoz ha son lóan nem csak az el mé let ben, ha nem a gya kor la ti élet ben is kiemel ke dő sze mé lyi sé gek. Dok to ri Is ko lánk 
ok ta tó ja töb bek kö zött:

Dr. Bi ha ri Mi hály, egye te mi ta nár, az Al kot mány bí ró ság el nö ke, 
Dr. Kukorelli Ist ván, egye te mi ta nár, al kot mány bí ró, 
Dr. Ré vész T. Mi hály, egye te mi do cens, az ORTT el ső el nö ke,
Dr. Szalay Gyu la, egye te mi do cens, dé kán, SZE ÁJK
Dr. Var ga Zs. And rás, egye te mi do cens, volt Leg főbb Ügyész-he lyet tes,
prof. Frank Orton, Bosz nia-Her ce go vi na volt om buds man ja,
to váb bá Dr. Föl di And rás, Dr. Mezey Bar na, Dr. Ba ko nyi Ist ván, Dr. Utasi Ág nes, Dr. Job bá gyi Gá bor, Dr. Cs. Kiss 

La jos egye te mi ta ná rok, és még szá mos fel ké szült ku ta tó és szak em ber.
A Dok to ri Is ko la Ta ná csá nak tag ja a törzs ta go kon kí vül Dr. Ré vész T. Mi hály tan szék ve ze tő egye te mi do cens, Dr. 

Bor sa Do mi ni ka dok to ran dusz kép vi se lő. A Dok to ri Ta nács meg hí vott tag ja Dr. Finszter Gé za bün te tő jo gász. 
A Dok to ri Is ko la tit ká ra Dr. Smuk Pé ter egye te mi ad junk tus, ad mi niszt rá to ra Dr. Hor váth né Kör men di Ka ta lin.

A Bat thyá ny La jos Jo gász Szak kol lé gium 

A szak kol lé gium szel le mi elődje a győ ri jo gász kép zés mel lett mű kö dő Bibó Ist ván Egye te mi Klub volt, ame lyet az 
egye te mi közélet ben ak tív sze re pet vál la ló hall ga tók hoz tak lét re a hall ga tói kul tu rá lis élet szí ne sí té se ér de ké ben.

2002-ben, a Szé che nyi Ist ván Egye te men az ön ál ló jo gász kép zés elin dí tá sá val egyide jű leg az Ál lam- és Jog tu do má-
nyi In té zet felügye le te mel lett meg kezd het te te vé keny sé gét a Bat thyá ny La jos Jo gász Szak kol lé gium.

Még eb ben az év ben az Egye tem az Ok ta tá si Mi nisz té rium tá mo ga tá sá val kü lön épü le tet tu dott biz to sí ta ni a szak-
kol lé gium nak. Itt a szak kol lé gis ták az elitképzés mű he lyé hez mél tó, min den igényt kielé gí tő el he lye zést nyer tek. A 
2-4 fős, kom for tos, tá gas, für dő szo bá val és kony há val el lá tott lak ré szek ben össze sen 24 fé rő he lyet tu dunk biz to sí-
ta ni. Az épü let hez tar to zik egy 120 fő be fo ga dá sá ra al kal mas ta nács te rem, ahol így kon fe ren ciák meg ren de zé sé re is 
le he tő ség van. A kö zös sé gi élet szín te re a tár sal gó, ahol internet-kapcsolattal el lá tott szá mí tó gé pek és egy házimozi 
rend szer is szol gál ja a szak kol lé gis ták ki kap cso ló dá sát. A szak mai mun kát se gí ti a fo lya ma to san bő vü lő há zi könyv-
tár, aho vá szá mos szak mai és közéle ti fo lyó irat is jár.

Bár hi va ta lo san szer ve ze ti leg az Egye te mi Kol lé gium hoz, szak mai lag pe dig az Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar hoz tar-
to zik, már a kez de tek től a mai na pig igen szé les kö rű au to nó miát él vez a szak kol lé gium. A sa ját szer ve ze té re, tag sá-
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gá ra, va la mint kul tu rá lis és tu do má nyos te vé keny sé gé re vo nat ko zó alap ve tő dön té se ket a szak kol lé gium tag gyű lé se 
hoz za meg. A min den na pi dön tés ho za tal, va la mint a szak kol lé giu mi mun ka irá nyí tá sa a prog ram igaz ga tó felada ta, 
aki en nek so rán együtt mű kö dik a há rom fős diák bi zott ság gal.

Szak kol lé giu munk cé lul tűz te ki, hogy min den ren del ke zés re ál ló esz köz zel se gít se a szak kol lé gis ták tu do má nyos-
szak mai fej lő dé sét.

A szak kol lé gium tag jai nak min den fé lév ben részt kell ven niük az egye te mi kép zé sen felüli is me ret anya got adó 
szak kur zu sok va la me lyi kén. Ezek kö zött egyaránt ta lá lunk köz jo gi, ma gán jo gi, gaz da sá gi, és tár sa da lom tu do má-
nyi té má júa kat. A Győr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság gal, a Me gyei Fő ügyész ség gel, va la mint a győ ri vá ros há zá-
val kö tött együtt mű kö dé si megál la po dá saink nak kö szön he tően fel sőbb év fo lya mos szak kol lé gis táink egy-egy bí ró, 
ügyész, il let ve vá ros há zi tiszt vi se lő ve ze té sé vel szak sze mi ná riu mo kon ve het nek részt.

Féléven te meg ren de zés re ke rü lő szim pó ziu main kon a jo gász szak ma, il let ve a jog tu do mány köz is mert kép vi se lői 
tar ta nak előadást ak tuá lis kér dé sek ről.

Nagy je len tő sé get tu laj do ní tunk an nak, hogy szak kol lé gis táink részt ve gye nek a tu do má nyos diák kö ri te vé keny-
ség ben. Min den fé lév ben szá mos ta gunk in dul az Egye te mi TDK-n, és a he lye zet tek több sé ge is a szak kol lé gium 
tag jai nak so rá ból ke rül ki. Ed di gi tör té ne tünk so rán szak kol lé gis táink az OTDK-n 1 el ső, 5 má so dik, 4 har ma dik 
he lye zés sel, va la mint 3 kü lön díj jal büsz kél ked het nek.

Kö zös sé gi és kul tu rá lis te vé keny ség
A tu do má nyos mun ka mel lett ter mé sze te sen a kul tu rá lis prog ra mok is fon tos sze re pet kap nak a szak kol lé gium 

éle té ben. Ven dé geink kö zött vol tak írók, köl tők, film ren de zők, szí né szek; hall hat tunk előadást a budd hiz mus min-
den nap jai ról, a győ ri egy ház me gye éle té ről, vagy a rend szer vál tás óta be kö vet ke zett tár sa dal mi vál to zá sok ról. Kul-
tu rá lis és közéle ti előadá saink – ha son lóan a tu do má nyos ren dez vé nyeink hez – az Egye tem hall ga tói szá má ra sza ba-
don lá to gat ha tók. Min den év ben ki rán du lá sok, mú zeum lá to ga tás, vá ros né zé sek is szí ne sí tik min den nap jain kat.

A szak kol lé gium ban ak tív kö zös sé gi élet fo lyik. Szak kol lé gis táink sza ba di de jé ben a ki kap cso ló dást szol gál ja film klu-
bunk, egy kö zös palacsintázás, vagy grill sü tés a szak kol lé gium ud va rán. Min den év ben meg ren dez zük a szak kol lé giu mi 
fo ci ku pát, ahol a győ ri szak kol lé giu mok csa pa tai, va la mint az egye te mi ok ta tók ból ál ló vá lo ga tott mér he ti össze ere jét.

Dr. Sulyok Gábor 

1976-ban született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Mis-
kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. „Sum-
ma cum laude” minősítésű diplomáját 1999-ben, tudományos 
fokozatát 2004-ben szerezte meg. Jelenleg a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetkö-
zi Köz- és Magánjogi Tanszékének egyetemi docense, valamint 
a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének 
tudományos munkatársa. 2007. január 1. és 2008. március 15. 
között a kar tudományos dékánhelyettese. Kutatási és publiká-
ciós tevékenysége a humanitárius intervenció elméletét és gya-
korlatát, az erőszak és a beavatkozás tilalmát, az emberi jogok 
nemzetközi védelmét, a nemzetközi jog történetét, valamint az 
Egyesült Nemzetek Szervezetét érintő kérdéseket öleli fel. Tag-
ja a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, a Magyar 
Menekültügyi Társaságnak és a Közjogi Szemle szerkesztőbi-
zottságának. Számos szakmai díj és pályázat nyertese.

Dr. Kovács Gábor

Jogász, orvos, igazságügyi orvos szakértő. 1996-ban szerzett 
orvosi doktorátust, majd igazságügyi orvos szakértőként és 
bűnügyi orvosként dolgozott. 2001-től – kezdetben óraadó-
ként – majd főállású oktatóként, a SZE Bűnügyi Tudományok 
Tanszék munkatársa. Éveken át az Igazságügyi Minisztérium 
szombathelyi, majd győri igazságügyi szakértői intézetének 
igazgatói tisztségét is betöltötte.Érdeklődési körét a jogtudo-
mány és a természettudományok határterületi kérdései jelölik 
ki: ennek megfelelően a kriminalisztika aktuális kérdéseit és az 
egészségügyi jogterület elméleti és gyakorlati kérdéseit kutatja. 
Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. 2008 
áprilisától a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Karának tudományos dékánhelyettese.

