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A győri jogi oktatás gyökerei a jezsuiták által fenntartott gimnáziumhoz nyúlnak vissza. 1700-ban ugyanis felvették
a tanrendbe a casuisticát, majd 1718-tól megkezdték a logika oktatását is. 1718-ban elkülönült a jezsuita iskolában
a tanulmányi rendszer két fokozata, és ekkor találkozunk először a „főiskola” és „akadémia” elnevezésekkel. A saját
igazgatóval rendelkező főiskola végig különálló volt, 1735-1745-ig azonban ismeretlen okból működése s zünetelt.

A győri jezsuita akadémia
1745-ben újra megnyílt a jezsuita akadémia. Kezdetben három tanszéket alapítottak: a rendszeres teológia
(dogmatica), a vitatkozástan (polemica, controversiae fidei) és az egyházjog (ius canonicum) tanszékét. 1747-ben
megszervezésre került a bölcseleti tanfolyam is, logikát és metafizikát tanítottak. 1754-ben az erkölcs-bölcsészet
nek, 1762-ben a mathézisnek is tanszéket állítottak.
A győri jezsuiták a számukra meghatározott tanrend által előírt tantárgyak mellett további, máshol nem szokásos
tárgyakat is felvettek tantervükbe. 1754-ben megkezdték a természetjog tanítását, tehát ekkortól számíthatjuk a jogi
oktatás tényleges kezdetét Győr városában. 1756-ban külön hitszónokot kapott az akadémia. A természetjogot 1767ig tanították a jezsuiták kisebb megszakításokkal. 1767-ben a hittudományi tanfolyam kiegészült a hermeneutikával
(Szentírás-magyarázat), valamint az egyháztörténet számára is tanszéket hoztak létre. A jezsuita korszakban az ok
tatás nyelve a latin volt, sőt később, az állami korszakban is latinul tanítottak. A győri akadémia nevezetessége, hogy
1761-62-ben a híres történetíró, Pray György volt a magyar történelem tanára, aki a később a róla elnevezett kódex
ben felfedezte az első magyar nyelvemléket a „Halotti beszédet”.

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.

Az oktatás helyszíne a mai bencés (az akkori jezsuita) gimnázium épülete volt. Zichy Ferenc győri püspök bőke
zűségéről tanúskodik, hogy az akadémia számára egy emelettel bővítette a gimnáziumot. Az akadémia tanulóiról
az adatok hiánya miatt szinte semmit sem tudhatunk, így azt sem, hogy csak kispapok vagy mellettük világiak is
voltak-e közöttük. Valószínűsíteni lehet, hogy mivel a bölcseleti képzés önmagában képesített világi állásokra is, így
nem csak papnövendékek látogathatták az iskolát. Győr városának szoros értelemben vett felsőbb tanintézete való
jában azonban azóta van, hogy Mária Terézia királynő 1769. évi december 14-én kelt felsőbb elhatározásával királyi
akadémiák felállítását rendelte el, és az egyik akadémia székhelyének Győr városát jelölte ki.
Az akadémia 1773 őszéig még a jezsuiták birtokában volt. Mária Terézia 1773. szeptember 21-én aláírta XIV. Kele
men pápának a jezsuita rend eltörlését illető határozatát, ennek következtében a győri jezsuiták 1773. október 12-én
kivonultak társházukból és búcsút intettek az intézetnek.
Deák Ferenc
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A győri akadémia állami korszaka
A jezsuita társház, gimnázium, akadémia és konviktus tehát az államhoz került.
Mária Terézia 1773. október 8-án rendeletet adott ki, melyben a püspököket felszólította, hogy azokon a helyeken,
ahol eddig jezsuiták látták el a feladatokat, oda alkalmas papi embereket alkalmazzanak tanároknak. Az iskolai év
megnyitását pedig a szokásos november elejéről december hó elejére halasztotta el.
A királyi rendelet értelmében gróf Zichy Ferenc győri püspök megalakíttatta az 1773/1774. iskolaévre a győri aka
démia tanári karát, amely hét világi papból és három volt jezsuitából állt.
Mária Terézia a további tanügyi intézkedések előtt rendeletet bocsátott ki a püspökökhöz, a rendfőnökökhöz, a
királyi városokhoz és a vármegyékhez, hogy a területükön lévő iskolákról számot adjanak, és kívánalmaikat, megjegy
zéseiket csatolják a számára visszaküldött jelentésekben.
A győri püspök 1774. január 21-én felterjesztette jelentését. Ebben kérte, hogy a győri iskolák továbbra is fennma
radhassanak, és az egyház vezetése alatt működjenek. Kérte, hogy a volt jezsuita rendház legyen ezentúl a paptaná
rok lakhelye, és a papnevelő-intézet is itt kapjon helyet. Zichy Ferenc püspök kérelme teljesült, sőt még a győri Szent
Ignác-templomot is megkapta, amely így püspöki kezelésbe került.
Tehát a győri akadémia a győri püspök vezetésére lett bízva ideiglenesen, természetesen állami ellenőrzés mellett.
Ez a helyzet az 1776/1777-es iskolaév elejéig tartott. Mária Terézia megbízásából Ürményi József udvari tanácsos
Terstyánszky Dániel levéltáros és Makó Pál kanonok támogatásával kidolgozta Magyarország számára az új tanul
mányi rendszert és nevelésügyi rendelkezéseket tartalmazó Ratio Educationist. Mária Terézia 1776. augusztus 5-én
kiadott rendeletével megtette a szükséges intézkedéseket az iskolai oktatás átalakításához.
Az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend vagyonából létrehozott tanulmányi és egyetemi alapból fedezték a tanügyi
reformokat. A Ratio Educationis minden iskola felett állami felügyeletet hozott létre. A hivatalnokok képzésére
1776-tól öt királyi akadémiát szerveztek. Az országot kilenc tankerületre osztotta be a rendelet és mindegyik élére
királyi főigazgatót rendelt. A rendelet a nagyszombati egyetemen kívül öt akadémia működését (Győr, Kassa, Nagy
szombat, Nagyvárad, Zágráb) engedélyezte.
Az állam rendeletileg átvette az akadémiát, azonban tanárok nem voltak. Az új iskolaév megnyitását decemberre
halasztották és a tanárok alkalmazása a püspök feladata lett. 1773- 1777 között, más tekintetben is a győri püspök
felügyeletére és vezetésére volt bízva az akadémia.

A győri Királyi Kerületi Akadémia megnyitása
A győri akadémia működése a Ratio Educationis életbe lépésével új szakaszba lépett. Mária Terézia királynő ko
rábbi (1769. december 14-i) felsőbb elhatározásának megfelelően megalakult tehát a királyi akadémia. Az akadémiát
1776. november 6-án nyitotta meg Niczky Kristóf gróf, főigazgató. Az új tanári kar 1776. december 22-én tartotta
meg alakuló ülését. A helytartótanács 1777. szeptember 9-én hirdette ki az új tanulmányi rendszert. Az akadémia ál
lamosítása ezzel befejeződött. A tanfolyamok (karok) száma háromra emelkedett (bölcseleti, jogi és hittudományi).
A királyi akadémiákról a következőt olvashatjuk az új tanügyi reformintézkedésben:
„ …azt az oktatási intézményt nevezzük királyi akadémiának, amely könnyen bejárható utat kínál Magyarország
mindegyik táján, valamint Horvátországban, Szlavóniában és Dalmáciában a gimnáziumot befejező és a magasabb
tanulmányok felé igyekvő ifjak számára a tudományok és ismeretkörök gazdagabb és mélyebb elsajátítására. Ha
ugyanis ezeket megfelelőképpen birtokukba veszik, akkor ezáltal alkalmasakká válnak mind a király, mind pedig a ha
za szolgálatára, de ugyanakkor előkészülhetnek az egyetemen szerzendő szélesebb körű műveltség megszerzésére is.
Hasznos állampolgárok képzése – ebben foglalható össze ennek az oktatási intézménynek a legfontosabb teendője.
Annak érdekében azonban, hogy – régi szokásokra vagy a bevett hagyományokra hivatkozva – ne térjünk le a helyes
ösvényről, ezért a növendék, a jövendőbeli állampolgár komoly és sajátos nemzeti nevelése érdekében elsősorban az
vált szükségessé, hogy figyelembe vétessenek az állampolgárok különböző társadalmi rétegei. E rétegek léte ugyanis
megszakítatlan folytonosságban tart, ebből kell tehát kikövetkeztetni azt a határozott szabályt, amelynek alapján a
tananyagot megállapítsák, ennek részei közötti viszonyt mérlegeljék, és megfelelőképpen elrendezzék. Ebből követke
zőleg pontosan meg kell különböztetni egymástól azokat az ismeretköröket, amelyek nélkülözhetetlenek és hiányuk
pótolhatatlan-azoktól, amelyek ezeknél szélesebb körűek és általában véve hasznosak; de ez utóbbiakon belül is meg
különböztetendők azok, amelyek csupán egyesek számára szükségesek.”
A királynő intézkedése következtében az első főigazgató Niczky Kristóf gróf, hétszemélyes táblai közbíró és verőcei
főispán, helyi igazgató Apffalter József győri kanonok lett. Ekkortól már nem a győri püspök volt jogilag a jogható
ság. A tanári kart Pozsonyban pályázati vizsgák alapján állították össze. A tanári kar 14 tagú volt, öten a bölcsészeti,

Mária Terézia királynő
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négyen a jogi és szintén öten a hittudományi karon kezdték oktatói munkájukat. A helyi viszonyok rendezése után az
akadémia helyszínét is kijelölték. Mivel a gimnázium épülete nem volt megfelelően nagy, ezért a régi konviktus épü
letében és a püspöki szemináriumban is tartottak előadásokat.

A királyi akadémiák szükségességéről és székhelyeikről a Ratio Educationisban ez olvasható:
„A közjó szempontjából – mint az előszóban kifejtésre
került – rendkívüli jelentősége van annak, hogy az ország
különböző tankerületeiben akadémiák nyerjenek elhelye
zést; először azért, hogy azokat az ifjakat, akik az egye
temen tudományos kiképzésben kívánnak részesülni, itt
erre mintegy felkészítsék, lerakva tudományos képzésük
alapjait; másrészt hogy azok is, akik az egyetemre később
különféle okok miatt nem léphetnek át, elmélyülhessenek
a saját jövőjük szempontjából hasznos ismeretekben.
Mindebből kitűnik: az akadémiákat úgy kell elhelyez
ni, hogy Magyarország és a kapcsolt országok mindegyik
részében könnyen hozzáférhető legyen a királyi jótéte
mény e gyümölcse. Mivel pedig az egész ország a négy ég
táj szerint van felosztva, legcélszerűbb, ha a királyi aka
démiákat a következő helyeken szervezik meg:
1. a dunántúli kerület részére Győrben,
2. a tiszántúli kerület részére Nagyváradon,
3. a Dunán inneni kerület részére Nagyszombatban,
4. a Tiszán inneni kerület számára Kassán,
5. Horvátország, Szlavónia és Dalmácia részére Zág
rábban.
E királyi akadémiákat úgy kell tekinteni mint az egye
tem filiále-intézményeit, először a kapcsolat miatt, ame
lyet velük az egyetem fenntart, s melyről részben már szó
volt, részben később még tárgyalásra kerül; másodszor
mert a felsőbb tudományokat oktató akadémiai taná
roknak az egyetemen szerzett doktori fokozattal kell ren
delkezniük.
Egyéb vonatkozásokban az akadémiák irányítása
egyedül a tankerületi királyi főigazgató hatáskörébe tar
tozik.”

Az akadémia tanulmányi rendszere
A jezsuita kor tanulmányi rendszerében az akadémiai oktatás a gimnáziumi oktatásra épült. Két tanfolyamra kü
lönült el: a négyéves hittudományi képzésre és a hároméves bölcseleti képzésre. Az első évben logikát, a másodikban
fizikát, a harmadikban metafizikát tanultak. Három bölcsészettantanárt alkalmaztak.
A hittudományi tanfolyam tantárgyai voltak: a szentírás-magyarázat és héber, a scholastica, theologia és casuistica. Az előírt tantárgyak mellett tanították még a vitatkozástant, az egyházjogot és az egyháztörténetet. A bölcseleti
képzésben is volt természetjog tanítása és egy évig a magyar történet című tantárgyat is oktatták.
Az állami időszakban (1773-1776 között), az akadémia belső rendszerében nem történt változás. Az átmeneti idő
szakban használt tanrend a következő volt:
– teológiai kar: 730-830 szentírás-magyarázat, 830-930 dogmatika, 1000 óráig a tanár jelenlétében vagy tanár nél
kül vitatkozás, majd egyházi szónoklattan következett. 1400-1500 egyházjog, 1500-1600 dogmatika óra volt.
– bölcseleti kar: 800-900 logika vagy metafizika, 900-1000 matematika, 1430-1530 logika vagy metafizika, utána
vitatkozástan óra volt.
Ezekben az években is a jezsuiták által meghonosított rendszerben folytatódott az oktatás.
1776-tól állami hatáskör alá került az oktatási munka. Két tanfolyam helyett három tanfolyamot (kart) működte
tett az állam: 4 éves hittudományi, 2 éves jogi és 2 éves bölcseleti tanfolyamot indítottak, külön tanári karral. Minden
kar számára pontosan megszabta az új tanterv a megtanulandó tantárgyakat.
1. A hittudományi kar tantárgyai: dogmatika és patrológia, keresztény erkölcstan, lelkipásztorkodás-tan, egyházi
szónoklattan, egyháztörténet, egyházi irodalomtörténet, szentírás-magyarázat és keleti nyelvek.
2. A jogi kar tantárgycsoportjai: államtan, kamarai és gazdasági tudományok, természet-, nemzet- és egyetemes
közjog, egyházjog.
3. A bölcseleti kar tantárgyai: elméleti és kísérleti fizika, mechanika, a számtan elemei, gyakorlati geometria, arc
hitektúra, hidrotechnika, logika, metafizika, erkölcsbölcselet és a bölcselet története, egyetemes történet és
irodalom.
Az akadémia keretében 1777-től fogva a szerzetesrendek tanárait képesítő bizottság is működött, és 1782-ben
könyvvizsgáló hivatalt is működtetett Győrben a kormányzat. Az 1778/1779. iskolaévben Ürményi József udvari ta
nácsos meglátogatta a győri akadémiát, és megvizsgálta az oktatást. 1779. október 25-én új tapasztalatokat szerezve
Győrben, a helytartótanácsnak jelentést tett, melyet a helytartótanács elfogadott.
A tankerületek beosztását is érintette a tanügyi reform:
„Emlékeztetni kell arra-kötelességeik világos bemutatása érdekében -, hogy Magyarország egész területe s a kapcsolt
országok bizonyos körzetekre, azaz tankerületekre osztattak fel, ezek átfogják az ország és a hozzátartozó részek összes
vármegyéjét és más területeit.
Kilenc tankerület közülük a királyi Helytartótanács alá van rendelve, ezek a következők:
1. a budai,
2. a pozsonyi,
3. a besztercebányai,
4. a győri,
5. a pécsi,
6. a kassai,
7. az ungvári,
8. a nagyváradi tankerület,

1780-ban templommal és könyvtárral bővült az aka
démia.
A Ratio Educationis címlapja (1777)

Az akadémia címere
Köralakú pecsét, közepén öt pólyás pajzs, a második és a
negyedik pólya közt a harmadik pólyára a kis pajzs van il
lesztve M(aria) T(heresia) betűkkel, a pajzs fölé tőle jobbra
álló angyal a szent koronát tartja, balról foszlány dísz van.

egy pedig a dalmáciai, horvátországi és szlavóniai tartományok királyi tanácsa alá tartozik, ez
9. a zágrábi tankerület.”

A akadémia címere
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Az akadémia szervezete és működése
A bölcseleti kar
A bölcseleti karon a következő tantárgyak voltak:
A logikaoktatás feladata volt, hogy a hallgatók az élet minden területén tudatosan használják a gondolkodás törvé
nyeit. Kísérletekkel színesítették a tantárgyakat a különféle mesterségek, gazdálkodás, bányászati munkák köréből.
Természetrajz oktatásban szintén a gyakorlatra helyezték a hangsúlyt. Matematikából szintén gyakorlatorientált
képzés volt, hogy a hallgató az ismereteket tudja használni a hétköznapi életben is.
A hazai történet, oknyomozó történet tárgyalása mellett a történelem segédtudományait is tanítani kellett, pl. a
diplomatikát, genealógiát, címertant, éremtant, felirattant. Vallástörténetben a magyar egyház és a kiemelkedő papok
életét, tevékenységét tanították kellő alapossággal. A császárok és az örökös tartományok története Habsburg Rudolf
tól kezdve volt tananyag. Bár a tantárgy címe mást takart, de részletes visszapillantást tettek a nyugat-római császár
ság történetére, úgy, hogy a tanulandó anyag 1002-től, a tananyag előzménye II. Henrik császárral kezdődjön.
Az örökös tartományok és a velük határos tartományok történetének tanítása a gimnáziumi tanítás kibővítését céloz
ta meg. A történelmi tanulmányok végeztével átismételték a tananyagot, és eközben Magyarország és melléktartomá
nyainak történetét kellett megtárgyalni. Az első osztály voltaképpen a gimnáziumi tanulmányok bővítésére szolgált.
A második osztály fő elkötelezettsége volt, hogy olyan férfiakat képezzen, akikből alkalmas és tehetséges, valamint
oktatási és nevelési pályára alkalmas személyek legyenek. Tanultak bölcselettörténetet, amelyben a tudomány és a
művészet keletkezésével, fejlődésével foglalkoztak, valamint vizsgálták, tanulmányozták az emberi ész történetét. A
bölcselők életét, tanításaikat adták elő. Metafizikát is tanultak, ebben benne foglaltatott az ontológia, lélektan és a
teologia naturalis. A gyakorlati bölcselet (tisztességes, okos életmódra nevelés, az erényesség fontossága), a mezei
gazdaságtan tanítása mellett nagy fontossággal kezelték a földművelésről, a szőlészetről, a baromfit enyésztésről, a
kézműiparról és a gyárakról szóló tantárgyakat is. Rendkívüli tárgyak voltak: a görög nyelv, a kötetlen és kötött be
széd, prózai és költői stilisztika, egyetemes történelem (1784-től rendes tárgy), a vallás, az egyház, a kereskedelem és
a művészettörténet egységben történő tárgyalása, heraldika (címertan), a lovagrendek története és egyéb segédtudo
mányok. A bölcseleti tanfolyam célja főleg a középiskolai tanárok nevelése volt.

A jogi kar
A jogi kart csak azok a hallgatók kezdhették el, akik a bölcseleti kar mindkét osztályát elvégezték. A jogi tanulmá
nyok célja leginkább az volt, hogy az előző fokon szerzett ismereteket kiegészítsék, főleg olyan tudással, ami a pályá
jukon az állam és király számára hasznos volt.
Az oktatott tantárgyak a következők voltak: Magyarország és kapcsolt részeinek közjoga (Jus publicum Hungariae,
patrimque eidem adnexarum) tantárgy célja az volt, hogy minél jobban megismerjék a hallgatók az állam és a kor
mányzati szervek működését, de óvatosan kellett a tanároknak tanítaniuk a magyar országgyűléseken felvetődött és
egyéb kényes kérdéseket. Meg kellett magyarázni a hallgatók számára Magyarország keletkezését és hódításait. A
rokon nemzetek történetét is meg kellett ismertetni a diákokkal. Természetesen nagy hangsúllyal kellett oktatni az
akkori alkotmányt, a kormányzati szervek működését és a közigazgatás helyzetét, mind országosan, mind megyei,
kerületi, és szabad királyi városi szinten.
A hazai és szokásjog (Jus patrium et receptanum consuetudinum) tantárgy keretében a törvények történetével,
forrásaival, okaival foglalkoztak. A jogtörténeti rész megismerése után következett a hazai és szokásjog, valamint a
büntetőjog tanítása. A második félévben a törvényszéki eljárásmódot tanították. Az államtudomány, kereskedelmi
és pénzügyi jog (politica, commercium et res aeraria) tanítása során főképpen a közrend, a kereskedelem és a pén
zügy akkori állapotával ismerkedtek meg. Fontos volt ennek megalapozásaként tanulniuk a hallgatóknak a művésze
tek, a kézi- és a gyáripar ismertetését. A történelem tantárgynál a bölcseleti karon tanultakat kellett kibővíteniük, így
felvehettek különböző történeti stúdiumokat, pl. a pápaság története, Franciaország, Spanyolország, Anglia, Dánia,
Svédország, Oroszország történetét.
Rendkívül ajánlott tárgyak voltak: a numizmatika, a diplomatika, az erdészet és vadtenyésztés elmélete.
Mivel a Ratio Educationis előbb jelent meg és a kibővített új tanagyaghoz szükséges tankönyvek még nem jelentek
meg, a tanítás sok nehézséget okozott. A tanulmányi rendszer készen volt, de nem volt miből tanítani. Mivel az új
kar is beindult, így jogi szakkönyvek beszerzését is meg kellett kezdeni az akadémiai szakkönyvtárban, és a két régi
kar könyvállományát is szükséges volt felfrissíteni, megújítani.
A Ratio Educationis főleg megírandó könyvekről beszél és kevés a pontosan ajánlott könyvek száma. Példaként pár
könyv: a természet-, egyetemes köz- és nemzetközi jogra Martini Károly bécsi egyetemi tanárnak Positioi, a bünte
tőjoghoz a Codex Theresianus. A tankönyvek kiadásának joga az egyetemi könyvsajtónak volt fenntartva. Az összes
könyvet innen kellett beszereznie az akadémiának. Az akadémiai felterjesztések azt bizonyították, hogy a tanulók
nagy része nem szerezte be magának a könyveket inkább az előadások alapján készített jegyzetekből sajátították el az
anyagot. Az első években sok hiányosság mutatkozott és mire teljesen kialakult volna az oktatás helyzete Győrben,
addigra az akadémia Pécsre került.

A tanév beosztása

A Széchenyi tér a jezsuita gimnáziummal

Az akadémiai tanulmányok célja volt, hogy az iskolapadokból olyan emberek kerüljenek ki, akik az isteni és em
beri törvényeket egyaránt tisztelik, az élet feladatait bölcsességgel átlátják, a múltat ismerő és igazságkereső közéleti
munkát folytatnak majd földi életükben.
A Ratio Educationis reformjai megfeledkeznek a magyar nyelv szerepéről. Ugyanúgy, ahogy a jezsuita korszakban,
az állami korszakban is latinul folytatódott az oktatás az akadémián, valamint nem alakítottak ki magyar nyelvet és
irodalmat tanító tanszéket. A magyar nyelv mellőzése osztrák célokat szolgált, a nemzeti önállóság megdöntését, így
akarta könnyebbé tenni az osztrák birodalomba történő teljes beolvadást.
A jogi oktatásban is világos volt a szándék. Az előírt irodalmak, a Codex Theresianus és Maritini Positioi teljesen
osztrák mintára akarták faragni az akadémiai jogi képzést. A latin nyelv megmaradása az oktatásban és a magyar nyelv
elhanyagolása szándékos birodalmi törekvés része volt, és később a német nyelv területfoglalását készítette elő.
Az iskolai idő a jezsuita korszakban tíz hónapig tartott, minden év november elején kezdődött és augusztus végén
vagy szeptember első napjaiban fejeződött be. Az iskolai előadások délelőtti és délutáni órákra voltak osztva, azon
belül is két-két órát tanultak a hallgatók.
Tanszünetek voltak a vasárnapok és az ünnepnapok, emellett karácsony napjától újév napjáig, húshagyó hétfő és
kedd, a hamvazószerda délelőttje, húsvétvasárnapot megelőző és az utána következő egy hét, pünkösd vigiliája, az
úrnapot megelőző délután, halottak napja délelőttje, körmeneti napok. Győrött részt vehettek a hallgatók a kereszt
járó és Szent Márk-napi körmeneteken. Az átmeneti években (1773-1776 között) az előző évek szokásait vették át.
Az állami korszakban a tanítási szünet szeptember 8-tól november 1-jéig tartott. Hetente egy nap volt szünet.
Az előforduló nag yobb szünetek tekintetében ugyanazok maradtak meg. II. Józ sef a körmenetek, a szentségimá
dás, a hamvazószerdai, a halottak napi és a farsangi időszak szüneteit törölte. Karácsonykor is csak a szorosan
vett ünnepnapokon nem volt tanítás, és a húsvéti nagyszünet helyett is csak nagycsütörtöktől húsvéthétfőig tar
tott az iskolai szünet.
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Az akadémiai főigazgató hatásköre és feladata
A jezsuita korszakban az ellenőrzés és felügyelet a jezsuita rend generálisára illetve a tartományfőnökre tartozott.
Az 1773-tól 1776-ig terjedő időszakban a kormány nevében a győri püspök volt a vezető, 1776-tól pedig a király által
kinevezett főigazgató lett a felelős az akadémia felügyeletéért. A főigazgató felettesei a király és a kir. helytartótanács
voltak. A főigazgató minden intézkedést, királyi rendeletet a helyben élő igazgató által tudatott a tanárokkal. Legalább kétévenként kötelessége volt meglátogatni a tankerületébe tartozó iskolákat. Az igazgató minden félév végén
köteles volt beszámolni a tanárok és tanulók által elvégzett munkáról. A felmerülő problémákról, észrevételekről a
királyi helytartótanácsnak a főigazgató írt beszámolót.
Az igazgató véleményének megkérdezése után a legmegfelelőbb embert választotta ki a megüresedő tanári állások
ra, és ő terjesztette fel a helytartótanács által királyi megerősítésre és kinevezésre.
Munkája során arra kellett törekednie, hogy egyetértésben működjön az igazgató és a tanári kar, és a tanulmányi
rendszert jól és megbízhatóan kövessék. A főigazgató lakhelye eleinte nem volt rendeletileg megszabva, de 1784-től
II. József intézkedése által minden tankerületi főigazgatónak a tankerület központi székhelyén kellett tartózkodnia.
A győri tankerület első főigazgatója gróf Niczky Kristóf verőcei főispán, cs. és kir. valóságos kormánytanácsos volt.
Főigazgatói helyét az 1776/1777-es iskolaév elején foglalta el.
Bár a városban Niczky Kristóf kevés alkalommal volt, az igazgatósággal és a tanári karral élénk levelezést folyta
tott. Lelkiismeretes munkája, odafigyelése kedvelt személlyé tette őt az akadémián. A kezdeti indulásnál buzgalma
különösen sok segítséget adott az akadémiának.

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 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 kerülésekor lemondott győri tankerületi főigazgatói hivataláról.

A főigazgató mellett néha a királyi biztos is meglátogatta a tanintézeteket. Kimagasló vendég volt az 1778/1779-es
iskolaévben a Ratio Educationis magyar meghonosítója, Ürményi József. Ő volt az, aki a Ratio Educationis 11. pa
ragrafusában megadja a tankerületek királyi főigazgatóinak feladatát:
„Mindegyik tankerület élén a tankerületi királyi főigazgató áll, aki a fentebb említett főhatóság alárendeltje; adott
esetben egy főigazgató két tankerület vezetésével is megbízható, mégpedig úgy, hogy a tankerülethez, amelyben királyi
akadémiát létesítettek, valamelyik szomszédos tankerületet hozzácsatolják, ugyanannak a főigazgatónak irányítása
alá vonva azt.
Főként az lesz a főigazgatók kötelessége- a számukra készített utasítás majd bővebben is kifejti-, hogy a tankerület
ben lévő összes iskolát éber szemmel, lelkiismeretesen figyelemmel kísérjék; annak érdekében tevékenykedjenek, hogy
ezek vezetésére a legmegfelelőbb szakembereket alkalmazzák, hogy a helyi igazgatók és tanárok között kölcsönös lelki
egység, a tevékenységben való egyetértés alakuljon ki, hogy az előírt tanulmányi szabályzatot gondosan megtartsák,
hogy az ügyek intézésének meghonosított rendjét lelkiismeretesen kövessék, és minden vonatkozásban mértéktartóan
gazdálkodjanak.
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Ennek érdekében tankerületük iskoláit legalább kétévenként, vagy gyakrabban, ha az ügyek úgy kívánják, külön fel
szólítás nélkül meglátogatják, és erről a fent említett főhatóságnak részletes jelentést tesznek. De mindezt, ahogyan
már szó volt róla, a számukra készített utasítás majd bővebben kifejti.”

Az akadémiai igazgató hatásköre és feladata
A jezsuita vezetés alatt az iskolákban a provinciálistól kirendelt rektor és prefektus álltak a tanintézet élén. A rektor
feladata volt a tanulmányokat és az erkölcsiséget előmozdítani. Olyan szerepet töltött be, mint egy főigazgató.
A prefektus feladata volt a szabályok betartatása mind a tanárok, mind a tanulók tekintetében. Az osztályokban
látogatásokat tett, és a tanárok munkamódszerét figyelemmel kísérte. Ellenőrizte a tanulók felvételét, beírását és az
iskola helyes vezetését.
Az állami korszakban 1773-tól 1776-ig a jezsuita szokások szerint folytatódott az akadémia kormányzása.
1776-tól azonban az akadémia élén az igazgató állt. Felettese a királyi tankerületei főigazgató (Director Academiae),
beosztottai az akadémia tanárai.
Az igazgató felügyelte a tanári kart, látogatta az előadásokat, a kir. főigazgatónak ismertette a félévi tudnivalókat.
Az iskola szervezése és működtetése az akadémiai tanácsban (Magistratus Academicus) történt, itt a tanárokkal
együtt intézte a felmerülő ügyeket.
A jezsuita időszakban sok volt a változás a rektori és az igazgatói állásokban, míg az állami korszakban, 1773-1785ig három igazgatója volt az akadémiának, akik ugyanakkor a gimnázium igazgatói tisztségét is ellátták.
1773-1776-ig Teuffel Kajetán győri kanonok volt az igazgató. A győri püspök kinevezésével került a tisztségbe.
1776. októbertől 1783 októberéig Apffalter József győri kanonok igazgatta a felsőoktatási intézményt.
1783. október 28-tól 1784 júliusáig Székhelyi Majláth Antal volt jezsuita pap, győri kanonok, akadémiai tanár látta
el az igazgatási teendőket. Igazgatói munkáját mindaddig ellátta, amíg II. József rendeletére az akadémia Pécsre nem
költözött.
A Ratio Educationis elrendelte, hogy minden akadémián akadémiai tanács működjön. Tagja volt az igazgató, aki
egyben a tanács elnöke, a hittudományi kar szeniora, a jogi kar szeniora, a bölcseleti kar szeniora, az akadémia hit
szónoka, a gimnáziumi tanári kar szeniora és igazgatója, a jegyző, aki a történelem tanára is volt egyben.
A testület munkája volt a felmerülő ügyeket az elnökkel együtt intézni. Havonta egyszer kellett összehívni a ta
nácsot. Sokféle ügy tárgyalásra került: a beiratkozástól elkezdve a félévi kimutatások, felterjesztések, az igazgató a
főigazgatónak küldött levelei – mind szóba kerültek a tanácskozásokon. A megvitatott előterjesztéseket élőszóban
vagy írásban kellett benyújtani. Minden fegyelmi és tanulmányi ügy ezen az értekezleten került napirendre.
A királyi akadémiák igazgatóiról a Ratio Educationis így intézkedett:
„Mindig királyi rendelettel kapja kinevezését az igazgató, akinek állandó lakását az akadémia székhelyén kell tar
tania. Hivatali kötelességeit részletesen kifejti majd a külön szabályzat, most csak arra kell általában figyelmeztetni:
teljes erővel dolgozzék azon, hogy mindegyik akadémiai szakon az összes előadásokat az elfogadott szabályzat előírá
sa szerint tartsák; hogy mind a tanárok, mind pedig a növendékek körében az erkölcsös magatartás illő módon ural
kodjék; hogy a tanárok az előadások számára szánt időt teljes egészében hallgatóik hasznára fordítsák. E célból mint
váratlan résztvevő gyakran jelenjék meg az órákon.
A nyilvános vizsgákon ő az elnök, s a tankerületi királyi főigazgatót az akadémia helyzetéről a táblázatba foglalt
jelentéssel tájékoztatja.”

Az akadémiai tanárok
A jezsuita korban a tanárok képzéséről és megválasztásáról való gondoskodás a tartományfőnök feladata volt.
Kiválasztotta a tehetséges hallgatókat azok közül, akik már sikeresen elvégeztek három évfolyamot a hittudományi
karon. Ezután kétévi időt adtak a tanulásra. Mindegyik tanárjelölt az elöljáróval való megbeszélés után egy-két ki
választott tantárgynak szentelte életét, és készült fel a tanári pályára. Természetesen nem csak szaktárgyaikkal fog
lalkoztak a tanárjelöltek, hanem időt áldoztak a hittudományi tanulmányaik ismétlésére is.
Az akadémiai tanárok képzése röviden a következő volt: a gimnázium elvégzése után három évig bölcseletet tanul
tak, majd hittudományt, majd két év magántanulás következett. A magántanulás alatt havonta időt kellett fordítani
szentírástudományra, a zsinatok végzéseinek, a vitás tételek olvasására. Külön ajánlott volt részt venniük a bölcse
let- és hittudomány hallgatók vitatkozásain. Havonta írásbeli dolgozatokat kellett írniuk, és előadásokat tartottak.
Az akadémiai tanárságra készülőknek tanulmányaik végeztével először gimnáziumban kellett tanítaniuk néhány
esztendeig.
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Az akadémiai oktatókra a következő szabályok vonatkoztak:
– a tanári személyzet az oktatást és az iskolai feg yelmet illetőleg az igazgató alatt áll, s neki engedelmeskedni
tartozik
– feladatuk mind az oktatásban, mind azon kívül arra törekedni, hogy növendékeiket az erényességre és Isten szere
tetére neveljék, és az ehhez vezető eszközök gyakorlására buzdítsák
– a növendékekkel szemben ne leg yenek személyválogatók, és fig yelemmel kísérjék minden egyes tanuló előme
netelét
– szorgalmasan jelenjenek meg a tanulók versenyein és vitatkozásain, hogy ezáltal is élesszék bennük a tanulásban
való előrehaladást.