Az ok ta tói kar

Kez det ben – az ELTE ki he lye zett ta go za tán – a győ ri in téz mény né hány ok ta tó ján (Szalay Gyu la, Pardavi Lász ló, 
No vák Éva) to váb bá a Nem zet kö zi jo gi asszisz tens kép zés ben közreműködőtt ok ta tó kon (Hal mai Gá bor, Milassin 
Lász ló) kí vül az ok ta tói kar szin te ki zá ró lag a part ner in téz mény, az ELTE ÁJK leg ki vá lóbb ok ta tói ból állt (Bi ha ri 
Mi hály, Ficzere La jos, Né meth Já nos, Mezey Bar na, Föl di And rás, Hor váth Pál, Föl de si Ta más, Lenkovics Bar na bás, 
Vígh Jó zsef, Föl des Gá bor stb.). Az új év fo lya mok be lé pé sé vel fo ko za to san kap cso lód tak be az ok ta tó mun ká ba a jo-
gá szi hi va tás egyes szak te kin té lyei (Wie ner A. Im re, Lamm Van da, Csi ky Ot tó, Szalay Lász ló, Szi ge ti Pé ter, Ré vész T. 
Mi hály, Milassin Lász ló, Kállay Ist ván stb.), akik nem áll tak más egye tem al kal ma zá sá ban. Ezek ben az évek ben kap-
tak sze re pet azok a fia tal ok ta tók is, akik már itt kezd ték el ok ta tói pá lyá ju kat (Su lyok Gá bor, Egresi Ka ta lin, Ko vács 
Gá bor, He ré di Eri ka, Pálvölgyi Ba lázs, Böröcz Sza bolcs stb.). Kö zü lük öten már PhD fo ko za tot sze rez tek.

Dr. Smuk Péter

1975-ben született, a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 
érettségizett. 2002-ben az ELTE ÁJK Győri Tagozatán szerzett 
jogász, 2003-ban pedig az ELTE bölcsészkarán történelem sza-
kos diplomát. 2002 óta a Széchenyi István Egyetem Alkotmány-
jogi és Politikatudományi Tanszékén oktat, valamint a Batthyány 
Lajos Szakkollégium igazgatója. Fő érdeklődési és kutatási terü-
letei a magyar politikai rendszer és politikatörténet, parlamen-
tarizmus és parlamenti jog, közép európai politikai rendszerek, 
a választójog és az ellenzéki jogok. Doktori iskolai tanulmányait 
Győrött, a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Tár-
sadalomtudományi Doktori Iskolájában folytatta, értekezését 
2007 októberében védte meg, a doktori fokozatot 2008 január-
jában szerezte meg.
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Dr. Herédi Erika

1997. márciusában summa cum laude minősítéssel szer-
zett állam- és jogtudományi diplomát. Ph.D értekezését az 
Universitas–Győr Alapítvány ösztöndíjasaként, Kengyel Mik-
lós témavezetése mellett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán, 2006. november 6-án védte meg summa 
cum laude minősítéssel. Angol és német idegen nyelvi isme-
rettel rendelkezik. A jogi szakvizsgát 2000. évben tette le, fel-
számoló cégnél jogi képviselőként, majd ügyvédként folytatta 
tevékenységét. 2002-2006. évig a Magyar Jogászegylet Győ-
ri Szervezetének titkára, 1999. évtől tagja az MTA Veszprém 
Megyei Területi Bizottságának Gazdasági és Polgári Jogi Mun-
kabizottságának. 2005-2010-ig az Igazságügyi Minisztérium 
Végrehajtói szakvizsga bizottságának tagja.

Dr. Pálvölgyi Balázs

Jogász, történész. 1997-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karán, majd 2005-ben az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1998-tól 2003-igdoktoranduszként Budapesten, Győr-
ben 2000-től oktat a jogtörténeti tanszéken. Kutatásai a XIX-
XX. századi magyar igazgatástörténet, valamint a nemzetközi 
kapcsolatok egyes területeit ölelik fel.

Az el ső beis ko lá zott év fo lyam végzősei kö zül a leg ki vá lób bak (Horváthy Ba lázs, Né meth Im re, Gön dör Éva, Ri gó 
Anett) le he tő sé get kap tak ar ra, hogy egye te mi kar rier jü ket in téz mé nyünk ben ala poz zák meg ugyanúgy, mint a kö-
vet ke ző év fo lya mok leg jobb jai (Sze ge di And rás, Hor váth Ger gely, Lapsánszky And rás, Gyurita Ri ta stb.). Kö zü lük 
Sze ge di And rás már meg véd te PhD ér te ke zé sét, Horváthy Ba lázs és Lapsánszky And rás pe dig a ku ta tó he lyi vi tán 
ka pott tá mo ga tást.

Dr. Szegedi András

Egyetemi tanulmányait 2001-ben fejezte be az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, summa cum 
laude eredménnyel. Ettől az évtől kezdődően a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen (illetve jogelődjénél) egyetemi tanársegéd, majd 
2005-től egyetemi adjunktus. 2004-ben Spanyolországban a 
Generalitat Valenciana, a Centro de Derecho del Transporte 
Internacional (CEDIT) és az Universitat Jaume I ösztöndíja-
sa, 2005-ben a nagy tekintélyű firenzei Instituto Universitario 
Europeon végez kutatómunkát. Jogi szakvizsgáit 2005-ben fe-
jezte be „kiváló” minősítéssel. Nyelvismerete: angol, spanyol, 
német, de hosszabb-rövidebb ideig oroszt és olaszt is tanult. A 
közösségi kartelltilalom elemzésével foglalkozó PhD. disszer-
tációját 2006-ban készítette el, melyet 2007-ben summa cum 
laude eredménnyel védett meg. Kutatási területei: kartelljog, 
versenyelméletek, társasági jog, kereskedelmi jog. 

Dr. Egresi Katalin

1998-ban szerezte filozófia-történelem szakos diplomáját a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2001-
től tanít a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és 
Jogtudományi Karán (ill. annak jogelődjén) jogász szakon és a 
nemzetközi kapcsolatok, majd 2008-tól a nemzetközi igazga-
tás szakon. 2004-ben a pécsi egyetemen „Európa és magyar-
ság a 19/20. században” című program keretében a Történe-
lem Doktori Iskolában „summa cum laude” minősítéssel védte 
meg doktori disszertációját. 2006-tól egyetemi docens. Angol 
és német nyelvtudással rendelkezik. Több alkalommal szerzett 
kutatási ösztöndíjat a Politikatörténeti Alapítványtól. A Ma-
gyar Történelemi Társulat tagja. Kutatási témája a magyar és 
egyetemes politikai gondolkodás története, politikai ideológi-
ák, a diplomácia- és a nemzetközi kapcsolatok története. A Karmelita-templom
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A fo ko za tos épít ke zés ered mé nye ként lé nye gé ben kiala kult az az ok ta tói kar, amely a hall ga tói lét szá mát il le tően 
meg fe le lően il lesz ke dik, fej lő dő ké pes, és tu do má nyos mi nő sí tés szem pont já ból (az ok ta tók kö zel 60%-a tu do má nyo-
san mi nő sí tett) is ki vá ló nak mond ha tó.

A ki zá ró lag a kar hoz ren delt ok ta tók lét szá ma (ugyan csak az óra adók nél kül) 47 fő, amely lét szám ból 43 sze mély 
köz al kal ma zot ti stá tusz ban van. Az ok ta tói kar a társ ka rok ról átok ta tó 4-9 kol lé gá val együtt (lét szá muk el té rő a ta-
va szi és őszi sze mesz ter ben) – de nem szá mít va az óra adói kört – mintegy 70-75 ok ta tó ból áll. 

A tar tós meg bí zás sal fog lal koz ta tott kol lé gák szá ma 19, akik alap ve tően az EL TE-vel kiala kí tott koo pe rá ció ke re-
té ben, szin te a kez de tek től vál lal tak és vál lal nak ok ta tói felada to kat Győ rött. Ez az ok ta tói kör is rend kí vül sta bil, az 
a jel lem ző, hogy 10-12 éve fo lya ma to san ok tat nak in téz mény ben.

2 fő professor emeritus és 2 kül föl di egye te mi ta nár (visiting professor) ugyan csak részt vál lal a jo gi- igaz ga tá si 
kép zés ben.

A jogi kar épülete az Áldozat utcában

A Deák Ferenc-terem a győri jogi karon

A kar köz al kal ma zott jait a kö vet ke ző táb lá zat mu tat ja be:
TELJES MuNKAIDEJŰ KÖZALKALMAZOTTAK

1. Dr. Bihari Mihály e.tan. DSc. Alkotmányjogi Tsz.
2. Dr. Verebélyi Imre e.tan. DSc. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
3. Dr. Szigeti Péter e.tan. DSc. Jogelméleti Tsz.
4. Dr. Lamm Vanda e.tan. DSc. Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
5. Dr. Lenkovics Barnabás e.tan. CSc. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
6. Dr. Kukorelli István e.tan. CSc. Alkotmányjogi Tsz.
7. Dr. Cs. Kiss Lajos e.tan. CSc. Jogelméleti Tsz.
8. Dr. Révész T. Mihály e.doc. CSc. Jogtörténeti Tsz.
9. Dr. Szalay Gyula e.doc. CSc. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.