Az akadémiai tagozat filozófiai és jogtudományi előadásokat foglalt magában (nem számítva ide a teológiaiakat),
s afelől sincs kétség, hogy ezek a tudományok saját speciális tananyaggal rendelkeztek, amelynek alapos feldolgozá
sára elegendő idő volt szükséges. Semmiféle ok sem indokolta ugyanis, hogy az akadémiai tagozat elvégzésében a
sietség érvényesüljön. Ezért azt tartották helyesnek, ha az említett két fő tudományszak számára megállapított teljes
akadémiai tanulmányi idő alapvetően négy éves időtartamú, mégpedig oly rendben, hogy mindkét tudományszakot
fel kellett dolgozni a négy esztendős időszakon belül abban a felosztásban, hogy az első két év a filozófiai tanulmá
nyokra, a továbbiak pedig a jogtudományra fordítható legyen.

Az akadémiai tanárok képesítése úgy történt Mária Terézia idejében, hogy a tanár pályázatot nyújtott be, majd
a pesti egyetemen írásbeli és szóbeli vizsgát tett. A sikeres vizsgatétel után nyerhettek alkalmazást a pályázott tan
székre. A doktori szigorlat kötelezettsége továbbra is fennmaradt, bár pályázati feltételként nem volt előírva, de a
kinevezés után a következő iskolaévben meg kellett szerezni.
Az akadémiai tanács szervezete 1784-ben megváltozott. Elnöke a főigazgató lett, tagja volt az akadémiai igazgató.
A tanár kötelességeit az elöljárókkal és tanítványokkal szemben továbbra is a Ratio Educationis szabta meg. A
tanárok kötelessége volt a magyarázatokhoz használt tankönyvek jegyzékét vagy a magyarázatuk rövid tartalmát a
főigazgatónak és a helytartótanácsnak benyújtani.
Az 1801. június 14-én kelt nádori rendelet előírta, hogy a tanároknak kötelességük tanszékük elfoglalásakor bizto
sítékot (reversalis) adni, mely szerint semmiféle titkos társaságnak vagy társulatnak nem lesznek hívei. A kormány
II. József törekvéseit átdolgozta, és visszaállította az exhortátori állást 1795-ben. 1802-ben az exhortátort a vallástan
tanításával is megbízta. A tanárok számára tisztességes megélhetést nyújtott a fizetésük.

„Az előterjesztett hazai nevelési rendszer legmagasabb fokára lépnek azok az ifjak, akik -miután befejezték tanul
mányaikat a filozófiai szakon, amely egyaránt előkészít vagy az előszóban említett élethivatásokra, vagy pedig a
tanulmányok folytatására-továbbra is az akadémián maradnak. Itt nemesebb életcéljukhoz illően kiképzést kapnak
mindazokban a tudományokban, melyek segítségével rátermettekké és alkalmasakká válnak arra, hogy teljesíthessék
a király és a köz szolgálatára magukat elkötelezők sajátos feladatait. Mivel pedig a jogi szak éppen ezeket a tudomá
nyokat öleli fel, egészen nyilvánvaló, hogy ezt a célt kell megvalósítania: képezzen megfelelő tisztviselőket a király és
a köz számára.”

A jogi szak célja volt az előírások szerint:

A rendes előadások tananyagáról a következők láttak napvilágot:

Rába-part

„Többek között az is célja a filozófiai szaknak-a fentebbi rendszabály szerint-, hogy a növendékeket előkészítse a jogi
tanulmányokra, és alaposan elsajátíttassa velük azokat az ismeretköröket, amelyeknek szükségképpen meg kell előz
niük a jogtudományokat. Ebből következik, hogy a növendékek csakis a filozófiai szak elvégzése után kezdhetnek a jogi
tanulmányokhoz. A nyelvi képzést mint az akadémiai foglalkozások egyikét, a korábbihoz hasonló módon itt is foly
tatni kell. A jogi szak keretei között azonban az oktatás rendes tananyagába csupán azok a tudományok tartoznak,
amelyek az ország alapos megismerésére vonatkoznak, ennek hasznára és javára kell ugyanis az ifjúságot nevelni.
Ezeknek az ismereteknek a megszerzése érdekében mindenképpen kívánatos, hogy a hallgatók tüzetesen megismerjék:
1. Magyarország földrajzát,
2. Magyarország történelmét,
3. Magyarország közjogát, mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a vallást, a béke és a háború ügyeit, a más orszá
gokkal és tartományokkal kapcsolatos szerződéseket illeti,
4. Magyarország magánjogát, másképpen hazai jogát, emellett a gyakorolt és elismert jogszokásokat,
5. Magyarország közigazgatási, gazdasági és pénzügyi helyzetét és szervezetét, valamint a kereskedelmét és iparát
érintő ügyeket.
Az első pontra vagyis az ország földrajzának ismeretére vonatkozóan: ebből az ifjak már annyit összegyűjtöttek a
kisgimnáziumból a gimnáziumba lépve, s az ott előírt ismétlések eredményeképpen a gimnáziumból az akadémiára
jutva, majd a jogi szak küszöbére érve, hogy felesleges e tantárgyból további oktatásuk. Ugyanez még inkább javasol
ható a történettudománnyal kapcsolatban: ennek tanulása is a kisgimnáziumban kezdődött, a gimnáziumban széle
sebbé vált, a filozófiai szakon pedig teljes mélységében folyt tárgyalása. Mindezek következtében az ország ismeretének
elsajátításhoz szükséges tárgyak között csupán a következők maradnak:
1. A közjog, a hozzátartozó részekkel.
2. A hazai jog, együtt a gyakorolt és elismert jogszokásokkal.
3. Közigazgatási, kereskedelemi, pénzügyi ismeretek.
E három elsőrendű tananyag oktatására-más előzetes ismeretkörök tanításával együtt-ugyanennyi tanári állás
van biztosítva, ezekhez csatlakozik.
4. Az európai országok története, az egyetemes történelem és a heti egy alkalommal tartandó, újságközleményeket
tárgyaló előadás.”
A törvények mélyreható megértése, amely ennek az oktatásnak lényegi feladata, egy addig mellőzött, de igen nagy
jelentőségű és széles körű haszonnal járó kiegészítő tudománnyal való foglalkozást követelt. Ez a magyar jog története,
amelyet azonban addig még nem írtak meg. „Ezért először vázlatosan készítendő el, majd pedig részletesen ki kell dol
gozni, s abból a célból kell a növendékek elé tárni, hogy megismerjék a törvények történetét általában, azok forrásait,
létrejöttük körülményeit, változásaikat, s ezek okait, hogy ily módon készüljenek fel a törvények lényegének megértésé
re és a felvetődő esetek helyes értelmezésére.
A magyar jog történetének oktatását a hazai jog és jogszokások, valamint a büntetőjog előadása kövesse, anyaguk
még ezután állítandó össze és szerkesztendő egybe, hogy a növendékeket a helyes úton lehessen vezetni, s ne kényszerül
jenek arra, hogy idejüket teljesen szükségtelen dolgokkal elvesztegessék.
Addig azonban, míg e könyvek szerkesztése megtörténik, a magyar jog és jogszokások tanárai kötelesek:
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A jogi szak célja és tantárgyai
Magyarország királyi akadémiáin az ifjúság képzését a filozófiai tanulmányokkal kellett kezdeni; a filozófiát köve
tő évek viszont azoknak a tudományoknak az oktatására fordítandók voltak, amelyek a hazai jogban járatosakká és
kiműveltekké, illetőleg tekintélyesekké tették a hallgatókat. Mindkét tudományág szorosan összekapcsolandó volt a
folyamatos gyakorlással.

1. A törvények említett történetét, valamint magát a hazai jog előadását illetően ahhoz a mintához tartani magu
kat, amelyet időközben majd kézbe kapnak, és ennek alapján kell a legalaposabban felkészülniük az előadásra;
tartózkodjanak a jogászok üres okoskodásaitól, hallgatóik számára pedig ne adják feladatul egymással ellentétes
tételek két oldalról történő megvitatását.
2. A büntetőjog előadása a Codex Theresianus előírása szerint történjen, mindenütt a hazai törvényekre irányítva
a figyelmet, a belőlük vett összes jogszabályt megfogalmazva.
3. Az utolsó félév vége táján a bírósági igazságszolgáltatás módját kell ismertetni, bemutatva a különféle eljárásmó
dokat, kifejtve a törvényszéki ítéletek alapját-ami a peres ügyek lényegének gyors meghatározását jelenti-igazoló
vagy ellene szóló cikkelyeket.
Mindezek oktatására a jogi szak teljes második évében naponta két órát kell fordítani.”
A jogi szakon a történelem tanára-figyelembe véve hallgatóinak társadalmi helyzetét-ennél bővebb ismereteket
nyújtott előadásaiban, azokra az országokra is kitért, amelyek bár nem voltak határosak hazánkkal, de valaha a di
csőséges királyokkal, az ország koronájával, vagy pedig a császári és királyi uralkodóházzal valamiféle kapcsolatot
tartottak fenn vagy szövetségben álltak; ezek: 1. A római pápák története, kezdetektől.2. Franciaország története,
főként a Valois-házból elsőként uralkodó VI. Fülöp korától, vagyis 1328-tól. 3. Spanyolország története, Katolikus
Ferdinándtól, vagyis 1474-től. 4. Anglia története VII. Henriktől, vagyis 1486-tól. 5. Dánia története I. Keresztélytől,
vagyis 1448-től. 6. Svédország története Gusztávtól, vagyis 1521-től. 7. Nápoly története Anjou Károlytól, vagyis
1265-től. 8. Oroszország története I. Pétertől és néhány más ország története.
Fontosnak tartotta kiemelni a Ratio Educationis, hogy összefoglaló ismétlést kell tartani és újra fel kell idézni a
Magyarországra és a császári-királyi uralkodóházra vonatkozó eseményeket, amelyek külföldi országokkal is kap
csolatosak, hogy ilyen módon az e tanulmányokból eredő következmények a hallgatók számára minél magától érte
tődőbbek legyenek.
Ezen felül a történelem tanárának feladata volt az, hogy a jurátushallgatók számára megtartsa az újságközlemé
nyekkel foglalkozó előadást. Szombaton délutánonként ismertette a tanulók előtt a királyi egyetem közlönyét, vagy
más, engedélyezett lapok alapján Európa és más világrészek helyzetét.

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. 1780-1806-ig a Pesti Kir. Egyetemen az egyházjog
tanára. 1783-1784-ig, 1787-1788-ig, 1792-1793-ig, 1797-1800ig és 1801-1804-ig a Pesti Kir. Egyetem jogi karának dékánja.
1780-1830-ig az Egyetemi Nyomda igazgatója, 1806 után táblabíró. 1801-1802-ben a pesti tudományegyetem rektora.
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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. Győrben 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 iskolaév 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. 179899-ig és 1808-09-ig az egyetem rektora.

Rendes előadások Magyarország és a kapcsolt országok közjogából címmel így rendelkezik a tanügyi reform:
„Bár a természetjogot már a filozófiai szakon előadták a növendékeknek, mégis igen hasznos lesz itt újratárgyalása
az általános és nemzetközi közjog magyarázatával együtt, mintegy előkészületül és bevezetésképpen Magyarország és
a kapcsolt országok közjogának jobb megértéséhez.
E magyar jog előadásának elsősorban arra kell irányulnia, hogy a hallgatók eljussanak a kormányzási forma he
lyes és igaz ismeretére, elsajátítsák az egész magyar jogrendszer szilárd alapjait és elveit. Ezért tanácsos, hogy e közjog
tanárai nagy körültekintéssel és megfontoltsággal használják a római birodalom és más országok közjogát tárgyaló
könyveket; az országgyűléseken felmerülő bonyolultabb kérdésekkel viszont mint amelyek a joghallgatók számára még
nagyon nehezen érthetők, ne foglalkozzanak; tartózkodjanak attól, hogy a növendékek még nem eléggé biztos ismere
teit különféle felesleges okoskodásokkal, jogi szőrszálhasogatásokkal terheljék, viszont teljes odaadással tevékenyked
jenek mindannak megmagyarázásában, amelyeknek ismerete szükséges vagy hasznos a tanulóknak; teljes részletes
séggel fejtsék ki mindazt, ami a magyar birodalom kialakulására, az ország nagyságára és gyarapodására vonatkozik,
azoknak a népeknek a történetét, amelyektől a magyarok származtak, s más, ezekhez hasonló témákat; azután mind
azt, ami különösképpen a mai jogrendszert és kormányzási formát, valamint az igazságszolgáltatást illeti, egyrészt
általában az egész országban, másrészt az egyes megyékben, járásokban, a szabad királyi városokban stb.”
Ezzel a tudománnyal eddig még alig foglalkoztak, s ezért egyetlen olyan könyv sem állt rendelkezésre, amelyből a
tananyag megtanulható lett volna. Mindenképpen szükséges volt tehát egy ilyen tartalmú könyv összeállítása, amely
azonban a hazai egyházjogot sem nélkülözhette volna. Ennek oktatására a jogi tanulmányok első évében napi két
órát kellett szánni úgy, hogy az első félévben a természetjog, az általános és nemzetközi közjog kerüljön előadásra.
Rendes előadások a hazai jogból és az elismert jogszokásokból címmel a következő sajnálatos tényt írta le a tanügyi
intézkedés: „A magyar jogtanítás úttévesztéseinek és számos esztendő erre fordított próbálkozásainak következmé
nye, hogy a hazai jogszokásokról szóló, oly sok kéziratos és nyomtatásban megjelent kommentár között egyetlen olyan
könyv sincs, amelyet fel lehetne használni az akadémiai oktatásban, amelyet ajánlani lehetne mind a tanároknak,
mind a növendékeknek.”
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A tanárok névsora 1773-1778 között
1773/74 –1775/76.:
Hittudományi kar
Teuffel Kajetán:
Péchy Mihály:
Keller Antal:
Simon Péter:
Majláth Antal:

győri kanonok, teológus, a kar szeniora
volt németgencsi plébános, teológustanár
volt győrújvárosi plébános, az egyházjog tanára
volt rábaszentmihályi plébános, a szentírás-magyarázat tanára
volt jezsuita, a szentírás-magyarázat tanára

Bölcseleti kar
Nagy Boldizsár:
Somogyi Lipót:
Kelz János:
Friedrichkeit János:

volt jezsuita, fizikatanár
volt magyaróvári káplán, az etika tanára
volt jezsuita, matematikatanár
volt nyulasi káplán, a logika tanára

1773/74-1777
Ambschell József:		
Hittudományi kar
Keller Antal:
Majláth Antal:
Krammer Ferenc:
Zasio András:
Mollik Tóbiás:
Jogi kar
Barits Béla:
Markovics Mátyás:
Kováts Ruppert:
Kelemen Imre:

vasvári címzetes kanonok, akadémiai exhortátor
vasvári c. kanonok, a theologia dogmatica és a patrologia tanára,
a kar prodékányja és szeniora
vasvári c. kanonok, a theologia moralis és pastoralis és az egyházi szónoklat tanára
Esztergom-egyházmegyei pap, az egyháztörténet
és az teológia irodalomtörténet tanára
premontrei kanonok, a szentírás-magyarázat és a keleti nyelvek tanára
bencés szerzetes, rendkívüli tanár
a politika, a kamarai és a gazdasági tudományok tanára, a kar prodékánja és szeniora
a természet, egyetemes köz- és nemzeti jog tanára
bencés szerzetes, az egyházjog tanára
volt jezsuita szerzetes, polgári és hazai jog tanára

1776-1778
Bölcseleti kar
Nagy Boldizsár:
Rausch Ferenc:
Szunerics Márton:
Trenka Mihály:
Kolencsics Bemárdia:

volt jezsuita, az elméleti és kísérleti fizika és mechanika tanára, a kar prodékánja
és szeniora
Esztergom egyházmegyei pap, az elemi számtan, a gyakorlati geometria, a műépítés
és a vízműtan tanára
volt jezsuita, a logika, a metafizika, az etika és a bölcselettörténet tanára
volt jezsuita, az egyetemes történelem és irodalom tanára
ferences pap, Szent Ferenc-rendi pap, rendkívüli tanár
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Tanárképzés az állami korszakban
A Ratio Educationis gondoskodott a tanárképzésről is. Azok a hallgatók, akik tanárok szerettek volna lenni, királyi
ösztöndíjban részesültek. A főigazgató és a szülők beleegyezésével az egyetemi tanácshoz ajánlották a végzett tanu
lókat. A sikeres felvételi vizsga után a repetensek (tanárjelölt) közé kerültek.
A győri akadémia hallgatói közül is kerültek fel érdemes hallgatók a budai egyetem bölcseleti karára tanárjelöltnek.
A jelöltek kiválasztása a budai egyetemen történő pályázatok elbírálása során történt meg. A három legalkalmasabb
egyént jelölte ki az egyetemi pályázati bizottság, akiket a helytartótanács elé küldött és ott választották ki azt az
egyet, aki a pályázati álláshelyet betölthette.
A győri akadémiára 1773-1776 között a győri püspök nevezte ki a tanárokat.
1776-ban a pozsonyi kir. tanulmányi bizottság előtt tartott pályázati vizsgálat alapján választották ki a győri akadé
mia oktatóit. 1777-től a budai egyetemen folyt a pályáztatás. Volt arra is példa, hogy a pályáztatás alól felmentettek
tanárokat, mert az irodalom vagy a tanítás terén és az addig elért munkásságuk alapján egyenes útjuk volt a győri ka
tedra elnyerésére. Így került Győrbe Kelemen Imre jogtanár az 1776/1777-es iskolaévben. Azok a tanárok, akik mun
kájukban kitűnő eredményt értek el, vagy pénzbeli jutalmat kaptak vagy jövedelmezőbb tanszékre kaptak beosztást.
Érdekességként megemlítendő, hogy a tanárok és az igazgató is köteles volt a működés helyén mindaddig tartózkodni,
amíg az iskolai időszak tartott. A tanároknak kötelességük volt az előadni szándékozott tananyagot tételekbe össze
foglalva az iskolaév elején az igazgató útján a főigazgatóhoz és a helytartótanácshoz küldeni, ahol javították és javas
latokat is tettek az ügymenetre vonatkozóan. Természetesen ennek az intézkedésnek az volt a célja, hogy az előadó
tanár állam- vagy egyházellenes gondolatokat ne terjesszen a diákok között. A jezsuita rend feloszlatása után Mária
Terézia célja világos volt: a jezsuita tanárokat kizárni szükséges az iskolai oktatómunkából. Azonban a győri akadémia
tanárai között, ezen királyi intézkedés életbelépése után is több volt jezsuita tanárt láthatunk. Az elhamarkodott, elő
készület nélküli reformok oda vezettek, hogy a rend feloszlatása után három volt jezsuita tanárt rögtön kineveztek új
ra tanárrá. Az állam végül is örvendhetett azon, hogy a meginduló állami oktatásban nagy tudású, szakavatott, széles
látókörű volt jezsuiták segítették a tanügyi megújhodást. A tanárok között aszerint volt különbségtétel, hogy mennyi
évet tanítottak. A karok legidősebbjeit szenioroknak, dékánoknak, a korban utánuk következőket proszenioroknak
nevezték. A szeniorok voltak az akadémiai tanács tagjai, ők képviselték az iskola központi testületében a karokat.
1776-tól kezdve az oktatói és nevelői munkát magasan képzett, kitűnő tanárok látták el az akadémiában. Az itt
munkálkodó tanárok közül sokan, pl. Barits Béla, Domin József, Hirsch Mihály, Krammer Ferenc és még számos
nagyszerű oktató rövid idő elteltével egyetemi tanár lett.
Megkönnyítette a neves tanári kar az akadémia beindítása körüli nehézségek átélését, és miután túljutottak a kez
deti lépések nehézségein, színvonalas és országosan elismert intézménnyé vált a királyi akadémia. A helytartótanács
sokszor kifejezte elismerését a kitűnően és példásan működő győri akadémiának.
Az akadémia hallgatóinak száma 1719-1774 között
1719-ben 65 filozófus tanult, ebből 57 világi, 8 papnövendék. 1720-ban 26-ból 21 világi, 5 papnövendék.
1731-ben 32-en tanultak a jezsuita akadémián, ebből 27 papnövendék, 5 világi.
1774-ben 274 hallgatója volt; ebből 98 teológus, 126 elsőéves és 50 másodéves bölcsészhallgató tanult Győrött.
A bölcsészhallgatók száma jóval meghaladta a másik két kar hallgatóinak számát. Az oka ennek az, hogy a bölcse
leti kar előkészítés volt a teológiai és a jogi tanulmányokra, ezenkívül önálló pályára is képesítést adott.
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Az 1777-ben, az akadémia induló évében a hittudo
mányi kar tanárai ugyanazok voltak.
Jogi kar
Markovics Mátyás:

természet, egyetemes
köz- és magánjog tanára,
a kar prodékánja és
szeniora
Kováts Ruppert:
bencés szerzetes,
az egyházjog tanára
Kelemen Imre:
1777. július 28-tól
rendes tanár, a polgári
és hazai jog tanára
Sax Mihály:		a politika, a kamarai és
gazdasági tudományok
tanára
Horváth Ignác:
1778 májusától
rendkívüli kisegítő tanár

Bölcseleti kar
Szunerits Márton
Trenka Mihály:
Domin József:
Makk Sebestyén:

A akadémiai főigazgató pecsétje

a logika, a metafizika, az etika és a bölcselettörténet tanára, a kar prodékánja és szeniora
az egyetemes történet és az irodalom tanára
a fizika tanára
a számtan, a gyakorlati geometria tanára
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Az akadémia hallgatóinak száma 1776-1783 között:
KAROK
Év

Bölcselethallgatók

Hittudomány-hallgatók

Joghallgatók

1. év 2. év Összesen 1. év 2. év 3. év 4. év Összesen 1. év 2. év Összesen

Összes
hallgató

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
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Az akadémia könyvtára
Az akadémiának eleinte nem volt saját könyvtára, hanem a helyi gimnáziummal együtt közös használatú könyv
táruk volt. A tananyag megállapításában az volt a cél, hogy a növendékek olyan ismeretek birtokába jussanak, ame
lyek tudása vagy nélkülözhetetlen, vagy feltétlenül hasznos. A könyvtárak létesítése során pedig nemcsak a diákok,
hanem az oktatók igényeire is tekintettel kellett lenniük a megalapítóknak. A legfontosabb az volt, hogy a jövőbeni
felhasználás tekintetében általánosan hasznos könyvekkel legyenek ellátva a könyvtárak. Az előírt jogi tananyag szá
mos részét eddig még sohasem oktatták, nem is dolgozták fel alkalmas módon, egyes részei pedig nem voltak kellően
rendszerezve. Ezért könnyen megérthető, hogy a megfelelő könyvek összeállítása a királyi akadémiákon folyó okta
tás egyik legfontosabb tényezője volt.
A tanügy fejlődése érdekében szükséges volt gondoskodni az előbb említett tantárgyakban feldolgozott, elismert
és kiváló szerzők műveinek beszerzéséről. A tanároknak oktatómunkájuk során újabb lehetőségeket adtak az új
könyvek, míg a diákok egyéni érdeklődésének fejlesztése, az írók műveivel való behatóbb megismerkedés és egyéni
kutatásra ösztönző munkájuk helyszíne volt a könyvtár. Mindegyik akadémián kétféle gyűjteményt kellett létrehoz
ni, egyrészt az ásvány-, növény- és állatgyűjteményt a természetrajzzal kapcsolatban, másrészt a gépek és modellek
gyűjteményét, amely a mechanika és a fizika tantárgyakkal kapcsolatosan volt szükséges.
A győri jezsuita rendnek 2767 műből álló könyvtára volt. A rend feloszlatásakor az összes könyvtárukat lefoglalta
az állam. A könyvtárat az akadémiához csatolták, és a könyvtár felelőse Trenka Mihály, az egyetemes történelem és
irodalom tanára lett. Niczky főigazgató utasítására lajstromba vették a könyvtárban lévő könyveket, majd az 1777.
november 21-én kelt leirat szerint a könyvtárat tudományszakok szerint kellett rendezni, csoportosítani. Minden
csoportban lévő könyvet alfabetikus sorrendbe kellett rakni. A listában a szerző és kiadó nevét, a könyv címét, a
kiadás helyét és idejét, a könyv alakját és a kötetek, példányok számát volt szükséges feltüntetni. A győri könyvtár
összeírása 1778-ban készült el. A könyvtári könyvek csoportosítása a következő volt: a keresztény erkölcstan; a haza
földrajzának, történelmének és jogrendszerének ismerete, és mindaz, ami Magyarországgal vagy a társult országok
kal kapcsolatos; természetjog és nemzetközi jog; filozófia; matematika; fizika ; természetrajz ;mezőgazdaságtan ;a
latin nyelv, a német nyelv ;a magyar nyelv és a többi hazai nyelv ; a görög nyelv; az uralkodók története; az örökös
tartományok, a szomszédos országok, valamint Európa más országainak ismerete; általános földrajz.
Érdemes megemlíteni, hogy a könyvtár az akadémia Pécsre költözése után is Győrött maradt, és a gimnázium
épületében került elhelyezésre. 1790-ben merült fel annak az elképzelése, hogy a jezsuiták könyvtára Pestre kerül
jön. Ekkor Győr megye rendjei erőteljes tiltakozásuknak adtak hangot 1790 márciusában. Próbálták megmenteni a
győri könyvtárat, de a helytartótanács a lajstromba vett és kiszemelt könyveket a pesti egyetemi könyvtár számára
elszállíttatta, a többi fölös példányt pedig eladták. A tiltakozó rendek ellenzése közepette érveltek azzal is, hogy ha
az akadémia visszatér Győr városába, akkor feltétlenül szükségük lesz a tanításban használt értékes könyvekre. Bár a
könyvek elszállításáról nincs ismert időpont, de elszállították a könyvtárat, mert a helytartótanács valószínűleg nem
tett kivételt egyik volt jezsuita könyvgyűjteménnyel sem.

Kinevezési irat

Fő tér
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Az akadémia pécsi korszaka
Az 1784/1785-ös tanévben még Győrött tartották meg az órákat, de a királyi rendelet értelmében – a tankerületi
reform részeként – az 1785/1786-os évet már Pécsett kellett kezdeniük. II. József következő reformintézkedése vég
leg bezárásra kényszerítette a győri székhelyű akadémiát. 1784-ben az addigi kilenc tankerületet ötre csökkentették
és csak a tankerületi székhelyen lehettek akadémiák. A győri akadémiát ezért Pécsre kellett költöztetni. A pécsi köl
tözés előtti utolsó tanári értekezletet 1785. szeptember 11-én tartották.
Az akadémiai templomot és a könyvtárat a gimnáziumhoz csatolták, a konviktus épülete kaszárnya lett.
Az akadémiát a pécsi gimnázium épületében helyezték el. Az ünnepélyes tanévnyitó 1785. november 1-jén volt. A
pécsi gimnázium igazgatója, Hersching Dániel, valamint az akadémia és gimnázium tanári kara az akadémia nagy
termében gyülekezett. A nagyteremből közösen a tanulókkal együtt a pécsi plébániatemplomba vonultak. Az ünnepi
misét és a Veni Sanctét Fáicser Ferenc kanonok mondta. A mise után az akadémia nagytermében iskolai ünnepély
következett. Az intézetek tanári karain kívül jelen volt számos előkelőség mellett gróf Széchenyi Ferenc királyi biztos
és pécsi püspök. A nagyteremben beszédet mondott a gimnázium tanári karának legidősebb tagja, Schwarzl Zsig
mond. Aznap este érkezett meg gróf Teleki József, a pécsi tankerület frissen kinevezett főigazgatója. 1785. november
2-án a főigazgatónál megjelentek az akadémia tanárai tiszteletüket tenni.
A főigazgató és az akadémia tanári testülete átment az akadémia épületébe, és ott Teleki főigazgató beszédet mon
dott. Magasztalta az uralkodót, Pécs városát és saját teendőit is megemlítette. A megnyitóbeszéde végén megalakult
nak tekintette az új, pécsi székhelyű akadémiát.
1785. november 3-án tartották meg az akadémiai tanárok első értekezletét. Itt hirdették ki, hogy Hersching Dániel
gimnáziumi igazgatót akadémiai igazgatónak előléptetik, valamint megbeszélték a tanügyi változásokat.
Győr városa nehezen békélt meg az akadémia elhelyezésével. II. József uralkodása idején azonban már nem kí
sérelték meg a helyzet megváltoztatását. Halála után azonban az akadémia visszahozásában rögvest tüsténkedtek a
győriek. Kérelmet terjesztettek II. Lipót királyhoz. Ebben a kérelemben terjedelmesen leírták mindazt, amit az aka
démia Győr városának jelentett: az egész Dunántúlra jelentős kulturális hatása volt, és sokan jöttek a városba tanulni.
A város csapásként érte meg az akadémia elköltözését.
Megírták azt is ebben a kérvényben, hogy sosem gondolták volna, hogy a Mária Teréziától adott királyi szó, ami
szerint az utókornak is biztosította az intézetet, elkerül a városból.
A pécsi évek alatt II. József néhány módosítást vezetett be a Ratio Educationis szabályaihoz képest. Pontosan meg
nevezésre került, hogy a jogi tanulmányok sikeres elvégzése után a hallgatók hol helyezkedhetnek el.
Ezek az állások a következők voltak:
- A politikai udvari és országos állások, kivéve a tanácstagokat, titkári és fogalmazói állásokat.
- A kamarai és harmincad hivatalnál adminisztrátorok, segédtisztek és jegyzők állása.
- A szabad királyi városok jegyzői állásai.
- Csak jogi tanulmányokat végzett lehet joggyakorló az udvari, az országos, közigazgatási és megyei hivatalokban.
- A megyéknél a hét alispáni állás a hét jegyzőség, az ügyészség, és valamennyi járásbírósági állás.
- A különböző táblai, fellebbviteli és alsóbb fokú törvényszéki bírói állások, királyi ügyészség, kamarai ügyészség.

A győri káptalan 1793. július 10-én folyamodott Ferenc királyhoz és kérte, hogy az intézményt a városnak adja
vissza. Felsorolta azokat az alapítványokat és adományozásokat, melyek lehetővé tették, hogy a győri jezsuiták a gim
náziumuk mellett teológiai és bölcsészkarral ellátott akadémiát alapíthattak.
Érvelt azzal, is hogy Mária Terézia a jezsuita rend feloszlatása után nemcsak meg nem szüntette a képzést, hanem
még újabbal is bővítette, és létrehozta a jogi kart. A káptalan felsorolta mindazokat a győri kanonokokat és püs
pököket, akik nagyban és sokat segítették az akadémia győri életét és működését. Kitért levelében a város kedvező
földrajzi helyzetére is. „Ha létezik akadémia számára kínálkozó hely, az bizonyára, Győr városa. Fekvése Bécs, Sop
ron, Pozsony, Buda, Pest, Esztergom és Komárom között, a mindennapi postaközlekedés, az élelmi- és iskolai szerek
beszerzésének és szállításának könnyű volta, a kedvező lakásviszonyok, az élelmi cikkek olcsósága, a város romlatlan
erkölcsi állapota, a szomszédos megyék sűrű népessége, a nemesség nagy száma, a jó víz és föld, a jó utak mind-mind
Győr mellett szólnak.”
Megfontolásra érdemesnek tartotta azt is, hogy a pesti egyetemen kívül négy akadémia (Pozsony, Eger, Kassa,
Nagyvárad) van, míg a Dunántúlon csak egy van, az is Pécsett, a térség szélén.
1793-ban Győr megye megkereste a törvényhatóságokat is az akadémia visszahelyezése érdekében, majd 1794-ben
újra megismételték kérelmüket. Érvként hozták fel, hogy Pécsett az oktatás színvonala súlyosan leromlott és egy kö
zépszerű gimnázium színvonalát sem érte el. A megfelelően és jól indokolt kérvények, folyamodványok megtették
hatásukat. Ferenc király ígéretet tett a győri akadémia visszaállítására 1794. március elején. Az ígéret teljesítése ké
sett, ezért Győr városa 1794. április 28-án újra kérvényt nyújtott be.
Természetesen Pécs városa is megtett mindent annak érdekében, hogy a baranyai székhelyen maradjon az intéz
mény. Pár évvel később, 1797. október 5-én a magyar királyi udvari kamara a pécsi városi hatóságnak írt levelében
tudatta a pécsiekkel, hogy a királynak nincs szándékában máshová telepíteni az akadémiát. Győr ismételten kérvé
nyeket nyújtott be 1798-ban és 1799-ben is.