10. Dr. Szalay László e.doc. CSc. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
11. Dr. Gellér Balázs e.doc. PhD. Bűnügyi Tud. Tsz.
12. Dr. Kis Norbert e.doc. PhD. Bűnügyi Tud. Tsz.
13. Dr. Milassin László e.doc. PhD. Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
14. Dr. Egresi Katalin e.doc. PhD. Jogelméleti Tsz.
15. Dr. Sulyok Gábor e.doc. PhD. Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
16. Dr. Patyi András e.doc. PhD. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
17. Dr. Varga Zs. András e.doc. PhD. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
18. Dr. Nyitrai Péter e.doc. PhD. Bűnügyi Tud. T.
19. Dr. Pálvölgyi Balázs e.doc. PhD. Jogtörténeti Tsz.
20. Dr. Szegedi András e.doc. PhD. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
21. Dr. Siposné dr. Herédi Erika e.doc. PhD. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
22. Dr. Kovács Gábor e.doc. PhD. Bűnügyi Tud. Tsz.
23. Dr. Smuk Péter e.adj. PhD. Alkotmányjogi Tsz.
24. Dr. Hulkó Gábor e.adj. PhD. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
25. Dr. Böröcz Szabolcs e.adj. Bűnügyi Tud. Tsz.
26. Dr. Horváth Gergely e.adj. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
27. Dr. Rigó Anett e.adj. Jogelméleti Tsz.
28. Dr. Németh Imre e.adj. Bűnügyi Tud. Tsz.
29. Dr. Göndör Éva e.adj. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
30. Dr. Horváthy Balázs e.adj. Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
31. Dr. Menyhárt Ádám e.adj. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
32. Reiderné dr. Bánki Erika e.adj. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
33. Dr. Barna Attila e.adj. Jogtörténeti Tsz.
34. Dr. Horváth Károly e.adj. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
35. Dr. Kállay István f.doc. Jogtörténeti Tsz.
36. Dr. Pardavi László f.doc. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
37. Dr. Gyurita Rita e.adj. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
38. Dr. Lapsánszky András e.adj. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
39. Dr. Szalai Péter e.adj. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
40. Dr. Deli Gergely e.tsg. Jogtörténeti Tsz.
41. Dr. Vermes Attila e.tsg. Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
42. Dr. Váczi Péter e.tsg. Közig.j. és Pü.j. Tsz.
43. Dr. Karácsony Gergely e.tsg. Alkotmányjogi Tsz.

RÉSZFOGLALKOZÁSÚ KÖZALKALMAZOTTAK
1. Dr. Földi András e.tan. DSc. Jogtörténeti Tsz.
2. Dr. Jobbágyi Gábor e.tan. CSc. Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
3. Dr. Mezey Barna e.tan. CSc. Jogtörténeti Tsz.
4. Dr. Papp Imre e.adj. Alkotmányjogi Tsz.

PÁLYÁZATRA VÁRÓ MEGBÍZOTTAK
1. Dr. Ferencz Jácint Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
2. Dr. Vándor Csaba Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.

PHD. ÖSZTÖNDÍJASOK
1. Dr. Borsa Dominika Közig.j. és Pü.j. Tsz.
2. Dr. Ganczer Mónika Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
3. Dr. Kőhidi Ákos Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
4. Dr. Glavanits Judit Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
5. Dr. Vigh Edit Jogelméleti Tsz.

– Dé ká ni tit kár nők: 
Hen csei Tí mea, Dr. Hor váth né Kör men di Ka ta lin, Hor váth Anett. 

– Tan szé ki ügy in té zők: 
Dr. Huszkáné Pén zes Adél, Dr. Galliné Pa ta ki Ka mil la, Jám bor Ad rienn, Ud va ros Ist ván né. 

– Ta nul má nyi ügy in té zők: 
Nagy Zol tán né, Steszkóné Csengei Zsu zsan na, Gönczölné Né meth Beat rix.

– Könyv tá ros: 
Bi czó Za lán, Ha tos And rás. 
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Szubjektív epilógus
Az olvasó, aki ezt a könyvet átlapozta, több mint 300 évet 

átfogó időutazás részese lehetett. 
Alappal tehető fel azonban – Kölcseyvel –a kérdés:

„Régi kor árnyain visszamerengni mit ér?”

És valóban. Van-e értelme a múlt felidézésének, a történések 
újbóli számbavételének, a múlt újra átélésének? Van-e értelme 
akár egy intézmény történeti tablójának felfestésére, történeté-
nek összefoglalására?

A válasz akkor lehet igenlő, ha a könyv képes volt érzékeltet-
ni azt, hogy az egyes korok, korszakok szolgáltak a következő 
korok, korszakok fundamentumául, és azt, hogy a történelem 
– Fukuyama jövendölése ellenére – ma sem ért véget. Lehetsé-
ges, sőt kényszerű szükségszerűség az újnak akarása.

A könyvet átlapozva felidézhetjük, hogy Győr városa milyen 
élelmesen élt azzal a lehetőséggel, amelyet a történelem kínált 
számára, hiszen csupán fél évtized török megszállást kellett 
elviselnie. Így már a 17. század elején megindulhatott az a vá-
rosias fejlődés, amely a következő évszázadban Győr városát az 
akkori Magyarország egyik képzési központjává tette a felső-
oktatás területén is. Ekkor a kontinuitás is töretlen volt, lévén, 
hogy a jezsuiták fektették le azokat az alapokat, amelyekre az-
után a Királyi Kerületi Akadémia felépülhetett, és közel másfél 
évszázadig az egész Dunántúl jogászképzésének helyszínévé 
válhatott.

Napjainkban, az egyetem víziójának megálmodása, és a Széchenyi Egyetem létrehozása során éppen a Királyi 
Jogakadémia története adott példát arra, hogy – kicsit hasonló történelmi helyzetben, egy rendszerváltozás felfelé 
haladó hullámain – Győr városa újra elfoglalja azt a helyet, amelyet hagyományai, törekvő polgársága, és szerencsés 
földrajzi helyzete mindig is felkínált számára a felsőoktatás területén is. 

A jelenben itt van a múlt, és itt van a jövő ígérete is. Az idézett vers következő sorai tehát az egyetemtörténetben 
megvalósultak, és ma is utat mutatnak:

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Győr, 2008. május 22.  Dr. Szalay Gyula dékán

Joghallgatóvá fogadás

Az egyetemi élet alfája . . .
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Az első győri jogász évfolyam 1995–2000

Győri jogász évfolyam 1996–2001

Győri jogász évfolyam 1997–2002

Győri jogász évfolyam 1998–2003

Győri jogász évfolyam 1999–2004
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Győri jogász évfolyam 2000–2005

Győri jogász évfolyam 2001–2006

2007. július 7-én felavatott jogi doktorok

2008. január 26-án felavatott jogi doktorok
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Doktorrá avatás és eskü – 2008.

A győ ri kép zé si he lyen dip lo mát szer zett hall ga tók

ELTE:

2000.07.01.
Ávár Zsuzsanna, Bedics Krisztián, Berczi Ágnes, Czéh Ágnes, Csehi Gabriella, Csemniczky Zsuzsanna, Csernus 

Zoltán, Danyi Barbara Mónika, Darnói Norbert Dénes, Dékány Erika, Domján Zsófia, Ember Csaba, Érczy Dániel, 
Fekete Anna, Fellegi Katalin Ilona, Fialka Orsolya, Frank Timea, Gerendási Ágnes, Göndör Éva, Grimm Krisztina, 
Gyurita Erzsébet Rita, Haffner Márton Péter, Hajdú Ildikó, Hoffmann Orsolya, Horváth Diána, Horváthy Balázs, 
Illés Melinda, Imre Andrea, Jászberényi Éva, Juhász Gábor, Káder Nóra, Keresztes Judit, Király Zsuzsanna, Kiss 
Veronika Zsuzsanna, Kolozs Balázs, Komlódy Miklós, Kovács Erika, Lastofka Bernadett, Mándi Gábor, Molnár Sze-
réna, Nagy Bernadett, Nagy Éva, Németh Imre, Niedermüller Angelika, Ózsvárth Babett Szandra, Örkényi Enikő, 
Pálinkás Péter, Pálvölgyi Ákos, Rigó Attila , Rohonyi Zsuzsanna, Sári Miklós, Sipőcz József Sándor, Srutek Katalin, 
Szabó Viktória, Szikszai Balázs, Szücs Bernadett, Szücs Katalin, Szüts Korinna, Takács Timea, Tálos Iringó, Tollner 
László, Topánka Judit, Ujjady Noémi, Varga Éva Csilla, Zsuffa Ákos

2000.07.14.
Bagi Ildikó, Barra Annamária, Bozsits Balázs Attila, Czevár Magdolna, Dernóczi Attila, Füzi Zsuzsanna, Halász 

Zsolt, Horváth Miklós Róbert, Jakab Patrícia, Kancsár Tibor Mihály, Keszei Tünde, Láng Orsolya, László Péter, 
Losonczy Máté, Nagy Balázs, Pál Attila, Pigler Csaba, Siró Kinga, Somos András, Szabó Tünde, Szalay Levente, Vass 
Virág

2001.02.16.
Balogh Mihály Ottó, Bereczky Ferenc, Halmos András, Szeleczky Orsolya, Tóth Tamás

2001.07.07.
Ambrus Péter, Arszin Csilla, Bagoly Beáta, Balogh Emese Katalin, Bánki Erika, Bárdosi Eszter, Berta Zsolt Róbert, 