Az akadémia visszakerülése Győrbe
Győr városa, a győri káptalan, Győr, Veszprém, Moson megyék folyamodványai az akadémia győri visszahelyezése
ügyében sikerrel jártak. I. Ferenc király, miután a győri gimnáziumot a pannonhalmi Szent Benedek-rendi szerzete
sekre bízta, az akadémiát is visszahozatta Győrbe és a bencés rend felügyeletére bízta a tanítást. Pontos dátum nem

A hét vármegye (Győr, Moson, Komárom, Esztergom, Sopron, Vas, Veszprém) egyaránt várta az akadémia visszaté
rését. 1790. április 24-én Győr városa-röviddel II. József király halála után-az uralkodóhoz, majd néhány héttel később
az országgyűléshez fordult azzal a kéréssel, hogy az intézményt több vármegye (Esztergom, Győr, Komárom, Sopron,
Vas és Veszprém) tudományt szomjazó fiataljainak érdekében helyezzék vissza a Felső-Dunántúl szellemi és gazdasági
központjaként elkönyvelt Győrbe. Győr városa nemcsak a király, hanem az Országos Karok és Rendek támogatását is
kérte 1790. május 18-án. A karok és rendek is a régi tanügyi állapotokat szerették volna elérni és viszontlátni. Győr vá
rosának az akadémiához joga volt, mert amikor a jezsuiták idejében az alapítók a gimnáziumi oktatás mellett teológiai
és bölcseleti tanfolyamot is létesítettek, ezt a képzést és a működtető alapítványt a városhoz kötötték.
Azonban II. Lipót országlása alatt nem sikerült elintézni az akadémia visszahozatalát.
1792. október 18-án – az előbbi említett eredménytelen próbálkozás után-a város előbb kérelemmel fordult az ural
kodóhoz, majd küldöttséget menesztett hozzá, amely a városi hatóság és a káptalan együttes kérelmét terjesztette elő.
Az utóbbi kérelem a földrajzi tényezők mellett az élelmiszerek bőségével és olcsóságával, a közlekedési vonalak fejlett
ségével, a kielégítő lakásviszonyokkal, a város romlatlan erkölcsével és jól kiépített közrendészetével egyaránt érvelt.
1793-ban Dorffner, Vissy, Schopff és Frey négyfős győri tisztviselőkből álló bizottság ment a király elé a város megbí
zásából. A városi hatóság kérelme a már ismerteken kívül tartalmazott még egy új elemet, mégpedig azt, hogy a király,
a karok és rendek kijelentették, hogy a magánalapítványokat az alapító szándéka és akarata szerint teljesítsék. Ha tehát
a magánalapítványokat ennyire figyelembe veszik, akkor Mária Terézia szándékát és akaratát teljesíteni kötelessége a
királynak, tehát a Mária Terézia által megerősített és újjászervezett akadémiát ismét Győrött kell elhelyezni.

Fő tér (ma Széchenyi tér)
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ismeretes, hogy mikor döntött a király a város mellett, de annyit tudunk, hogy a városi jegyzőkönyv 1802. április 9-én
már a kedvező döntésről tudósított. A Helytartótanács 1802. június 23-i 13493. sz. leiratában Győr városának ítélte
vissza az akadémiát és egyben a költözés költségeit a városra hárította. 1802. november 1-jén kezdődhetett meg újra
a győri székhelyű akadémiai oktatás.
Pécs városa a hír hallatán azonnal mozgalmat indított az akadémia megtartásáért. Pontokba szedve érveltek váro
suk mellett, azonban a király megmaradt elhatározása mellett.
A királyi helytartótanács 1802. június 23-án kelt intézvényével adta hírül az akadémia főigazgatóságnak és győri
városi hatóságnak a királyi határozatot, ami szerint a király kegyelmesen elhatározta, hogy az akadémia mihamarabb
Győrbe kerül.
Az intézvény következtében a győri városi hatóság 1802. július 16-án a főigazgatóságnak jelentette, hogy Szent
Mihály napjára az akadémia ügyét teljesen átveszi. A kilenc tanár, a hitszónok, az aktuárius, az írnok és a nemzeti
iskolák inspektora költözött vissza az észak-dunántúli nagyvárosba.
Az akadémiát a régi épületben helyezték el, a mostani bencés gimnáziumban. Az intézet 1848-ig egy épületben
volt a gimnáziummal.
A helytartótanács előírta, hogy mennyi helyiségre van szüksége az oktatási intézménynek: négy terem az ifjúság
ünnepségei és tanórái számára, valamint egy terem az iroda, a könyvtár, a természettani raktár és az akadémiai ta
nács gyűléseinek számára.
A gimnázium vezetését 1802-ben a bencés szerzetesek vették át. Amikor 1785-ben Pécsre került az intézet, akkor
tól az akadémiai helyiségek üresen maradtak, és várták vissza a bölcseleti, jogtudományi, hittudományi hallgatókat.
A termek kijelölése a pannonhalmi főapátra és a városi hatóság küldöttjére volt bízva. Megállapodtak abban, hogy
hat termet jelölnek ki: ötöt a földszinten, egyet pedig az első emeleten. A földszinti termek szolgáltak a tanítás hely
színéül, a hatodikat pedig tanácskozóteremnek és irodának szánták. Győr városa azonban késlekedett a működés
feltételeinek megteremtésével. Eleinte nem mozdult a város az akadémia helyzetének rendezésére (rossz állapotú
bútorok, szekrények kicserélése), csak pár esztendővel később, a helytartótanács sürgetésére változott a helyzet.
A jogi szak a nevelés végpontja, a felnövekvő polgárokban itt alakították ki a megfelelő alkalmasságot a király és a
köz szolgálatára, melynek keretei közé méltán sorolható a jogi ügyek intézésének feladatköre. A jogtudomány tanul
mányozásával vált teljessé a nevelés, amelynek alapjait már a kisgimnáziumban lerakták, folytatódott ez a főgimná
ziumban, majd a filozófiai szakon, és végül a jogi képzés tetőzte be a tanulmányokat.
Az akadémia hallgatóinak száma 1785-1806 között:

K a r o k
Év

Bölcselethallgatók

Joghallgatók

Összes
hallgató
ÖsszeÖssze1. éves 2. éves
1. éves 2. éves
sen
sen

1785/6

48

30

78

4

4

8

86

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

1792/93

77

52

129

19

31

50

179

1793/94

43

62

105

28

7

35

140

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

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

1803/04

123

87

210

50

45

95

305

1804/05

88

86

174

27

39

66

240

1805/06

79

84

163

32

20

52

215
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Észrevételek

Az intézet helyet változtat;
ezért és a tandíj miatt
nagy a csökkenés.

A tandíj megszűnt.

Nagy adóterhek,
drágaság;
sok ifjú a nemesi fölkeléshez
csatlakozott.

Új háború stb.

Az akadémia Győrbe visszatért,
a vidék ifjúsága ide jön tanulni.

Tetemes számú kizárások; nemesi
fölkelés, Napóleon Ausztriában,
a szülők otthon fogták fiaikat.

Az új tanulmányi rend az akadémián
1806-ban I. Ferenc kiadta a második Ratio Educationist. Az új nevelésügyi rendelet az 1777. évihez mérten csök
kentette a tanítandó természettudományok számát, és velük szemben a hagyományos (humán) műveltség oktatásá
nak biztosított nagyobb szerepet.
Az új Ratio Educationis az akadémiákat hat
kerületre osztotta, a székhelyek a következők
voltak: Buda, Győr, Kassa, Nagyvárad, Pozsony,
Zágráb. A tankerületek kormányzói a főigazga
tók voltak. Hatásköre az összes iskolára kiter
jedt, ami a kerületében volt, de kiemelt helyet
foglalt el igazgatásukban az akadémia. Hiva
tali helyettese az akadémiai aligazgató volt. A
magyar királyi helytartótanács ellenőrizte a
munkáját. A helytartótanácstól kapta a rende
leteket, amelyeket az összes iskolának szétkül
deni volt kötelessége. Tapasztalatairól jelentést
küldött a helytartótanácsnak. Teljes képet kel
lett kapnia a területén lévő iskolák mindenféle
ügyeiről, gondjairól.
A Ratio 126. §-a szerint Baranya, Vas, Győr,
Moson, Sopron, Somogy, Zala, Tolna és Veszp
rém megyék tartoztak győri székhellyel a győri
tankerületbe.
Az új Ratio Educationis az akadémiát to
vábbra is két tanulmányi csoportra, jogi és böl
cseleti karra osztotta fel.
Az intézmény célja volt, hogy egyrészt alkal
mat adjon a gimnáziumot végzett fiataloknak a
magasabb fokú továbbképzésre, ami a közpá
lyákon való munkára, másrészt az egyetemre
való továbbtanulásra is képessé teszi az akadé
miai hallgatót.
Az akadémia iránya és szellemisége katolikus
volt, ezt mutatja, hogy több helyen is a vallás
tan a legfontosabb tantárgynak van említve. Az
akadémia vezetése kizárólag katolikus és egy
házi munkakörű főigazgatókra volt bízva, és a
tanárok is csak katolikus vallásúak lehettek. Itt
fontos megemlíteni, hogy a király 1816-ban a
A II. Ratio Educationis címlapja (1806)
bölcseleti kar működését a bencés rendre bíz
ta.
Az akadémia mindkét kara két-két tanfolyamra tagozódott. A bölcseleti kar amellett, hogy önálló pályákra (gaz
dasági, tanári) képesített, előkészületet jelentett a hittudományi, az orvosi és a jogi pályára is. Egy 1814-ben kiadott
rendelet értelmében sebészeti és orvosi tanfolyamokra csak azok mehettek tanulni, akik bölcseleti tanulmányaikat
első osztályú eredménnyel végezték. Az évközbeni iskolaváltást a helytartótanácsnak kellett engedélyeznie. Ha a
tanuló a jogi tanulmányait Pesten akarta megkezdeni, akkor a bölcseleti tanfolyam harmadik osztályából vizsgákat
kellett tennie, mivel az egyetemen három esztendeig tartottak a bölcseleti tanulmányok.
Az akadémián tanuló ifjakat mindenekelőtt a keresztény hit, a katolikus egyház parancsai és dogmái, valamint a
vallásos szertartások ismeretére kellett oktatni, úgy, hogy az életben mindezeket jól hasznosítsák. A diákoknak a
bölcseleti és számtani, valamint természetismereti, hazai és nemzetközi politikai ismereteket is kellett tanulniuk. El
sajátítaniuk volt szükséges a polgári és a köztörvényeket, valamint hadügyi, társadalmi, politikai, földművelési, ipari
és kereskedelmi alapismereteket.
A bölcseleti karon a következő tantárgyakat oktatták az első évfolyamon: elméleti bölcselettan, ezen belül logika és
metafizika; Magyarország oknyomozó története; algebra és geodézia. A második évfolyamon: elméleti és kísérleti ter
mészettan; erkölcsbölcselet; alkalmazott mathézis, geometria, vízműtan, építéstan; egyetemes történelem, mezőgaz
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daságtan természetrajzzal tantárgyakat tanították. A keresztény hittant mindkét bölcseleti tanfolyam együtt hallgatta.
A bölcseleti tárgyak között egy rendkívüli is szerepelt, a görög nyelv. Főként az orvosi és a papi pályára készülők
nek volt fontos e nyelv ismerete.
A jogi karon a következő tárgyakat tanították az első évfolyamon: magyar közjog; természet-, egyetemes-, nép(nemzetközi) jog; Magyarország és a császári és királyi uralkodóház örökös tartományainak és a többi európai álla
mok statisztikája; bányajog.
A második évfolyamon tantárgyak voltak: a magyar magán- és büntetőjog; a politikai és pénzügyi-kamarai tudo
mányok; váltó- és kereskedelmi jog; tiszti írásmód.
Az összes akadémistára kötelező volt a magyar nyelv és irodalom tantárgy hallgatása. A nemzeti nyelv ismerete
nélkül közhivatalt nem tölthetett be senki sem, így rendelkezett a Ratio Educationis.
Az új tanulmányi rendszer új tantárgyakat is hozott. A helytartótanács gondoskodott arról, hogy az új tantárgyak
kal megbízott tanárok megszerezzék az oktatáshoz szükséges ismereteket különböző tanulmányutak alkalmával.
Az 1806-ban kiadott Ratio Educationis rendelkezései a jogi szakon:
A tanulmányok rendje
107. §
Az akadémiai jogi tanulmányok végeztével a növendékek vagy közhivatal betöltésére vagy a magánélet ügyeinek
intézésére vagy pedig alaposabb szaktudományi képzettség szerzése céljából a tudományegyetemre távoznak, ezért
nyilvánvaló, hogy az ország e nevelőkertjében folyó kiképzés során tágabb lehetőséget kell nyújtani a különféle fontos
tantárgyakkal való foglalkozásra. Ezek feldolgozása a következő rendben történjen.
108. §
Az első évben előadásra kerül
a) a természetjog, valamint az általános és nemzetközi közjog; velük kapcsolatban Magyarország közjoga is, mind
ezt az egyik professzor oktatja,
b) a másik professzor az egyházi köz- és magánjogot tanítja.
109. §
Ugyanennyi professzor adja elő a második évben
a) a római polgárjogot, kifejtésre kerül a feudális jog rövid összefoglalásban, valamint a büntetőjog,
b) a közigazgatási, kereskedelmi ismeretek a pénzügytannal együtt (ezek-ahogy mondják-a kamarai tanulmányok);
emellett a bankjog és a kereskedelmi jog.
A közigazgatási, kereskedelmi és pénzügyi tudományok alapvető elvei általánosak, minden művelt néppel közösek,
mégis ezek alkalmazása és gyakorlati érvényesítése a népek különféle körülményei, törvényei és elfogadott szokásai sze
rint nem mindenütt ugyanaz. Ezért ezekben a tanár a hazai törvényeket és körülményeket mindig tartsa szeme előtt.
110. §
A harmadik esztendőben két professzor tanít:
a) Az első előadja és magyarázza Magyarország magánjogát, másképpen a hazai jogot, oktatja a jogi iratok stílus
tanát.
b) A második professzor feladata elsajátíttatni Magyarország és a császári királyi uralkodóház többi örökös birto
kainak, valamint Európa más országainak statisztikáját az első félévben, a második félévben pedig a bányajogot.
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A jogi képzés tanulmányi rendje 1806 után:
Első év
I. félév

Második év
II. félév

I. félév

Délelőtt és délután
Természetjog.
Egyházi közjog
és magánjog.
Egyházjog,
mint korábban.

II. félév
Délelőtt és délután

Egyetemes közjog
és nemzetközi jog,
ezek kapcsolatai
Magyarország közjogával.

Közigazgatástan,
kamarai tudományok.

Bankjog,
kereskedelmi jog.

Előadások a római polgár
jog köréből.

Feudális jog összefoglalva,
büntetőjog.

Harmadik év
I. félév

II. félév

Magyarország, a császári és királyi örökös tartomá
nyok, valamint Európa többi országának statisztikája.

Hegyjog vagy bányajog.

Magyarország magánjoga, vagyis a hazai jog.

A hazai jog folytatása, a jogi iratok stílustana.

Ezekhez csatlakozik: 1. magyar nyelv és irodalom oktatása minden akadémián, valamint az egyetemen, folytató
lagosan minden tanévben. Emellett 2. azok a tudományok, amelyek az egyetem számára fenntartottak, 3. Hittan és
szentbeszédek vasárnapokon és a többi ünnepeken reggel és délután. 4. ugyancsak a görög nyelv, német nyelv stb.
1806-ban Hoffmann Ignácot a politika és a kamarai tudományok tanárát a bányajog tanulmányozására Selmecre
és a bányavárosokba küldte a helytartótanács, míg Molnár János, a statisztika tanára a váltó- és kereskedelmi jog te
rén Bécsben gyarapította ismereteit.
A helytartótanács engedélyezése után használhatta a tanár oktatási célra a kijelölt tankönyveket.
1806. szeptember 6-án a helytartótanács felszólította a városi hatóságot, hogy a főigazgatóval egyetértésben felel
jen meg a győri akadémia 1802-ben, a visszahelyezésekor tett ígéretének.
Bővíteni és átalakítani volt szükséges az épületeket. Az akadémiát a tanulmányi alap, a gimnáziumot a bencés
rend gondozta. 1807-ben a helytartótanács nag yobb összeget adott az akadémiai épületrész hibáinak javítására
és pótlására.

Bencés templom
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1807-ben híres látogatója volt a győri akadémiának. Ferenc király 1807. április 4-ét a városban töltötte, útban a
budai országgyűlésre rövid időre megállt Győrben. A király megtekintette az akadémiát, a nemzeti elemi iskolát, az
árvaházat és az orsolyiták intézetét. A főigazgatónak fontos tanácsokat adott, és hangoztatta az ifjúság fegyelmezé
sének fontosságát.
1809 májusában már nyugtalanság volt érezhető a városban, és az akadémiát is számosan hagyták el. A hely
tartótanácshoz panaszkodva írt a főigazgató, hogy a tanulók elhagyják a várost. A helytartótanács válasza az volt,
hogy a tanulók távozását nem tudják megakadályozni, de amennyiben lehetséges, működjön az akadémia és tart
sák meg az órákat.

Az akadémia a francia megszállás alatt
Az akadémia működésére súlyos csapást mért az 1809. évi francia háború. A diákság már májusban egyre nagyobb
számban hagyta el az akadémiát. A főigazgató ezt jelentette a helytartótanácsnak, amely visszaírt, hogy bár a tanulók
távozását nem lehet megakadályozni, de törekedni kell arra, hogy amennyire lehetséges, az előadásokat ne halasszák
el. A Győr alá rendelt nemesi katonaság, a Napóleon által Alsó-Ausztriába parancsolt francia sereggel a Győr váro
sával szomszédos Kismegyernél megütközve, 1809. június 14-én csatát vesztett.
A nemesi felkelők közé 29 diák állt be, és harcolt a kismegyeri csatában. Azokkal a diákokkal kapcsolatban, akik
a franciák ellen vívott csata után folytatni akarták tanulmányaikat, úgy intézkedett a helytartótanács, hogy felsőbb
évfolyamra léphetnek, de csak akkor, ha az iskolaév indításakor különbözeti vizsgát tesznek. Mind a 29 harcoló aka
démista nevét nem tudjuk, de húsz neve álljon itt e lapokon emlékezetül: I. éves joghallgató: Vida József; II. éves
joghallgatók: Rumy Sándor, Takács Gábor, Viasz Imre; I. éves bölcselethallgatók: Ádám Ferenc, Dukátz Ferenc, Gaál
Mihály, Imre József, Madarász József, Márffy Mihály, Rákóczy József, Zámoczy Károly; II. éves bölcselethallgatók:
Csábrátz József, Andsfelder Antal, Komjáti József, Mückschütz Pongrác, Nemes Pál, Pozsonyi János, Schrámkó Mi
hály, Vörös Mihály.
A győzedelmes francia sereg ezután a várost ostromolta. Győr ellenállt, de segítséget sehonnan sem kapott, így
1809. június 24-én megnyitotta kapuit a francia had előtt. A főigazgató már 1809. június 13-án iskolai szünetet ren
delt el, az ifjak egy része Győrből eltávozott. Az akadémiai ifjúság egy csoportja 1809-ben megmutatta, hogy részt
vállaltak a haza sorsának tevőleges alakításában is.
1809-ben a főigazgatósági irodát és a levéltárat a francia megszállás után az akadémia épületéből átvitték a nem
zeti rajziskola épületének egyik helyiségébe.
Az akadémia épületében nagy károkat okozott a francia ostrom. Paintner Mihály Antal főigazgató Branischa Jó
zsef tanárral együtt gróf Narbonne francia kormányzóhoz és Lauriston kapitányhoz, a francia dragonyosezred ve
zetőjéhez fordult, s kérték őket, hogy nyújtsanak oltalmi oklevelet az akadémistáknak, és az intézetet ne engedjék a
csapatok számára elfoglalni.

Deák Ferenc bátyja, Deák Antal 330 oldalas sajátkezű jegyzete,
amit a győri akadémián Bognár József magyar magánjogi előadásai nyomán készített
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Gróf Narbonne megígérte, hogy nem engedik az intézet hely
ségeit lefoglalni és Napóleon császárnak is az volt az akarata,
hogy a magyar közoktatás zavartalanul folytatódjon. Ennek el
lenére nem lehetett az akadémiát újra megnyitni, mert a városi
és megyei előkelőségekből alakult Vegyes Bizottság foglalta el
az akadémiát, Jenő olasz alkirály testőrsége és katonai börtö
nök számára. Emiatt a főigazgató minden akadémistát távo
zásra kért az intézetből, de a győri hallgatókat a városban ma
radt tanárok magánlakásukon oktatták.
Paintner főigazgató, mivel Győrben nem érezte magát bizton
ságban, gróf Narbonne, Győr katonai kormányzója (Gouverneur
de Raab) és Ferenc király engedelmével elhagyta a várost. 1809.
augusztus 12-én visszavonult rátóti préposti birtokára. Paintner
1809. augusztus 29-én a Tatán tartózkodó király elé járult: a fő
igazgató az akadémiát ért súlyos csapások miatt ideiglenesen az
akadémia Pécsre helyezését javasolta. A király Paintner kérelmét
hajlandó volt elfogadni, de közben Győrött a Vegyes Bizottság a
főigazgató javaslatáról nem tudott, és októberben az akadémia
épületének felújításába kezdtek. 1809. október 14-én megtör
tént a franciákkal a békekötés. 1809. november 9-én megérke
zett a helytartótanácstól az 1809. október 31-én kiadott királyi
Csány László 1808–1810 között joghallgató
határozat az akadémia ügyében. A határozat rendelkezett arról,
az akadémián, 1849-ben közlekedési miniszter
hogy miután a béke helyreállt, és a franciák kivonulnak Győrből,
az akadémia továbbra is a városban marad. A franciák 1809. november 15-én hagyták el az akadémiai épületet, és
1809. november 17-én vonultak ki a városból. Az akadémia igazgatója november 21-én megtartotta az ünnepélyes
tanévnyitót, bár ekkor még kevés tanuló volt a városban, és a tanárok egy része sem tért vissza Győrbe. A megnyitó
napján utazott át a városon Ferenc király, aki tájékozódott az igazgatótól az intézet állapota és a tanulók száma felől,
és kijelentette, hogy az akadémia székhelye Győrött marad.
A tanítás 1809. december elsejével kezdődött meg. Alighogy a javítások végére értek, és próbálták helyreállíta
ni az épületet, 1810 őszén földrengés rongálta meg az intézetet. A tíz napos ostrom által okozott épületkárok, és a
magas hadisarc közel ötmilliós veszteséget jelentett a polgárságnak. A város a kincstárhoz kényszerült kölcsönhöz
folyamodni, amit egészen 1845-ig törlesztenie kellett. Paintner Mihály Antal 1810. január 15-én tért vissza Győrbe.
Sajnos Győr városának nem volt elkötelezett híve, sokszor összeütközésbe került a városi hatóságokkal, nemegyszer
próbálta Pécs városába visszavitetni az akadémiát.Nehezen sikerült-többéves sürgetés és ígéret után-helyreállítani
az épületet. A terhek viselését sem a helytartótanács, sem a győri közalapítványok nem akarták vállalni. Baranya és
Szerém vármegyék 1812-ben ismét kísérletet tettek az akadémia Pécsre helyezése érdekében. Nagy segítséget jelen
tett számukra Paintner főigazgató kiállása a visszahelyezés ügyében. Paintner kezdeményezésére a helytartótanács
két ízben is megkérdezte a zirci cisztercita rendet, hogy hajlandó volna-e a Pécsre visszatérő akadémiát elvállalni. A
király azonban 1809-ben hozott döntését nem akarta megváltoztatni: Győr városát nem akarta egyik jövedelmi for
rásától megfosztani, és megakadályozta a pécsi terveket.
Az 1810-es évek eleje még mindig a franciák által okozott károk és a földrengés nyomait viselő akadémia állandó
felújításával telt el. 1815-ben a helytartótanács kérdést intézett Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz, hogy
hajlandó volna-e két gimnázium vezetését elvállalni a bencés rend, vagy inkább a győri és a pozsonyi akadémiák
bölcseleti karát akarja igazgatni.
A főapát válaszában jelezte, hogy a két gimnázium helyett adja át a győri és pozsonyi akadémiák bölcseleti tanfo
lyamait a kezelésükbe a helytartótanács.
A győri akadémiát azonnal átvette a bencés rend, mert rendelkezett kellő számú tanárral. Ferenc király 1816. ápri
lis 5-én a főapát kérelme szerint intézkedett, vagyis a Szent Benedek-rend oltalma alá került a bölcseleti képzés.
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Theophil József, győrvárosi jegyző levele nyomán Sefcsik Ferenc adta közre az alábbi jurátus dalt A Győri Újság
1902. március 2-i számában közölte le:

Győri jurátusok dala
Pajtás! Bujdosik a pohár.
A jó kedv is ő véle jár.
Húzd ki, nem menjen kárba.
Nyomtassuk le bokros búnkat,
Mártogatván bajuszunkat
Jó tokaji nektárba.
Tudod, hogy a fátum ravasz,
S csak egyszer nyílik a tavasz
Ködlepte életünkbe.
Ne éljük azt csak álmokkal
S hasztalan kívánásokkal
Terhes képzeletünkbe.
Ha csókolni akar lánykád,
Ne kapd el előle a szád,
Félvén, hogy az Judás-csók.
Hidd el, hogy a lányok közt is
Hejjel, hejjel, ha szinte kis
Számmal, találtatnak jók.
Ők eszed bár elrabolják,
De búdat is lecsókolják,
S ha mégis esik csorba,
Ha mégis érzel bajokat:
Tehát fúllaszgasd azokat
A bánat űző borba.
Segít a test fájdalmain,
A tagok lankadásain
A patika, a doktor
S a füvek sok milliomja,
De a bút más el nem nyomja,
Csak a szerelem, s a bor.

Nékem is, hogy ne kapjon rám
A bú, úgy használ a cúrám,
Ha ez a praescriptió:
Végy szép csókbúl vagy négy kvintet,
Jó borból hozzá egy pintet,
Vagy kettőt, ha igen jó.

Anélkül, hogy ittam volna,
S minden léptemen hűlnék:

Ha még ezekhez azt látom.
Hogy itt vígad, egy barátom,
S kezébe kancsót forgat.

Így tégy te is. Mert ha talán
Rosszul bírnád magadat,
Szívem szerént sajnállanám,
Hogy döndöljed ágyadat.

Más a szoba szegletébe
Kedves lánykája szemébe
Szerelmesen hunyorgat.
Akkor nem is jut eszembe,
Hogy másnap a czinterembe
Visznek tán engemet.
Hogy minden a halál foglya,
S tán már nékem is huhogja
A gyász-bagoly végemet.
Mit is ölném panaszokkal,
S bé nem telhető álmokkal
A használható valót?
Többé már én úgysem érem,
S mert nem lehet, nem is kérem
Vissza a jelenvalót.
Haszontalan mért búsulnék,
És magamba dúlnék-fúlnék.
Hogy hozzám a sors kemény.
Hisz, visel már is keresztet,
Azért mindent el nem vesztett,
S táplálja még a remény.
De ha a vénség sajtolna

A dal az 1820-as évek elején íródott.
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Mégis a míg vigadhatnék,
Csókolhatnék és ihatnék,
Soha én nem búsúlnék.

Nem jó lesz az, ha hogy darál
Hanczli, Mikl neked port;
Mert sokkal jobban operál
A magyarba, ha kap bort.
Igyál, pajtás! Semmit se félj!
De tartsd meg még ezeket,
Hogy huzamos időket élj,
Az alább írt szereket.
Recipe.
Végy hat latot a türésből,
Huszat a szenvedésből,
Kilenczet a felejtésből.
Kettőt a pihenésből.
Tégy ezekhez három latot
A hit spirituszából;
Jól kipréselve vagy hatot
A reménység zsírjából.
Ezeket öszve vegyítvén
Husz öreg hímnuszokkal,
Akármi bajod sejdítvén
Élj mértékre azokkal.

Az akadémiai főigazgató hatásköre és feladata

Inszurgensek a Széchenyi téren

1826 őszén ismét felmerült az akadémia áthelyezése. 1826. december 7-én Győr városa felvilágosítást kért a város
országgyűlési követétől az akadémia kérdésében. Rába István országgyűlési követet meglepve érte a hír, de az or
szággyűlési tárgyalásra nem került az akadémia ügye. A három vármegye kérelmét előzőleg a regnikorláris bizottság
tanügyi osztályának adták ki és kimondták, hogy ajánlják a pécsi akadémia létesítésének ügyét. Rába István követ
1826. december 26-án feliratot intézett az országgyűlésnek, hogy ne biztosítson támogatást a déli vármegyékből in
duló mozgalmaknak. Az akadémia érdekében még Győr vármegye közgyűlése és Juranits Antal győri megyéspüspök
is feliratot intézett az országgyűléshez 1827-ben.
1839-ben újabb királyi látogatás színhelye volt a győri akadé
mia. V. Ferdinánd király és Mária Anna királyné 1839. június
10-én Pozsonyból Győrbe érkezett. A királyi házaspár a Püs
pökvárban szállt meg. 1839. június 11-én Komáromba mentek
át, majd június 14-én visszatértek a városba.
A királyi pár végiglátogatta a városházát, a megyeházát, a pap
nevelő intézetet, a tanintézeteket és az akadémiát. Az akadé
mia kapujában az intézet igazgatója fogadta a királyt az akadé
mia és a gimnázium tanári kara jelenlétében. A király alaposan
megtekintette az akadémiát: járt a könyvtárban, a természetta
ni szertárban, az órákra is betekintett a hallgató ifjúság örömé
re. Az intézet megtekintése után a győri Szent Ignác-(bencés
templom) templomot is megnézte V. Ferdinánd király.