Bodor Krisztina, Burger Gábor, Csölle Katalin, Dóra Andrea, Dukkon Zsolt Gábor, Fazekas Tamás, Fehér Dániel, 
Fülöp Andrea, Füredi Gerda, Gál Katalin Zsuzsanna, Gáldi Nóra, Gergely Zsolt, Gergó Brigitta, Geri Linda, Góczán 
Andrea, Gröpler Anita, Hluchány Eszter, Horváth Gergely, Igali Gábor, Illés László, Karsai Dániel András, Kovács 
Zita, Kozma Zoltán, Kránitz Judit, Kulcsár Eszter, Kuti Bernadett, Lampért Bernadett, Láng Eszter, Lovretity And-
rás, Lukács Mónika, Makai Martina, Márkus Anett, Matók Barbara, Mester László, Miskolczi Ivett, Molnár Anikó, 
Molnár Annamária, Mucsi Hajnalka, Nagy Ibolya Adél, Nagy Krisztina, Navratil Ágnes, Németh Soma, Nyirő Szil-
via, Pathy-Nagy László, Rigó Anett, Schneider Sarolta Anna, Szabó Attila László, Szegedi András, Szenes Cecília, 
Szenthe Zsolt, Szücs Tamás, Takács Dóra, Takács Noémi, Tarjányi Tamás, Tasi Katalin, Trestyén Eszter, Turóczi 
Júlia, Unger Gabriella, Varga András, Várnai Zsófia, Zsirai Erzsébet

2001.07.20.
Koppány Gabriella, Lapsánszky András, Molnár Erika, Sass Oszkár, Szilvágyi Attila, Török-Illyés Botond

2002.02.15.
Baráth Krisztina, Boda Ildikó, Domiczi Endre Emil, Edvy Zsuzsanna, Földvári Gabriella, Hende Gábor Balázs, 

Hodossy Karolina, Józsa Krisztina, Komlós Péter Tamás, Kővári Zsuzsa, Méhész István, Nucz Lívia, Szatmári Enikő, 
Szolinger Klára

2002.07.06.
Balázs Orsolya, Bálint Krisztián, Boncz Tünde Barbara, Böle Kornélia, Czakó Csaba István, Czékman Ildikó, 

Csepregi Szabina, Cser Melinda, Csörgits Lajos Imre, Dániel Dóra, Döbrössy Adrienn, Elek Beáta, Endrődi Adél, 
Erőss Judit Katalin, Farkas Dénes, Farkas Kinga, Fejér László, Fekete Olga, Frank Éva Édua, Gábora Mária, Geren-
dás Gábor, Gulyás Adrienn, Gyenes Blanka Zsuzsanna, Györgyfi Judit, Horváth Adrienn, Horváth Alexandra Judit, 
Horváth Attila, Horváth Borbála, Jakab Erika, Jeges Ferenc, Kapitány István, Kerkuska Nikoletta Zsuzsanna, Ki-
rály András, Király Ildikó, Király Szilvia, Koledits Eszter, Kotroczó Beáta, Kovács Ervin, Kovács Melinda, Kummer 
Ákos, Kun Gabriella, Makláry Zoltán, Mallér Mónika, Matosek Patrícia, Mihalik Róbert, Neményi Tímea, Németh 
Zsófia, Pap Eszter, Papp Anikó Csilla, Pék Richárd Tamás, Pete Viktória, Pillár Krisztina, Pimpedli Szilvia, Pintyőke 
Judit, Polgár Petra, Pőcze Orsolya, Pölöskei Hedvig, Richnowszky Anita, Sipos Gertrúd, Smuk Péter, Somlai Tamás, 
Somogyi Bernadett, Sticz Tamás, Süke András, Szabó Lilla, Szabó Szilárd, Szabó Zsanett, Szakács Dávid, Szlatinai 

. . . és omegája
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Zsuzsanna, Szőke Valéria, Takács Nóra, Tavaszi Virág, Torma Viktória, Tóth Angéla Henrietta, Tóth Eszter Katinka, 
Újhelyi Tamara, Vanyus Gábor, Vasi Gizella Szilvia, Vékási Enikő, Veréb Viktória, Vigh Dániel, Windisch Krisztián, 
Zámbó Rita, Zubonyai Éva

2002.07.26.
Billinger Ágnes, Bozsik Krisztina, Erdélyi Ildikó, Fazekas Annamária Tünde, Frank Noémi Nikolett, Gulyás Bog-

lárka Zsuzsanna, Horváth Gizella Szabina, Horváth Miklós, Kövecses János, Kun Ákos, Kutas Eszter, Lappints Sza-
bolcs, Leskó Izabella, Nagy Judit, Nagy Zsanett, Neupor Zsolt, Szulyovszky Nóra

2003.02.14.
Balogh Gabriella, Csörgő Dániel Károly, Jó Anett, Kenéz Judit, Kun Judit, Mácsány Emese, Mohos Gabriella, Pintér 

Andrea, Zalahegyi Zoltán

2003.07.12.
Ács Andrea, Bálint Karolin, Balogh Zoltán, Barki Bálint, Bejczi Arnold, Bertha György, Biczó Péter, Budai András, 

Cseh Szilvia, Csik Attila, Dajka Zsuzsanna, Domján Béla Zoltán, Ecsedi Renáta, Egyed Eszter, Fortágh Katalin Szil-
via, Galuska Barbara, Gasztonyi László, Gulyás Cecília, Herczeg Krisztina, Horváth Barbara, Horváth Cecília Jolán, 
Horváth Judit, Horváth Katalin, Horváth Péter, Humpok Andrea, Jakab Katalin, Kiss Gábor Szabolcs, Kiss Veronika, 
Koller Szilvia, Kovács Edit, Kovács Kornél, Kulcsár Gábor, Lóczy Zoltán, Máté Kinga, Matuz Péter, Misky Zsolt, 
Musitz Gábor, Németh Kinga, Németh Tamás, Pados Edit, Pálffy Balázs, Páli Andrea, Pataki Dániel, Pék Zsuzsan-
na, Pető Zsófia, Pintér Adrienn, Rácz András, Reinhoffer Katalin, Rozman Balázs Zoltán, Rugli Kata Eszter, Simon 
Domokos Lajos, Stefanics Veronika, Stoller Katalin, Szabó Eszter, Szabó Katalin, Szabó Katinka, Szalay Ábel, Szelei 
Renáta, Szöllősy Adrienn, Szűts Katalin, Tolnai Anna, Tóth András, Tóth Beatrix, Török Péter, Varga Katalin, Veres 
Gabriella, Vitinger Mónika, Zolnai Dóra

2004.02.20.
Czinner Eszter, Dékány Csilla Judit, Dombovári Ágnes, Giczi Dóra, Kiss Ivetta, Kocsis Tünde Ilona, Kuhn Kata, 

Láng Péter, Mednyánszky Richárd, Molnár Róbert, Pajor Annamária, Szalai Zoltán, Szűts Ágnes, Tar Ferenc, Tolnay 
Klaudia, Tóth Nárcisz

2004.07.03.
Arató Adrienn Judit, Bakos Mariann, Balázs-Fényi László, Balla  Szilárd, Balogh Tamás, Bécsi Katalin, Berta Otília, 

Bihari Mihály, Bodorkós Erzsébet, Bognár Vera, Boros Ákos, Borsos Krisztina, Csáklán Ildikó Andrea, Csánitz Anna, 
Farkas Szabó András, Fazekas Attila, Ferencz Jácint Szilárd, Fülöp Dénes, Gottlieb László, Gulyás Cecília, Győri Ad-
rienn Judit, Gyurász Gábor, Hajdu Edit Barbara, Horváth Judit, Jankovich Roland, Juhász Melinda, Katona Brigitta, 
Kertész Ágnes, Kiss Mónika, Kiss Norbert Nándor, Kocsis Márta, Koncsek Veronika Vanda, Kovács Tamás, Kozma 
László, Kuti Diána, Lánczi Ádám, László Andrea Éva, Mairits Melinda, Malek Nikolett Ilona, Mánik Judit Petra, 
Marunák Ágnes, Máté Ildikó, Mihók Zsófia, Monostori Veronika Nóra, Muli Orsolya, Nagy Péter, Nagy Szabina, 
Nemesszeghy Aurél, Németh Helén, Németh Krisztina, Nyerges Edit, Oravecz László, Pál Zoltán, Perlaky Szilvia, 
Pete Judit, Pető Norbert, Pirisi Eszter, Prohászka Dóra, Rédai Viktória, Réh Orsolya, Reiter Edina, Sáfár Fruzsina, 
Susán Judit, Szántay Bernadett, Szecskay Katalin, Szilágyi Tamás, Szmodics Ágnes, Takács Adrienn, Tossenberger 
Lívia, Tóth Eszter, Tóth Gabriella, Tóth Ildikó, Tündik Ágnes, Vámos István, Váradi Szilvia, Varga Emese, Varga Sza-
bolcs, Várhidi Hajna Gabriella, Vermes Attila, Wájnberger Henrietta, Wittmann Ibolya

2005.02.11.
Bíró Péter, Borsos Violetta, Csáky Gyopárka, Csősz Ferenc, Kovács Melinda, Skoda Lilla Zsófia, Szeredi András, 