V. Ferdinánd király
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Az új Ratio Educationis az akadémiák számának megfelelve hat tankerületre osztotta az országot. Mindegyik tan
kerületet az akadémia székhelyéről nevezték el (Buda, Győr, Kassa, Nagyvárad, Pozsony, Zágráb). Ezekben a váro
sokban voltak a tankerületek főigazgatóinak székhelyei is.
A főigazgató hatásköre kiterjedt a kerületében található ös�szes iskolára, de különösen az akadémiára. Az akadémia összes
ügyeit a főigazgató intézte, és csak akadályoztatása esetén a he
lyettese, az akadémiai igazgató.
A főigazgató felelőssége volt, hogy alkalmas személyeket ta
láljon a tanári és az igazgatói állásokra. A tanárokról félévente
minősítő jelentést kellett készítenie. Paintner Mihály Antal fő
igazgató a francia csapatok elől 1809-ben rátóti prépostságára
menekült, és csak 1810. január 15-én tért vissza Győrbe. Nagy
munka várt a visszatérő főigazgatóra, rendbe kellett hozatnia
a feldúlt és megrongált akadémiát. Az igazságos és szigorú fő
igazgatónak pótoltatnia kellett az eltűnt hivatalos ügyiratokat,
és néhány hónap alatt sikerült is a rongálás nyomait eltüntet
nie. Győr város vezetőivel mindig vitában állt; nem látta biz
tosítottnak a város kitartó támogatását. Többször is kísérletet
tett az akadémia Pécsre vitele érdekében. Paintner 1816. au
gusztus 20-ig vezette a tankerületet és az akadémiát, ugyanek
kor a király kinevezte címzetes püspöknek és helytartótaná
csi tagnak. 1816. augusztus 20-án a király Paintnert kinevezte
címzetes püspöknek és helytartótanácsi tagnak Utóda Hübler
János akadémiai igazgató lett, míg helyettese Beke Antal, aki
addig akadémiai tanár volt. Hübler két esztendeig volt főigaz
Fejér György
gató. 1818. április 18-án a király Fejér Györgyöt, Fejér egyház
megyei papot, pesti egyetemi teológiai tanárt, a híres történetírót nevezte ki főigazgatónak. Fejér Györgyöt 1824
őszén a király a pesti egyetemi könyvtár őrének nevezte ki. Győri tevékenysége alatt csendes és jó munkát végzett.
Ideiglenesen-Fejér távozása után-Beke Farkas jogtanár végezte 1825 februárjáig a főigazgatói munkát.
1825. január 11-től Dreschmitzer József győri kanon k lett a főigazgató. 1825. február 15-én foglalta el állását.
Hosszú ideig, 15 esztendőn keresztül intézte az akadémia legfőbb ügyeit.
Dreschnitzer főigazgató az 1790/1791-es országgyűléstől fogva tagja volt az országos munkálatok bizottságának
is. Felkészülten összefogta a tankerületet, fegyelmezett és előzékeny vezető volt. 1840. augusztus 3-án beadta le
mondását, amit az 1841. február 23-i helytartótanácsi értesítés szerint a király is elfogadott, és érdemei elismeréséül
udvari tanácsosi címet kapott. A főigazgatói állását meg kellett tartania az utóda érkezéséig. A helytartótanács 1842.
július 19-én hozta tudomásra azt, hogy a király Deáky Zsigmond győri kanonokot, caesaropoli püspököt, pápóci
prépostot nevezi ki új győri tankerületi főigazgatónak.
1842. augusztus 16-án Dreschmitzer főigazgató jelezte az akadémia tanári karának az új főigazgató kinevezését.
Hivatalosan 1842 októberétől töltötte be Deáky Zsigmond tisztségét. Deáky a magyar nyelv ügyét végig támogatta,
a tanárok és a tanulók lelkes, hazafias magatartását örömmel látta. A főigazgató a magyar kir. helytartótanács beosz
tottja volt egészen 1848/1849-ig, amikor is a felsőbb hatóság a független magyar felelős kormány lett, és a megszün
tetett helytartótanács helyébe a vallás- és közoktatásügyi minisztérium került. A minisztérium sajnos csak rövid
ideig irányította a tanügyet. Hivatalát 1849. november elejéig viselte, mert ekkor megszüntették a főigazgatósági
intézményt, és kerületi felügyelőségeket állítottak fel. Győr városát a fehérvári iskolai felügyelőség alá osztották be.
1849. februártól a „Magyar királyi ideiglenes polgári közigazgatás” alá sorozott győri kerülethez tartozott az aka
démia és közvetlen felügyelője lett az iskolának Dőr y Gábor császári és királyi biztos.
Az osztrák kormányzat iskolai felügyelőket nevezett ki az akadémiák élére.
Elsőként Csatskó Imre töltötte be ezt a posztot, mivel a Bach-rendszer nem volt elégedett vele, ezért 1850 tava
szán állásából elmozdította és helyére Sterne Nándor fehértemplomi esperesplébánost nevezte ki felügyelőnek. 1850
februárjától az akadémia a soproni katonai kerület iskolai felügyelősége alá került. A katonai kerület élén herceg
Lobkovitz katonai parancsnok állt, és mellette teljesített szolgálatot Hauer Ágoston katonai főbiztos.
A főigazgatósági iroda személyzetéhez tartozott az aktuárius és a kancellista. A főigazgató nevezte őket ki, megerő
sítést a helytartótanácstól kapták.
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Az akadémiai igazgató hatásköre és feladata
Az akadémia igazgatója ebben az időszakban (1802-1850 között) csak a főigazgató helyetteseként szerepelt. Címe
aligazgató volt. Kettős esküt tettek hivataluk átvétele előtt. Hatásköre általánosan az akadémiára csak akkor terjedt
ki, ha a főigazgató valamilyen módon akadályoztatva volt. A király nevezte ki a régóta oktató tanárok közül. Feladata
csak azokra a dolgokra terjedt ki, melyeket a főigazgató rábízott pl. a tanulók tanulmányainak követése, a tanárok
működésének ellenőrzése stb. Mindezekről jelentést kellett írnia a főigazgatónak. A főigazgatói állás megüresedése
kor az igazgató vezette az oktatási intézményt.
Az akadémia első igazgatója ebben a korszakban Hirsch Mihály volt, aki tarárként a természet- és a magyar közjo
got tanította. A pesti egyetemre 1807. július 7-én nevezték ki, de az 1806/1807-es iskolaévet még Győrött töltötte.
A helytartótanács felszólította Paintner főigazgatót, hogy terjesszen fel igazgatónak alkalmas jelöltet. Választása
Hübler János szombathelyi tanárra esett. A király Hüblert 1807. december 9-én nevezte ki a győri akadémia igaz
gatójának, de az iskolaév végéig a szombathelyi tanszékén kellett maradnia. Hübler Győrbe kerülése előtt tanított
népiskolában, a budai Theresianumban, majd 14 esztendeig Szombathelyen. Hübler János az 1808/1809-es iskolaév
elején megkezdte győri igazgatói működését. 1809. augusztus 12-től 1810. január 15-ig helyettesítette a Győrből a
franciák elől elmenekült főigazgatót. 1816 és 1818 között helyettes főigazgató volt. Kitűnően vezette az intézményt,
lelkiismeretessége és buzgalma kimagasló volt. 1813-ban címzetes apátnak is felterjesztették a helytartótanács elé.
1818. június 14-én beadta nyugalmazása iránti kérelmét. 1819. augusztus 22-én meghalt.
Fejér György főigazgató a tanári kar egyetértésével 1820. május 26-án Bognár Józsefet ajánlotta kinevezésre a
győri akadémia igazgatói székére. Fejér 1820. június 31-én bízta meg az intézmény igazgatói teendőivel. A helytar
tótanács kinevezése azonban nem érkezett meg, és a tanulmányi alap szűkre szabottsága miatt nem lett az igazgató
állás betöltve. Kilenc évvel később sikerült újra igazgatót találni az akadémiára. Királyi kinevezéssel 1829. decem
ber 22-én Kucsera Marián bencés szerzetes, győri akadémiai hitszónok, a bölcselet és a szépművészetek doktora
lett az akadémia igazgatója. Hivatalos beiktatása 1830. február 1-jén történt meg. Az igazgatói állást haláláig, 1847.
április 14-ig töltötte be. Kucsera táblabírája volt Győr és Moson vármegyéknek, a bácsai és a vecsei papi nemesek
székeinek. Igazgatói teendői mellett a pesti egyetem bölcseleti karának is tagja volt. Deáky főigazgató Maár Bonifác,
Stanke Leánder és Simon Zsigmond bölcseletkari bencés tanárokat jelölte az igazgatói posztra, de a helytartótanács
nem töltötte be az igazgatói állást. Az akadémiai tanács Maár Bonifácot bízta meg a helyettesítéssel. Maár Bonifác
sokat segített a viszontagságos 1848-as évben a főigazgatónak. Sokat fáradozott a jogi kar visszaállítása érdekében.
Az akadémia megszüntetésekor minden ügyet ő intézett. Főapáti megbízásból átvette a pannonhalmi bencés rend
számára az akadémiai épületet, vezetésével költözött át a bölcseleti kar a főgimnáziumba, és ő lett a nyolcosztályos
főgimnázium első igazgatója. Rendíthetetlen hazafi volt, hivatalos iratait az osztrák kormány számára mindig ma
gyarul írta, és küldte meg.

Akadémiai tanár az lehetett, aki az akadémia tanszékére pályázott, doktor volt, vagy reményt nyújtott a doktori
fokozat egy év alatti megszerzésére. A tanszék elnyerése úgy történt, hogy a pályázó a főigazgató által felterjesztette
a folyamodását a helytartótanácshoz. A pályázóknak nagy előnyt jelentett az, ha irodalmi munkásságot is felmutat
tak. A személyes megjelenést eltörölték, az alkalmasnak talált személyt a király nevezte ki. A kinevezés után még
két év próbaidő következett. Ekkor volt idő megbizonyosodni arról, hogy a kinevezett tanár erkölcsileg és gyakorla
tilag is megállja-e a helyét. Ha a tanárjelölt megfelelőnek bizonyult, akkor véglegesítést kapott. Az 1816. április 5-én
kiadott királyi határozat szerint a pannonhalmi bencés rend megkapta a győri és a pozsonyi akadémia bölcseleti tan
folyamait. A bölcseleti kar 1816-tól a bencés rend irányítása alá került. Külön kötelességeket és feltételeket szabtak
ki a karon dolgozó tanárokra. A főapátnak kötelessége volt tanszéki üresedéskor egy bencés rendtaggal betöltetni
a helyet. A kijelölt rendtagoknak kötelességük volt azon tantárgyakból, amelyekből majd tanítani szándékoztak, a
pesti egyetemen szigorlati (doktori) vizsgát tenni. A bencés rend a bölcseleti kar négy tanszékét tartozott tanárokkal
működtetni. A későbbi idők folyamán a magyar nyelv és a hitszónok tanári állás betöltése is a bencések feladata lett.
A bencés tanárok alkalmazása úgy történt, hogy a pannonhalmi főapát a tanárt kinevezte, a főigazgató a helytartóta
nácsnak felterjesztette a tanár személyét, és ezután a helytartótanács megerősítette a kinevezést.
Később a bencés rend átvette a magyar nyelv tanszékét és a hitszónoki állás betöltésének lehetőségét. Az alkalmas
nak talált tanárt a király nevezte ki. A kinevezés után két év gyakorlati idő alatt kellett bizonyosságot szerezni arról,
hogy alkalmas-e tanárnak a kinevezett tanár. 1826-tól már három évig tartott ez a gyakorlati próbaidőszak. Ha az
elvártaknak megfelelően teljesített a tanár, akkor elnyerte a véglegesítést. A főigazgatók a tanári karról mindig a leg
nagyobb elismeréssel szóltak. 1821-ben Fejér György igazgató a regensburgi apátnak arról írt, hogy a tanárok alapos
ismereteik, buzgalmuk és emberséges bánásmódjuk miatt teljes fokú dicséretet érdemelnek.
1823-ban a főigazgató által írt, és a helytartótanácshoz felküldött jelentésében a győri, a pécsi és a szombathelyi
főiskolák közt minden szempontból a győri akadémiát teszi az első helyre. Kijelenthető, hogy a győri akadémia tanári
karának politikai magatartása is végig tapintatos és higgadt volt. Hívei voltak a hazájuk gyökeres átalakulását bizto
sító reformoknak. Nyíltan, de eközben mérsékelten foglaltak állást a haza megújhodásával kapcsolatban.
Fontos dátum az akadémia történelmében 1842. december 6-a. Ekkor látott napvilágot az a helytartótanácsi ren
delet, ami megszabta, hogy csak azok a tanárok alkalmazhatók ezentúl az akadémiákon, akik magyarul is tudnak.
A győri akadémián ez a rendelet nem hozott változást, mert addig is az egész tanári kar magyar és hazafias érzelmű
személyekből állt. Minden tanár munkába lépéskor köteles volt esküt tenni írásban és szóban is.
Az ünnepélyes eskü a főigazgató elnökletével tartott tanácsülésen zajlott. A tanár megesküdött az élő Istenre, a
boldogságos Szűz Máriára és minden szentekre, hogy feljebbvalói iránt engedelmességgel és tisztelettel viselkedik,

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. 1818ban doktori vizsgát tett. Tagja volt a Pesti Kir. Egyetem 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 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 igazgatójának nevezték ki. 1850-1851-ben a győri bencés gimnázium
igazgatója.
Horvát Boldizsár
joghallgató volt az akadémián
1867–1871 között igazságügy-miniszter
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Somssich Pál
joghallgató volt az akadémián
1869–1872 között a képviselőház elnöke
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az előírt tanulmányi rendszerhez és az azt kiegészítő királyi rendeletekhez szigorúan alkalmazkodik, a rábízott tan
szereket megőrzi, kötelességét híven és pontosan teljesíti, és erkölcsös, feddhetetlen életet él. Ígéretet tett arra is,
hogy semmiféle hazai vagy külföldi titkos társulatnak és egyesületnek tagja nem tagja, és soha nem is lesz. Az eskü
letétele után a főigazgató bemutatta a tanárt hallgatóknak is.
Az 1848-as új alkotmány életbe lépése után új esküt kellett letenniük. Azzal a kitétellel bővült, hogy a tanár „törvé
nyes szervek és királyunk, a haza törvényes alkotmánya és kormánya iránt hű és engedelmes lesz”. 1849. februárjában
Windisch-Grätz magyarországi császári és királyi teljes hatalmú biztos, a császári kormányzat elveinek megfelelő
esküt követelt meg a tanári kartól. Windisch-Grätz a főigazgatóság által vizsgálatot indított a tanári kar politikai és
erkölcsi magaviseletére vonatkozóan. A Habsburg trónvesztés kimondása után az összes intézet tanárának, tanítói
nak az 1849. május 9-i rendelet alapján nyilatkozatot kellett kiadnia.
A tanári kar a tanácsüléseken gyakorolta a határozati és intézkedő hatáskörét. A tanácsülést a főigazgató, illetve
az igazgató hívta össze. A tanácsülések célja volt, hogy a főigazgató a tanári karral együtt határozzon és intézkedjen
az intézet tanulmányi, fegyelmi és rendtartási ügyeiben.

Deák Ferenc anyakönyvi bejegyzése az akadámián

Az akadémiai anyakönyv (1833) részlet

Deák Ferenc visszaemlékezése a győri diákévekre
Deák Ferenc a győri akadémia leghíresebb diákja volt. Így emlékezett a győri tanulóévekre:
„Négy évig jártam Győrben oskolába. 1817. évi november hóban mentem oda, mint 14 éves ifjú a 7. oskolára, vagyis
logikára, 1821. évi augusztusban végeztem el a második évi jogtudományi tanfolyamot. Ezen egész idő alatt roko
nunknál, az öreg Jósánál laktam.
Jósa 1817-ben a Káptalan dombján lakott mint a püspökségi javak igazgatója, de 1819-ben hivataláról lemondván,
átköltözött saját házába, a Megye utcába, s így én mindenik házában laktam.“
Győrött Jósa Józsefnél, a győri püspök uradalmainak jószágkormányzójánál lakott. Jósa Deák Ferenc nagynénjé
nek, Sibrik Annának a férje volt. Jósa a Káptalandombom a püspöki rezidencia mellett lévő egyházi épületek egyi
kében lakott, és itt adott szállást az ifjú Deáknak. 1819-ben Jósáék átköltöztek a Megyeház utcai épületbe, aminek
tulajdonosai voltak, (a mai Liszt Ferenc utca 20. szám) velük együtt költözött Deák Ferenc is.
Deák Ferenc levelében visszaemlékezik győri jurátusi éveire
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A királyi akadémia jogi tanszékei
1816-tól a bölcsészeti kar irányítását a bencés rend vette át, míg a jogi karon maradtak a világi tanárok.

Természet- és Magyar Közjog Tanszék
A természet és magyar közjog tanszékét Hirsch Mihály igazgató-tanár Pestre távozása után Raab Pál vette át 1807.
december 7-én. Raab 1809. szeptember 12-én a kassai jogakadémia ugyanazon tanszékét kapta meg, de betegsége
miatt Győrött kellett maradnia, és 1810. március 10-én a városban meghalt.
A természet és magyar közjog tantárgyat 1810 januárjától Beke Farkas, a politika tanára adta elő. A tanszéket 1810.
október 23-tól Szibenliszt Mihály, váci gimnáziumi tanár vezette.
Egészen addig tanított itt, amíg 1827. szeptember 11-én elnyerte a pesti egyetem római magánjog tanszékét, ekkor
Fessel Zsigmond helyettesítette ideiglenesen a tanszéken. Rövid ideig Albély Ferdinánd Antalt 1828. január 29-én a
zágrábi akadémiától hivatalosan áthelyezték és 1828. szeptember 15-től Győrben tanított. Albély 1833-ig volt Győr
ben, majd a pozsonyi akadémián tanított. Áthelyezése 1833. november 26-án vált hivatalossá, de az 1833/34-es is
kolaévet még Győrben töltötte. Albély helyére jött a Kassáról saját kérelmére Győrbe áthelyezett Csatskó Imre. Az
új tanár 1834. október 8-án foglalta el győri állását. Csatskó 1827-ben szerzett tanári képesítést. 1823-ban bölcseleti,
1828-ban jogi doktorátust szerzett.

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 25én 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 19ig 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 Imrét tanárkodása mellett Győr megye, a bácsai, a füssi és a vecsei egyházi nemesi székek táblabírájának
választották meg. A „Természeti törvény” című munkája alapján a Magyar Tudós Társaság 1839-ben levelező tagjá
nak választotta meg. 1847. október 19-én a király az Országos Tanulmányi Bizottsággal egyesített könyvbíráló főhi
vatal ülnökének nevezte ki, Győrtől ekkor búcsúzott. 1847. október 23-án Ramóczy Valerián, a magyar nyelv tanára
helyettesített a tanszéken, egészen 1848. május 1-ig. Ezután Pauler Tivadar vezette a tanszéket. Pauler Zágrábból
került Győrbe 1848. január 25-én, és 1848. augusztus 1-jéig tanított itt. Ezután Pestre került egyetemi tanárnak.
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Politikai Tudományok Tanszék
Hoffmann Ignác 1808. július 5-én kapta kinevezését a helytartótanácstól, majd helyére Beke Farkas nagyváradi
akadémiai tanár került, aki 1838-ig vezette a tanszéket. Halála után ideiglenesen Karpf Sándor győri ügyvéd látta el
a feladatokat 1838. június és július hónapokban. 1838. augusztus 21-től Karpf Ágoston nagyváradi akadémiai tanár
került a tanszékre. Saját kérelmére jött Győrbe és nyerte el a tanszék vezetését. Karpf (1842-től Karvasy) Ágoston
1849 őszéig tanított Győrött, majd Pestre került, ahol a forradalomban tanúsított magatartásáért vizsgálatot kezde
ményeztek ellene. Bár jelentős szerepet játszott a forradalmi Győr életében, de felmentették és pesti egyetemi tanár
rá nevezték 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 (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 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 Pesten 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 Akadémia politikatudományi tanszékére, ahol a
politika rendes tanára lett. 1847. június 28-án a MTA levelező tagja lett. 1848-ban a győri nemzetőrség tagja volt és az
akadémiai ifjúság vezetője. 1849 őszén elmozdították állásából.
1864-1865-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem jogi karának dékánja.
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Statisztika és Bányajog Tanszék
Molnár János 1811. március elején meghalt. A tanszéken Beke Farkas 1812. április közepéig helyettesített. 1812.
március 10-én Kmety András foglalta el a tanszéki állást. Kmety harmincegy esztendeig, haláláig tanított az akadé
mián. A szegény diákokat segítette, többnyire díjazás nélkül felkészítette a vizsgákra. Közéleti szerepvállalása is ki
magasló volt. 1843. november 6-án meghalt Kmety András, ezután a főigazgató Ramóczy Valeriánra bízta a helyette
sítést. Ramóczy 1843-1845 között tanított ezen a tanszéken. 1845. augusztus 12-én a király Konek Sándort nevezte ki
a tanszék élére. Konek Győrött kezdte meg írói működését. 1849-ben az osztrák hatóságok állásából felfüggesztették,
majd az eljárást megszüntették, és a pozsonyi akadémiára helyezték.