Tölgyesi Andrea, Vass Melinda

2005.07.16.
Baksa Enikő, Bejczi Alexa, Bernáth Zsuzsanna, Birkás Zita, Boda Zsuzsanna, Csámpa Szilvia, Csete Zsófia, 

Drozdík Ágnes, Enyedi Krisztián, Fekete Gabriella, Fodor Zsófia, Franczia Barbara Anett, Geéb Klaudia, Gilly And-
rás, Glavanits Judit, Havasi Bence, Hermann Orsolya, Horváth Renáta, Juhász Bernadett, Kelemen Balázs, Kiss Dá-
niel Bálint, Kiss Judit, Klock Georgina, Kovács Mihály, Kovács Viktória, Kővári Gergő Benjámin, Kugler Herbert, 
Kulcsár Petra, László Győző, Lukács Tibor, Markulia Melinda, Mikovich Martina, Nagy Norbert, Nagy Szabolcs, 
Németh Attila, Palotai Péter, Petrilla Csilla, Prátser Anita, Puskás Péter, Rátz-Illés Mária, Schuck Viktória, Sebestyén 
Anett, Somogyi Natália, Szabó Mária, Szaiff László, Szeiffert Ivett, Széles Ágnes, Szigeti Cecília, Tell Szabolcs, Tim 
Péter, Váczi Péter, Varga Viktória, Veress Rita, Virányi Karolina, Zeltner Gábor

2006.02.18.
Büki Péter, Csonka Balázs, Harmath Petra, Kiss Andrea, Koczka Ágnes, Komárominé Korpai Katalin, Lancz Anita, 

Lászlók Anett, Majlinger Árpád, Molnár Anita, Nagy Gábor, Nagy Kornélia Katalin, Nirnsee András, Opra Zsófia, 
Schneider Sára Erzsébet, Varga Nikolett, Vida Krisztina

2006.07.22.
Akóts Angéla, Asbóth Orsolya, Balogh Csilla Júlia, Benkő Judit, Borsa Dominika, Busku Georgina, Czakó Edina, 

Cseh Georgina, Emmert Zoltán, Faragó Katalin, Farkas Anita, Flórián Tamás, Fülöp Edina, Gaál Dániel, Ganczer 
Mónika, Horváth Ákos Milán, Horváth László, Jakabovits Péter, Kecskés Gábor, Keresztény Péter, Kereszturi Ágnes, 
Kiss Viktória, Kocsis Mariann, Korát Viktória, Kovács Brigitta Réka, Kovács Eszter, Kovács Éva, Kovács Krisztina, 
Kövér Barbara, Köves Boglárka, Kránicz Zsófia, Krezinger Viktor, Kukoda Csilla, Lugosi Barnabás András, Lukács 
Renáta, Macher Gábor, Magyari Enikő, Marczali Melinda, Nagy Andrea, Nagy Anett, Nagy Piroska, Németh Tamás, 
Neumann Miklós, Ortó Emese, Papp Gábor, Patonai Andrea, Picz Péter, Rák Nikolett, Róth Gergely, Sági Éva, Sali 
Mária, Sebestyén Melinda, Sipőcz Lilla, Somlyay Nóra Katalin, Szabó András Pál, Szekeres Zsolt, Teubel Krisztina, 
Teveli Zsolt, Tóth Árpád, Tóth Nikolett, Turzó Tünde, Varga Bernadett, Varga Zoltán, Vaskovics János, Vincze Ákos, 
Visky Tünde, Zábrádi Réka, Zömbik Anita

2007.02.24.
Bóka Zsolt, Buda Eszter, Csörgits László, Kondora Bálint, Kovács Leila, Kovács Tamás, Lakatos Viktória, Lukács 

Andrea, Malatinszky Zsolt, Mannah Kinán, Mórotz Zsolt, Németh Ágnes, Pék Szabolcs, Pető Henrietta, Polgár 
Orsolya, Ruff Orsolya, Schalkhammer Judit, Schulmann Katalin, Schützenhoffer Dániel, Srankó Zsolt, Szabadka 
Borbála, Szilágyi Enikő, Varga Lóránt 

2007.07.27.
Borossy Gabriella, Frauhammer Csaba, Gazdag Viktória, Géber Zsuzsanna, Gelencsér Pál, Hegedüs György, Hor-

váth András, Horváth Györgyi, Horváth István, Huszár Henrik, Kelemen Gábor, Kianek Zoltán Róbert, Kiss Geor-
gina, Kovács Gabriella Barbara, Kovács Iván, Krasnyánszki Zoltán, Nagy Gábor, Névery Péter, Papp Zsolt, Parázs 
Eszter, Rekeny András, Szabó Beáta, Tóth Viktor, Vén Gergely

2008.02.15.
Biró Barna, Csönge Viktória, Funtek Balázs, Geistlinger Petra Mária, Havas István, Laky Katalin, Németh Zsu-

zsanna Eszter, Pataki Zoltán, Simon Kata, Szőke Réka

Szechenyi István Egyetem:

2007.07.07.
Balog Orsolya, Balogh László, Békési Márton István, Bolfán Nikoletta, Borbély Veronika, Börcsök Zsuzsanna, 

Dankovics Orsolya, Dezső Marianna, Farkas Hajnalka, Fülöp Andrea, Géczi Kinga, Győri Levente László, Györkös 
Nikoletta, Hajas Péter, Hertelendy Anna Alexandra, Horváth Dóra, Horváth Gábor, Ivanov Márta Emília, Kaiser 
Zsuzsanna, Karácsony Gergely, Katona Viktória, Kiss Bernadett, Kiss Enikő, Kószás Eszter, Kovalenko Marianna, 
Kőhidi Ákos, László Tímea, Lázár Ágnes, Legáth Krisztina, Lugosi Krisztina, Márkus Míra Júlia, Mattusich Ágnes, 
Mélypataki Máté, Mészáros Krisztina, Mike Gyula, Molnár Marianna, Molnár Zita, Nagy Eleonóra, Nagy Norbert, 
Pacher Ildikó, Panyiczky Boglárka, Perjési Eszter, Petrovicz Anita, Plenter Orsolya, Rausch Renáta, Setler Nóra, 
Speier Anikó, Stetina Zsolt, Toplak Ilona, Tóth Anett, Tunkel Veronika, Vásárhelyi Dávid Balázs, Vigh Edit, Zömbik 
Viktória Lilla

2008.01.26.
Barta Gabriella, Bellák Ildikó, Benis Péter, Börzsei Lilla, Cseresznye-Farkas Melinda, Dégay Anett, Gáti Balázs, 

Gráczer Adrienn, Gróf Eszter, Gyenge Ágnes Irén, Havasi Kornélia, Horváth Gábor , Kulcsár Zsanett, Lőrincz Éva, 
Szántai Vecsera Orsolya, Vándor Csaba, Varga István, Varga Johanna
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Irodalomjegyzék

Album Regiae Academiae Jauriensis de anno 1776. 

Catalogus Librorum Bibliothecae Quinque Ecclesiensis antea S. J. anno 1778. Conscriptorum (1778-1789)

Protocollum Bibliothecae Regiae Academiae Jauriensis 1a Februarii 1820.

Informatio de Juventute Regiae Academiae Jauriensis 1820/1821. 

A Győri Királyi Jogakadémiában 1836dik esztendei február 1-jén a két évi bölcselkedők által alapítatott Olvasói 
Egyetemnek Jegyzőkönyve 1836-1839. 

Protocollum Exhibitirum Revisoratus Librorium in R. Academia Jauriensi ab anno 1838. die 1a novembris

Összeírása az első évi jogtanulóknak az 1846-1847-ik évre 

Összeírása az első évi bölcselettanulóknak az 1846-1847-ik évre

Dreschmitzer József pápóci prépost = Hazánk, 1847. január 5. p.1. 

Kucsera Marián = Hazánk, 1847. április 17. p.1.

Csatskó Imre a budai könyvvizsgáló testület ülnöke lett = Hazánk, 1847. október 16. p.1. 

Összeírása az Győri Királyi Akadémiabeli egyetemes ifúságnak 1846-1847. évi a győri királyi akadémiába jog- és 
bölcsészet két évi hallgatóinak mind az erkölcsiség, mind az előadott tanokban nyert érdemosztályzata az 1846-
1847-es iskolai évben

A győri tanulmányi főigazgatónak = Hazánk, 1848. május 25. p.1,2. 

Jogakadémiánk = Győri Közlöny, 1860. október 28. p.347.

Szabó Pál = Győri Közlöny, 1860. október 28. p.347.

Jogakadémiánk = Győri Közlöny, 1860. november 1. p.349.

Dr. Rómer Flóris = Vasárnapi Újság, 1861. február 3. p.1.

Kivonat …= Győri Közlöny, 1862. június 15. p.189.

Tisztelt Szerkesztőség! = Győri Közlöny, 1862. június 19. p.193.

A győri jogtanodának ügyére vonatkozó történelmi adatok = Győri Közlöny, 1862. június 19. p.193-194. 

Egy pillantás a magyar jogtudományi irodalomra és a jogi tanrendszerre =

Jogtudományi Hetilap, 1866. p.217-241.

Szabad s királyi Győr városa községgyűlési jegyzőkönyve. 1866. április 10. 118. sz. határozat

Kautz Gusztáv megyei főjegyző a győri jogakadémia visszaállítása ügyében…= Győri Közlöny, 1866. április 19. 
p.121-122.

Néhány szó a győri jog-akadémiáról = Győri Közlöny, 1866. október 21. p.333-334. 

Szabad s királyi Győr városa közgyűlési jegyzőkönyve. 1866. december 3. 442. sz. p.494-495.

A „Győri Közlöny” magán távsürgönye = Győri Közlöny, 1867. május 16. p.153.

Mint biztos kútfőből értesülve vagyunk = Győri Közlöny, 1867. május 19. p.159.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. június 25. 94. sz. határozat 

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. június 30. 259. sz. határozat

A győri királyi jogakadémia a jövő tanévre = Győri Közlöny, 1867. július 4. p.211.

Eötvös levele = Győri Közlöny, 1867. július 7. p.215.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. július 8. 131. sz. határozat

Városi ügyek = Győri Közlöny, 1867. július 11. p.218.

A győri királyi jogakadémia helyiségei = Győri Közlöny, 1867. szeptember 12. p.291.

A győri királyi jogakadémiának igazgatója = Győri Közlöny, 1867. szeptember 19. p.299.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. szeptember 20. 509. sz. határozat p.486.

Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Kautz Gusztáv jogtudort, városi főjegyzőt …= Győri Közlöny, 
1867. szeptember 22. p.303.

Jogászaink = Győri Közlöny, 1867. szeptember 26. p.307.

A győri királyi jog-akadémia = Győri Közlöny, 1867. szeptember 29. p.311.

A győri királyi jog-akadémia = Győri Közlöny, 1867. október 3. p.315.

Megnyitóbeszéd = Győri Közlöny, 1867. október 6. p.319.

A győri királyi jogakadémiában = Győri Közlöny, 1867. október 10. p.323.

Lipovniczky beszéde = Győri Közlöny, 1867. október 13. p.326-327.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. október 14. 534. sz. határozat p. 527.

Hálafeliratok = Győri Közlöny, 1867. október 31. p.346-347.

Magyarország hercegprímása- hálafelirat = Győri Közlöny, 1867. november 28. p.378.

A győri királyi jogakadémiának könyvtára = Győri Közlöny, 1867. december 12. p.395.

A magyar jogakadémiák = Jogtudományi Hetilap, 1867. p.145-153.

A királyi jogakadémia épületének…= Győri Közlöny, 1868. május 28. p.171. 

A győri jogakadémia építésére…= Győri Közlöny, 1868. június 14. p.193.

A jogakadémia épülete = Győri Közlöny, 1868. június 18. p.197.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1869. február 16. 128. sz. határozat

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.17.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.34.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.97.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.135.

Az egyetemi reformkérdés = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.293-297.

Bírói államvizsgálatok jegyzőkönyvei 1869/70-tól 1874/1875-ig

Jogakadémiáink valódi képe = Jogtudományi Közlöny, 1870. p.117-157.

Vélemény az egyetemek s a jogakadémiák rendezése tárgyában = Jogtudományi Közlöny, 1870. p.245.

A győri királyi jogakadémia = Győri Közlöny, 1870. december 18. p.425.

Dr. Hajnik Imre a győri jogakadémia rendes igazgatójának nevezetett ki = Győri Közlöny, 1870. december 25. p.445.

Báró Eötvös József = Győri Közlöny, 1871. február 5. p.47.

A győri királyi jogakadémiában = Győri Közlöny, 1871. február 5. p.47.

Joglyceumok története. Bp., 1872. In: Hajnik Imre:A győri királyi jogakadémia. p.39-49.

Kinevezés = Győri Közlöny, 1872. augusztus 1. p. 279. 

A győri magyar királyi jogakadémián = Győri Közlöny, 1872. augusztus. 8. p.286.  

A győri m. királyi jogakadémiának… = Győri Közlöny, 1872. szeptember 15. p.337.

Kinevezések = Győri Közlöny, 1872. november 7. p.409.

Dr. Kautz Gusztáv győri jogakadémiai tanár = Győri Közlöny, 1872. november 14. p.417.

A kir. jogakadémiák tanárainak felterjesztése a közoktatásügyi miniszterhez = Jogtudományi Közlöny, 1872. de-
cember 3. p.360.

Trefort Ágoston vallás- és oktatásügyi miniszter úr Győrött és Sopronban = Győri Közlöny, 1873. október 16. p.1,2.

Győr megye és város egyetemes leírása. Szerk. Fehér Ipoly. Győr, 1874. 674.p.

Csatskó Imre = Jogtudományi Közlöny, 1874. március 4. p.76.

A vallás- és közoktatási m. kir. ministernek 1874. évi május hó 19-én 12. 917. sz. a. kelt rendelete 
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A győri királyi jogacademiáról szóló statisztikai főkimutatás az 1874-1875-ik évre

Dr. Hajda Mihály h. tanár megerősítése a Vallás-és Közoktatási Magyar Minisztertől a jogakadémia könyvtárőrévé 
megválasztásáról (1875. október 23-án kelt levél)

A győri kir. jogakadémia, melynek dicsőült nagy hazánkfia… = Győri Közlöny, 1876. február 6. p.3.

Dr. Rössler István = Győri Közlöny, 1876. október 15. p.3.

A győri kir. jogakadémia 100 éves fennállásának… = Győri Közlöny, 1876. november 5. p.2.

100 éves az akadémia = Győri Közlöny, 1876. november 9. p.1,2.

A jogi szakoktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1878. p. 385., 393., 401., 409.

A jog- és államtudományok tanulmányi és vizsgálati rendszerének reformjához =

I.rész= Jogtudományi Közlöny, 1879. január 31. p. 34-35., 45-47.

A jog és jogtudományi oktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 7. p.41-44.

A jog- és államtudományok tanulmányi és vizsgálati rendszerének reformjához II. rész = Jogtudományi Közlöny, 
1879. február 7.p.46-49.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja III. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 14. p.49-51.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja IV. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 21. p.57-58.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VI. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 28. p.65-66.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VII. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 7. p.73-75.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VIII. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 16. p.81-82.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja IX. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 21. p.90-91.

Kitüntetés = Győri Közlöny, 1880. január 8. p.2.

Fáklyászene = Győri Közlöny, 1880. január 8. p.2,3.

Konek Sándor = Jogtudományi Közlöny, 1882. 28. sz. július 14. p.223.

Mailáth György = Jogtudományi Közlöny, 1883. p.99.

Mailáth György = Jogtudományi Közlöny, 1883. p.105.

Amire a jogi oktatásnak legnagyobb szüksége van = Jogtudományi Közlöny, 1884. p.155.

46/1884. Kimutatás a m. kir. jogakadémián 1884/1885 tanévben bejegyzett hallgatókról

A győri királyi jogacademiáról szóló statisztikai főkimutatás az 1885/1886-ik évre

A jogi szakoktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1887. p.177-194.

A jog- és államtudományi szigorlat módosítása = Jogtudományi Közlöny, 1887. XXII. évf. p.303.

A jogi tanulmányok és az egyéves önkéntesek = Jogtudományi Közlöny, 1888. XXIII. évf. p.405.

A győri kir. jogakadémiát… = Győri Közlöny, 1888. október 14. p.3.

A győri kir. jogakadémia megszűnik = Győri Hírlap, 1888. október 14. p.3.

A győri jogakadémia = Győri Hírlap, 1888. október 18. p.2.

A győri kir. jogakadémia beszüntetése = Győri Közlöny, 1888. október 21. p.2.

A jogakadémia = Győri Közlöny, 1888. október 21. p.1.

Halálozás: Biermann Mihály = Győri Közlöny, 1889. január 20. p.3.

A győri királyi jogakadémia megszüntetését…= Győri Hírlap, 1889. január 24. p.2.

Biermann Mihály életrajza = Jogtudományi Közlöny, 1889. január 25. p.35.

Nagyvárad városa kérvényt nyújtott be a képviselőházhoz a jogakadémiák fenntartása végett = Jogtudományi Köz-
löny, 1889. június 7. p.188.

Halálozás: Dr. Horinka Imre = Győri Közlöny, 1889. augusztus 15. p.3.

Dr. Horinka Imre = Jogtudományi Közlöny, 1889. szeptember 6. p.300.

A jogakadémia beszüntetése = Győri Hírlap, 1889. október 14. p.4.

A jogi oktatás reformja a jogászgyűlésen = Jogtudományi Közlöny, 1889. november 8. p. 361-363.

A jog- és államtudományi oktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1889. december 20. p. 409-410.

Új egyetemi tanár: Timon Ákos győri jogtanár kinevezése Budapestre = Jogtudományi Közlöny, 1891. 8. sz. 
február 20. p.64.

Jogakadémiánk visszaállítása= Győri Közlöny, 1891. február 22. p.2,3.

A jogakadémia visszaszerzése = Győri Hírlap, 1891. március 29. p.1,2.

Timon Ákos dr. = Győri Közlöny, 1891. április 9. p.5.

A győri jogakadémia = Győri Közlöny, 1891. május 3. p.4.

Szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve. Győr, 1891. június 1. 103. sz. határozat

1891. évi június hó 23-án kelt, az  23374. sz. alatti miniszteri rendelet a pozsonyi kir. jogakadámiának juttatta a 
győri jogakadémia könyveit

A jogi tanulmányi rend megváltoztatásáról = Jogtudományi Közlöny, 1892. január 15. p.1-3.

A jogi szakoktatás reformjához = Jogtudományi Közlöny, 1892. április 22. p.130-132.

Jogakadémiánkon tegnap délelőtt…= Győri Közlöny, 1892. június 1. p.3.

A győri jogakadémia könyvtára = Győri Közlöny, 1892. június 29. p.4.

A győri jogász ösztöndíj = Győri Közlöny, 1892. július 3. p.3.

Kir. Jogakadémiánkról = Győri Közlöny, 1892. július 3. p.5.

Huszonöt évvel ezelőtt! = Győri Közlöny, 1892. július 10. p.4.

Emlék dr. Kautz Gusztávnak = Győri Közlöny, 1892. július 28. p.4.

A közoktatás állapotáról szóló jelentés, a jogi oktatásügy szempontjából = Jogtudományi Közlöny, 1893. 4. sz. janu-
ár 27. p. 25-26.

Emlékezés a győri jogakadémiára = Győri Közlöny, 1893. július 13. p. 3,4.

Dr. Kautz Gusztáv jogakadémiai tanárnak = Országos Hírlap, 1898. december 3. p.4.

A Győri Királyi Tudomány-Akadémia története. I-III. Írta Németh Ambrus. Győr, 1899-1904.

Közgyűlés az ügyvédi kamarában = Győri Hírlap, 1900. október 16. p.1,2.

Az ügyvédi kamara közgyűlést tartott = Dunántúli Hírlap, 1900. október 18. p.4. 

A Győri Katholikus Főgimnázium története 1626-1900. Írta: Acsay Ferenc. Győr, 1901.525.p.

Hajnik Imre nyugalomba vonulása alkalmából= Jogtudományi Közlöny, 1901. 16. sz. április 19. p.1. 

Hajnik Imre = Jogtudományi Közlöny 16. sz. 1901. április 19. p.125. 

Nem lesz jogakadémiánk = Dunántúli Hírlap, 1901. június 2. p.3.

Sághy Gyula királyi kitüntetésben részesült = Jogtudományi Közlöny, 1901. 49. sz. december 6.

Győri jurátusok dala = Győri Újság, 1902. március 2. p.5,6.

 Dr. Hajnik Imre meghalt = Győri Hírlap, 1902. szeptember 2. p.2.

Hajnik Imre = Jogtudományi Közlöny, 1902. szeptember 5. p.297-298.

Dr. Ráth Zoltán = Jogtudományi Közlöny, 1902. szeptember 12. p.308.

Győr vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1904. 464.p.

Kuncz Ignácz = Jogtudományi Közlöny, 1903. január 30. p.42.

Dr. Kautz Gusztáv = Dunántúli Hírlap, 1907. november 24. p.1.

Jogakadémiát Győrnek = Győri Hírlap, 1908. március 31. p.2. 

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. 1-14. kötet. 

Dr. Kautz Gusztáv emlékezete = Győri Hírlap, 1912. március 27. p.1.
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A Győri Királyi Jogakadémia története 1867-től 1892-ig. Írta Németh Ambrus. Győr, 1915. 

Hajnik Imre emlékezete = Jogállam, 1916. p.635.

Sághy Gyula = Jogtudományi Közlöny, 1916. szeptember 10. p.323.

Győr szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k.e.e. megyei Fejek. Szerk. Palatinus József-Halász Imre. Győr, 1931.

Petz Aladár: Deák Ferenc győri vonatkozású családi levelei. Győri Szemle, 1933. 4. sz. p.241-243.

Bátyka János: Kelemen Imre (1744-1819). Különlenyomat a „Jogi professzorok emlékezete” című előadássorozat 
kötetéből. Bp., 1936. 

Magyar Életrajzi Lexikon. Bp., 1964-1994. 

A jogakadémiák helye és szerepe a magyar jogéletben = Állam- és Jogtudomány, 1982. 25. évf. 2 sz. p.368-379.

Bencés névtár. 1802-1986. Győr, 1987. 

Dr. Szekeres Tamás társelnök (Universitas - Győr Alapítvány) levele dr. Bihari Mihály tanszékvezetőhöz (ELTE-
ÁJK) 1992. október 29-én

Dr. Bihari Mihály meghívója a jogi képzés lehetőségeiről (1992. november 18.)

A jogászképzés megszervezése és beindítása a Győri Egyetemen. Írta dr. Bihari Mihály. Budapest, 1993. január 8. p.3.

Széchenyi István Egyetem. Győr.  Universitas-Győr Alapítvány: A Széchenyi István Főiskola egyetemmé fejleszté-
sének koncepciója. Jogi Kar. 6.p.

Szellemi alapkőletétel: A Széchenyi István Egyetem koncepciója = Széchenyi Info, 1993.

Dominkovits Péter: Vas megyei diákok a győri királyi jogakadémián a XIX. század első felében. In.: Előadások Vas 
megye történetéről II. (Vas megyei levéltári füzetek). Szombathely, 1993. 

A jogtudományi képzés előkészítésének javasolt menetrendje (1994. október 3.)

Szerződés. Graduális jogi képzés megindítására (nappali) kihelyezett tagozaton (Győr) egyrészről az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Kar (mint kihelyező), másrészről a Széchenyi István Főiskola (mint fogadó), illetve az MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézete között

Dr. Ficzere Lajos dékán (ELTE ÁJK) levele 1995. január 11-én, amiben a Kar testületei elé beterjesztésre kerülő 
előterjesztés kidolgozására Előkészítő Bizottságot hoz létre

Dr. Fürész Klára dékánhelyettes (ELTE ÁJK) és az Előkészítő Bizottság vezetője 1995. január 17-i meghívója az 
Előkészítő Bizottság alakuló ülésére

Munkaanyag a Kari Előkészítő Bizottság január 31-i első ülésére (1995. január 29.)

Meghívó az Állami- és Jogtudományi Kar Tanácsának 1995. február 7-i ülésére

Együttműködési megállapodás - a Győrbe kihelyezett nappali tagozatos jogász képzés előkészítése - tervezet. Bu-
dapest, 1995. február 22.

Nyilatkozat az 1995 szeptemberében Győrben induló kihelyezett jogászképzés működési feltételeinek biztosításá-
ról (SZIF és Győr város közös nyilatkozata)

Együttműködési megállapodás – módosító javaslatok. Budapest. 1995. március 9.

Az ELTE ÁJK Kari Tanács 1995. március 28-i ülésének határozatai

Széchenyi István Főiskola tanácsülési jegyzőkönyve. Győr, 1995. április 10. 

Előterjesztés a Főiskolai Tanács 1995. április 10-i ülésére – Együttműködési megállapodás (az ELTE ÁJTK Kari 
Tanácsa által jóváhagyott) tervezete

Dr. Papp Lajosnak, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkárának levele dr. Ficzere Lajos 
dékánnak arról, hogy a győri jogászképzés megindítható (1995. június 2.)

Az ELTE Egyetemi Tanácsának 1995. június 19-én tartott ülése

Indoklás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar győri kihelyezett tagozatának létesítésére. Budapest (1995. június 20.) 

Együttműködési megállapodás az ELTE és a SZIF között. Kelt Budapesten, 1995. június 20-án.

Az ELTE ÁJK és a Széchenyi István Főiskola Állam- és Jogtudományi Intézetének tantárgyai és tanárai az I. és a II. 
évfolyamon. 1995. p.5.

Oktatásfejlesztés állami támogatás nélkül: Jogászképzés Győrött = Magyar Nemzet, 1995. július 20. p.14.

Óriási kereslet a jogászok iránt: Az ELTE új egyetemi kara Győrött = Magyar Nemzet, 1995. július 27. p.6.

Jogászképzés kezdődik Győrben = Népszabadság, 1995. augusztus 8.

Meghívó a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének és a Széchenyi István Főiskola Tanácsának együttes ünnepi 
ülésére, a 103 év után a városba visszatérő jogászképzés ünnepi tanévnyitójára - 1995. szeptember 21. csütörtök.

Jogászhallgatók Győrben = Győri Stúdió, 1995. szeptember p.2.

Ünnepélyes jogász-tanévnyitó = Győri Stúdió, 1995. szeptember p.1.

Ma esküt tesznek a joghallgatók = Kisalföld, 1995. szeptember 21. p.1,5.

Egyetemváros = Kisalföld, 1995. szeptember 21. p.4. 

Történelmi eskütétel Győrött = Kisalföld, 1995. szeptember 22. p.1,4.

Hallgatók a győri jogászképzésről: „Éppen ideje volt, hogy Győrben is legyen egyetem” = Kisalföld, 1995. szeptem-
ber 23. p.3.

Kanyargós utakon a győri egyetemig = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.1,5. 

Hallgatók az induló jogászképzésről = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.3. 

Pro Universitate-elismerést kaptak = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.3. 

Pedagógiai hírek Győrből = Köznevelés, 1995. november 10. p.3.

Akadémiai délután = Kisalföld, 1995. november 16. p.5.

Tájékoztató a Kari Tanács részére a győri kihelyezett tagozaton folyó jogászképzésről. Budapest 1995. december 1.

Meghívó az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának 1995. december 12-i ülésére

Eredményes évet zárt a Széchenyi-főiskola = Kisalföld, 1996. január 3. p.5.

Tizenkét szakon négyezer hallgató = Kisalföld, 1996. január 8. p.1,3.

A főiskola megnyitotta kapuit: Keresett a jogász, a közgazdász- és az egészségügyi képzés = Kisalföld, 1996. január 10. p.3.

Az egyetemet az oktatók fémjelzik = Kisalföld, 1996. április 1. p.4.

Kilencszeres a túljelentkezés: történeti konferencia és győri jogászképzés = Kisalföld, 1996. május. 9. p.

Tanévnyitó ünnepség a Széchenyi-főiskolán = Kisalföld, 1996. szeptember 10.

Akadémiai nap = Kisalföld, 1996. szeptember 20. p. 15.

A harmadik akadémiai nap Győrött = Kisalföld, 1996. szeptember 21. p.1, 3.

Nulladik évfolyamok: leendő jogászoknak és zenészeknek is = Kisalföld, 1996. október 19.

Meggyökeresedett az egyetemi szintű jogászképzés Győrben = Kisalföld, 1996. augusztus 22. p.7.

Győr a jövő század egyetemi városa: Beszélgetés Szekeres Tamás főigazgatóval = Magyar Felsőoktatás 1996/7. 

Rövid ismertető = Győri Paragrafus – próbaszám, 1998. március p. 15.

Híres reformkori perek = Kisalföld, 1998. március 10. p.3.

Bemutatkozik: Bibó István Egyetemi Klub = Győri Paragrafus, 1998. április. p.25.

Bevezető = Győri Európai Jogi Hírlevél, 1998. szeptember p.1.

A jogászok tanévnyitója = Győri Stúdium, 1998. szeptember p.1.

A pénz, az oktató étékelése és a hallgató vizsgái – beszámoló az Intézeti Tanács alakuló üléséről = Győri Paragra-
fus, 1998. november p. 8.

Mindenki tartozik neki, legtöbbet a város… = Kisalföld, 1999. augusztus 28. p. VI.

Báloztak a joghallgatók = Kisalföld, 1999. november 4. p. 2.

Győr a jövők egyetemi városa = Népszabadság, 1999. december 1. p.

A győri jogakadémia és jogi oktatás (1754-1892) = Győri Tanulmányok 20. Győr, 1998. p. 18-25.

Egyetemek és jogakadémiák = Győri Tanulmányok 20. Győr, 1998. p.7-17. 
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Hajnik Imre = Magyar jogtudósok I. kötet. Bp., 1999. p.75-97. 

Győri Életrajzi Lexikon. Írta és szerk.: Grábics Frigyes-Horváth Sándor Domonkos-Kucska Ferenc. Győr, 1999. 529.p.

Emlékezés dr. Kautz Gusztávra, Győr város első főjegyzőjére = Győri Stúdium, 2000. április 3. p.6,7. 

A Széchenyi-főiskola is a kiválasztottak között: Európai Oktatási Központ = Kisalföld, 2000. április 25. p.II.

A győri jogászképzés első diplomásai = Kisalföld, 2000. július 3. p.1,2. 

Hetedik Széchenyis Akadémiai nap = Győri Paragrafus, 2000. október p.26.

Diplomaosztó = Győri Paragrafus, 2000. október p.13.

A Győri Ügyvédi Kamara története 1875-2000. Írta és szerk. Horváth Sándor Domonkos-Tuba László. Győr, 2000. 259.p.

Egyetem lesz a Széchenyi István Főiskola: A Jogtudományi és Közgazdasági Kar, valamint a Műszaki Tudományú 
Kara megkapta az akkreditációt = Népszabadság, 2001. december 5. p.35.

Somogyi diákok a győri királyi jogakadémián 1800-1848 között. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 32. 
Kaposvár, 2001. p.121-134.

Egyeteme van Győrnek = Kisalföld, 2002. február 5.

Egyetemet avattak Győrött = Népszabadság, 2002. február 5. 

A XXI. század egyetemét avatták Győrben = Magyar Hírlap, 2002. február 5.

Megvalósult a 124 éves álom: egyetemavató díszünnepség Győrben – közel négymilliárd fejlesztésre = Magyar 
Nemzet, 2002. február 5. p.5. 

Győr, egyetemi város = Győri Paragrafus, 2002. április p.4-5.

„Szerencsés az, akinek nem csak anyja, hanem apja is van”: Beszélgetés dr. Szalay Gyula rektor-helyettessel az egye-
temmé válás – átalakulás kapcsán történő változásokról = Győri Paragrafus, 2005. április p.6.

Hajnik Imre emlékezete/Bóka Zsolt = Jogtudományi Közlöny, 2002. 10. p.462-464. 

Ajándék a győri egyetemnek = Rába Magazin, 2002. február 26. p.15. 

Jubileum: A győri királyi jogakadémia visszaállítása = Kisalföld, 2002. május 7. p.6.

Százéves magántávsürgöny = Kisalföld, 2002. május 7. p.6. 

In memoriam Németh Ambrus = Kisalföld, 2002. október 22. p.8. 

Deák Ferenc a Győri Királyi Akadémián. Írta és szerk. Molnár András. Győr, 2003. 

A jogászok szakkolija = Győri Kredit, 2003. január p.8.

A jogászok harmadik honfoglalása: Széchenyi István Egyetem: Gyarapodás új épülettel = Kisalföld, 2003. január 7. p.6.

Mellszobor a haza bölcséről = Kisalföld, 2003. március 12. p.10.

Deák győri emléktáblája = Kisalföld, 2003. május 9. p.4.

Deák Ferenc első győri szobrát avatják a Széchenyi Egyetemen = www.sze.hu /2003. május 15.

Deák emléke = Kisalföld, 2003. május 17. p.3. 

A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalakulása és első évei: dr. Hegedűs Gyula alapító főigazga-
tó visszaemlékezései. Győr, 2003. 158. p.

A jogászképzés múltja, jelene, jövője: ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal-beszélgetések. 
Szerk. Takács Miklós. Bp., 2003. p.249-275.

Győri Életrajzi Lexikon. Szerk. Grábics Frigyes- Dr. Horváth Sándor Domonkos - Kucska Ferenc. Győr, 2003. 403.p.

Molnár András: Deák Ferenc a Győri Királyi Akadémián (1817-1821). Győr, 2003.

Szárba szökkent a jogi képzés = Kisalföld, 2005. szeptember 8. p.8. 

Tízéves a győri jogászképzés = Diskurzus, 2005. II. 4. sz. szeptember p.1.

Kiváló professzorok, diploma saját jogon: 10 éves a győri jogászképzés = Győri Hét, 2005. november 12. p.12.

Tíz éves a győri jogászképzés = Diskurzus, 2005. szeptember p.3.

Brennbergbánya 2005. jogász- gólyatábor = Győri Kredit, 2005. szeptember p.9

Csizmadia Andor/Bóka Zsolt = Győri Hét, 2005. november 17. p.14. 

Mindenki elhelyezkedett: jogászképzés: tíz éve Győrött = Kisalföld, 2005. november 26. p.1.

Büntetőjogi alapelvek Szibenliszt Mihály Institutiones iuris naturalis című művében = Jogtörténeti Tanulmányok, 
Pécs, 2005. p. 405-429.

Győri jogtudósok – adalékok Hajnik Imre, Timon Ákos, Csizmadia Andor munkásságához = Leviatán, 2005. Tom. 
III. p.97-109. 

A második évtized kezdetén: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézet: CD-ROM. 2005.

Deák Ferenc előadóterem = Kisalföld, 2006. február 4. p.2.

Maszek előadása = Győri Kredit, 2006. április p.19.

MTK-JGK Kari Napok = Győri Kredit, 2006. november p.4.

MASZEK produkció = Győri Kredit, 2006. december p.17.

Ötéves a győri egyetem = Rába Magazin, 2006. december p.14.

Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban = Jogtörténeti Szemle, 2006. p. 1-3. 

Győri Orvoséletrajzi Lexikon. Írta és szerk. Biczó Zalán. Győr, 2006. 96 p.

Jogarra esküsznek a doktorok = Kisalföld, 2007. július 6. p.5. 

Doktorok végeztek = Kisalföld, 2007. július 9. p.1,3.

Összetartozunk: az intézmény új szimbóluma = Széchenyi Alumni Magazin, 2007. ősz. p.11. 

Egyetem az aranyháromszögben: Interjú Szalay Gyulával, a Széchenyi István Egyetem jogi karának dékánjával = De 
Jure, 2007. december p. 23-25. 

A Győri Ítélőtábla története. Írta és szerk. Biczó Zalán. Győr, 2007. 179 p. 

A polgárosodásért küzdő győri argonauta =Arrabona, 2007. p.265-282. 

Budapesti temetkezőhelyek győri vonatkozású síremlékei = Arrabona, 2007. p.345-366. 

Felesküdtek a jogászok = Győri Közélet, 2008. február 2. p.4.

Lenne dolguk a közigazgatási bíráknak: jogászfórum: Előadások és tanácskozás a figyelemfelkeltés céljával = Kisal-
föld, 2008. április 5. p.5.

A szerző köszönetet mond dr. Németh Ambrus hajdani bencés tanárnak, akinek kutatásai nagy segítséget jelentet-
tek a könyv megírásában. Köszönet Winkler Csabának az 1995 után készült archív fényképekért és dokumentumo-
kért, a győri Xántus János Múzeumnak a festmények és a fotók rendelkezésre bocsátásáért, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Levéltárnak és a Győr Városi Levéltárnak az akadémiai iratokért és a közgyűlési jegyzőkönyvekért.

Az író-szerkesztő rövid életrajza:

Biczó Zalán
Született: Győr, 1974. szeptember 7.

A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1993-ban. 2000. június 20-án diplomázott a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2000. július 1-jétől  2006. augusztus 31-jéig a győri 
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár szaktájékoztatója, 2006. március 1-jétől főtanácsosi címet kapott. 2006. szeptem-
ber 1-jétől a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának könyvtárvezetője. 

Munkái: Győr-Moson-Sopron megye jegyzőinek almanachja (2000, településtörténet-író), Az első győri köny-
vesházak (2001, szerkesztőbizottsági tag), Győri Életrajzi Lexikon (2003, szerkesztőbizottsági tag, író), Lélek és 
Élet: a győri Szentlélek-templom építése és első húsz éve (2005, író, szerkesztő), Győri Orvoséletrajzi Lexikon 1. 
rész (2006, író, szerkesztő), A Győri Ítélőtábla története (2007, író, szerkesztő), „ Bemegyek szent templomodba”:  
A XX. században épült templomok a Győri Egyházmegyében (2007, író, szerkesztő), A győri jogászképzés évszáza-
dai (2008, író, szerkesztő), Az albertkázméri templom története (kiadás alatt, író, szerkesztő).  
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