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 államtudományi kart 1839-ben végezte el. 1841-42-ig ügyvédi és jogi doktori címet szerzett. 1845. augusztus 12-én a király kinevezte a
statisztika és a bányajog tanszékére tanárnak. 1842-ben doktorált, 1844-ben tanári képesítést szerzett, 1849-ben állásából
felfüggesztették. Karvasyval együtt élen jártak a győri akadémiai ifjúság 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. 18691870-ben a pesti Magyar Kir. Tudományegyetem rektora.

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
1806/07-ben Hoffmann Ignác tanított a tanszéken helyettesként. 1807. január 19-én Bradecker József rendes ta
nárként foglalta el a tanszéket. 1808. május 3-ig tanított a városban, mert elnyerte a nagyváradi akadémia logikai,
metafizikai és erkölcs-bölcseleti tanszékét.
A király 1808. november 8-án nevezte ki Pongrátz János selmeci gimnáziumi tanárt, aki 1809. március végén fog
lalta el állását. Pongrátz 1810. március 7-én a kassai akadémia magyar tanszékére kérte át magát, de az iskolaév vé
géig Győrben tanított. Helyére jött Fessel Zsigmond selmeci gimnáziumi tanár 1810. december 11-én. Állását 1811.
március 11-én foglalta el, és haláláig, 1831. szeptember 8-ig tanított. Ezután Kapf Sándor győri ügyvéd helyettesített,
aki 1838-ban kérte rendes tanárrá történő kinevezését, de a címet nem nyerte el.
1838. április 3-án a helytartótanács a bencés rendre bízta a magyar tanszék ellátását azzal a kikötéssel, hogy a ki
nevezendő tanár a pesti egyetemen vizsgát köteles tenni. Ekkor került Czuczor Gergely a győri akadémiára. Alig
tanított egy hónapot, a főapát visszahívta. Czuczor helyére Ramóczy Valeriánt küldte a főapát a tanszékre. 1850-ben
a főapát a pozsonyi akadémiára küldte a német nyelvű bölcselettani és a magyar nyelv mint rendkívüli tárgy tanszé
kére. Pozsonyból Ferenczy Jakab tanár került Győrbe.
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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 növendékek 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 állásából. A szabadságharcban
való részvételéért hatévi várfogságra ítélték.

A magyar nyelv helyzete az akadémiai oktatásban
A közoktatás hivatalos nyelve 1844-ig a latin nyelv volt. A magyar nyelv és irodalom, mint rendes tantárgy szere
pelt a tantervben. Az 1819. szeptember 6-án kelt királyi rendelet kimondta, hogy magyar nyelvből és irodalomból
mint rendes tantárgyból az osztályozás rendesen történjék meg és azok az ösztöndíjas hallgatók, akik a tantárgyat
nem hallgatták, az ösztöndíjukat sem vehették fel, amíg érdemjegyet nem szereztek a magyar nyelv és irodalom tan
tárgyból.
1820-ban a helytartótanács megállapította, hogy a magyar nyelv a törvény szerinti is rendes tantárgy, és a magyar
nyelv tanára is rendes státuszban áll.
1835. augusztus 25-én kelt 26457. sz. királyi leirat már mutatta, hogy hamarosan a nemzeti nyelv lesz a közokta
tás hivatalos nyelve. A leirat célja az volt, hogy a magyar nyelv tanára a többi tanárral teljesen egyenrangú legyen.
Az 1841. február 26-i 5017. számú leirat hivatkozva, hogy az 1839/40. évi országgyűlésen a közoktatás nyelvéül a
magyar nyelvet határozták el, felszólította az igazgatóságot, tegyen javaslatot arra, hogy melyik tárgyakat tartanák
szükségesnek az akadémián magyarul tanítani. Dreschmitzer főigazgató javasolta, hogy az első évfolyamon a jogi
fakultás számára a természetjog és a magyar közjog, a második évfolyamon a hazai jog, a politikai tudományok, va
lamint a váltó- és kereskedelmi jog előadását tartaná kívánatosnak magyar nyelven oktatni.
A bölcseleti karon az egyetemes és magyar történelem, a természettan, a természetrajz és a mezőgazdaságtan
előadásai voltak megtarthatók magyar nyelven. Több tantárgyra (bölcselet, statisztika, mathézis) pár év halasztást
kért a főigazgató. 1842. október 10-én Deáky Zsigmond, az új főigazgató elrendelte az akadémiai szentbeszédek ma
gyar nyelven elmondását.
Az 1843/1844. évi országgyűlés második törvénycikke kimondta, hogy Magyarország hivatalos nyelve a magyar lesz.
Az 1844. július 24-i 27215. számú rendeletében a helytartótanács az akadémiai oktatás nyelvére vonatkozólag így
intézkedett:
„A jogi karon a magyar magánjog a tiszti írásmóddal együtt, a váltó- és kereskedelmi jog, a statisztika és a politikai
és kamarai tudományok az 1844/1845. iskolaév elejétől fogva magyar nyelven adandók elő; a büntető- és bányajog
majd akkor, ha az idetartozó kódexek magyar nyelven kidolgozva a magyar nyelvű törvények közé iktatódnak; a többi
tantárgyak, úgymint a természet és nemzetközi jog egy ideig, a római magán, a hűbéri és az egyházjog azonban to
vábbra is latin nyelven adandók elő. A bölcseleti karon a vallástan, a magyar irodalom, a magyar oknyomozó törté
nelem, a természetrajz, a mezőgazdaságtan azonnal magyarul tárgyalandók; a természettan, a mathézis, a vízműtan
és az építéstan egy ideig, míg a logika és a metafizika továbbra is latin nyelven tárgyalandók.”
A latin megmaradt a rendkívüli tárgyak: az oklevéltan, a címertan, és a genealógia tannyelvének. A többi rendkí
vüli tantárgy magyar nyelvű volt.
Mivel a július 24-i utasítás a magyar közjogot nem említette, a főigazgatóság kérdésére a helytartótanács szeptember
3-án úgy intézkedett, hogy a hazai magánjoggal szoros kapcsolatban lévő magyar közjogot is magyarul kell előadni.
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1845 januárjában már magyar nyelvű bizonyítvány-nyomtatványokat küld a helytartótanács azzal a meghagyással,
hogy a bizonyítványokat magyar nyelven állítsák ki.
Az 1844. évi országgyűlés II. törvénycikke azt is előírta, hogy nemcsak a hivatalos fölterjesztéseket és jelentéseket,
hanem a jegyzőkönyveket is magyarul kell vezetni.
Az 1845. augusztus 12-én kelt rendelet előírta azt, hogy a tanárok pályázati elbírálási vizsgálata is magyar nyel
ven történjen. A doktori okleveleket ezentúl is latin nyelven állították ki, és az oklevél szövege is latin maradt. 1848.
március 17-én az akadémiai ifjúság azzal a kérelemmel fordult Pesten és Pozsonyban a tanáraihoz, hogy minden
tantárgyat magyar nyelven tanítsanak. A győri tanulók arra kérték a tanárokat, hogy Deáky főigazgató terjessze fel
kérelmüket a helytartótanácshoz. 1848. április 4-én jelent meg a válasz, miszerint a továbbiakban minden tanóra
magyarul legyen megtartva. Ekkortól lett a magyar nyelv a közoktatás nyelve.
Az 1849. november 7-én tartott akadémiai tanácsülés a kezdődő iskolaévre vonatkozóan azt határozta, hogy az
előadások azon a nyelven legyenek megtartva, amit a márciusi forradalom kitörése előtt használtak, de a mathézis és
a természettan magyarul tanítható, mert ezekből a tárgyakból nincsenek latin tankönyvek.

Amikor 1850-ben az akadémia megszűnt, a könyvtár kb. kétezer kötettel rendelkezett. 1867-ig, a Győri Királyi
Jogakadémia megnyitásáig a győri bencés gimnázium őrizte a könyvtárat. A könyvtár vezetői voltak 1802-1850 kö
zött: Berta György, Bresztyenszky Béla és Maár Bonifác.
Az akadémia szertárában ásványgyűjtemény is volt. 1834. február 9-én Czech János, Győr város tiszteletbeli kon
zulja, az MTA tagja több száz darabos ásványgyűjteményét az akadémiának ajándékozta azzal a kikötéssel, hogy
a gyűjteményt tudományosan rendezve az akadémia szertárába helyezzék el, és az ifjúság használatára szolgáljon.
1834 decemberében Szajbély István rézbányai erdőmérnök három láda ásványgyűjteményt ajándékozott a győri
akadémiának.

Az iskolaév rendje és a vizsgák
Az iskolaév tíz hónapig, november elejétől augusztus végéig tartott. Kivétel volt az 1809-es esztendő, amikor a
francia háború miatt június 13-án fejeződött be a tanév és csak november 21-én kezdődött el a tanítás.
1831-től október elejétől július végéig módosult a tanulási időszak. Az egész tanulóév két szemeszterből állt.
1848-ben miniszteri rendeletre május végén zárult az iskolaév. 1848-49-ben ideiglenesen szünetelt az oktatás. Az
1849-50-es iskolaév is csonka volt, mert csak 1849. november 25-én kezdődött el az oktatás az akadémián.
Az iskolaévet ünnepélyes Veni Sanctéval kezdték és Te Deummal fejezték be. Szünet volt vasárnap- és ünnepna
pokon kívül kedd délután, egész csütörtökön, a karácsonyt előző nap, húshagyó hétfő és kedd, hamvazó szerda dél
előttje, a király neve- és születésnapja és húsvét nagyhete.
A többi napon délelőtt és délután két-két órában folytak az előadások, a keddi napot kivéve, amikor csak délelőtt
volt oktatás.
A félévek végén tartották a vizsgákat. A tanárok a vizsgákra tételeket (thesis) készítettek és ezeket a vizsgázóknak
átadták. 1833-tól azonban a visszaélések miatt a thesis-rendszert megszüntették, helyébe a tanárok által az anyag
áttekintő foglalatát (conspectus materiarum) dolgoztatta ki és ebből tette fel a vizsgakérdéseket a vizsgáztató-elnök.
Kérdéseket nem csak az elnök, de a tanár is adhatott. A vizsgákon kívül a tentamenek szolgáltak arra, hogy a kitűnő
tanulók bemutassák, hogy mennyire sajátították el az előírt tanulmányokat.
Mindegyik tanárnak kötelessége volt tentament rendezni. Ezek nyilvános iskolai ünnepségek voltak, melyeken
előkelő és tanult közönség vett részt. A fontosabb fejezetekből a tanár tételeket állított össze, majd a tanulók meg
vitatták (desputatio), vagy a támadások ellen védelmezték (defensio). Az előírt vizsgákon kívül a tentamenek szol
gáltak arra, hogy a jelesebb tanulók számot adjanak felkészültségükről. A tentamenek célja az volt, hogy a szülők
értesüljenek élőszóban arról, hogy mely tantárgyakat tanultak gyermekeik a tanév során. 1842-től a helytartótanács
meghagyta, hogy a rossz magaviseletű és hanyag szorgalmú tanulók többé nem szerepelhetnek a tentameneken.

Baross utca

Az akadémia tanári könyvtárát a francia csapatok feldúlták 1809-ben, és sok könyvet magukkal is vittek. Berta
György könyvtárőr a könyvek nagy részét saját költségén vásárolta vissza a katonáktól. 1818-ban a könyvtár 1060
könyvvel rendelkezett. Ugyanebben az évben Hübler János helyettes főigazgató és akadémiai igazgató végrendeleti
leg az akadémiára hagyta 75 kötetből (60 műből) álló könyvtárát. A tanárok, főként akik irodalommal foglalkoztak,
rendszeresen gyarapították műveikből az akadémia könyvtárát. A könyvtár a rendes évi költségekből állományát
csak lassan tudta gyarapítani. Előrelépés a könyvtárfejlesztés ügyében, hogy 1830-ban a főigazgató arra kérte a hely
tartótanácsot, rendelje el, hogy az egyetemi sajtó igazgatósága ezen intézettől kiadott könyvekből egy-egy példányt
hivatalosan küldjön meg Győrbe is. A helytartótanács intézkedése után az akadémia könyvtára a Pesten nyomtatott
könyvekből több-kevesebb rendszerességgel kapott. Mivel sokszor nem érkeztek meg a könyvek a pesti egyetemi
nyomdától, 1846 áprilisában újra kérte a győri főigazgató, hogy a könyvtár ellátásában lévő zavarokat orvosolják. A
jobb könyvtári szolgáltatás érdekében kérte még, hogy ezentúl ne csak az egyetemi nyomda, hanem bárkitől és bár
hol megjelenő jelentősebb könyvekből is küldjenek egy-egy példányt.
1846-ban Asztl János győri kanonok Fejér György 32 kötetnyi Codex Diplomaticus című művét ajándékozta a
könyvtárnak.

A Szent Ignác-templomot 1802-ben az akadémia nem kapta vissza, mert azt Ferenc király a pannonhalmi bencés
rend kezelésébe adta. Az akadémiai ifjúság azonban ide járt szentmisékre.
A hallgatók vasárnap és ünnepnapokon, valamint hétköznapokon az előírt időben misét és litániát hallgattak, ezen
kívül vasár- és ünnepnapokon jelen voltak a hitszónok szentbeszédein és részt vettek a szokásos egyházi körmene
teken. Vasár- és ünnepnapon diákmisék voltak, zenei kísérettel.
Az akadémia katolikus intézet volt, de más vallású fiatalokat is felvettek. A protestáns ifjak, ha megfelelő eredmé
nyű bizonyítványt értek el saját líceumaikban, felvételt nyertek. Az érseki és püspöki líceumokban tanulókat vizsga
után vették fel az akadémiára. Ezenkívül más vallásúakat is felvettek, így például 1823-ban az újvidéki görögkeleti
gimnázium több végzős hallgatóját. Zsidó vallású hallgatót először az 1821/1822-es tanévben találunk a bölcseleti
karon, a jogi karon pedig először 1845/46-os évben iratkozott be izraelita vallású hallgató.
A joghallgatók száma az 1820-as évektől kezdve nagyon megnőtt országszerte. A helytartótanács a problémán úgy
próbált segíteni, hogy 1828-ban rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében a jogi tanfolyamra csak azok nyertek
felvételt, akik a bölcseletin minden tantárgyból elsőrendű osztályzatot kaptak. A második jogi osztályba pedig csak
azok voltak felvehetők, akik az első osztályt elsőrendűen végezték el. Azok a joghallgatók, akik az első jogi osztályt
mint ismétlők is eredménytelenül végezték, az akadémiából végleg kizárásra kerültek.
Az intézkedés célja az volt, hogy csak a tehetséges és arra érdemes hallgatók legyenek jogászok, illetőleg a jogászok
száma csökkenjen. A tanulók tanulmányi kötelezettségei, az előadásokon való részvétel, ennek elmulasztása, vala
mint az osztályismétlést illetően az előző kor rendje és szabályai voltak továbbra is érvényben.
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Az akadémia könyvtára

Az akadémiai ösztöndíjak
A győri akadémián tanulók között a következő ösztöndíjakat osztották ki: Ferdinánd alapítvány, Harrach Jánosalapítvány, Koháry-alapítvány, Lippay-alapítvány, Mária Terézia-féle budai alapítvány, Mária Terézia-féle váci ala
pítvány, Niczky Lázár-alapítvány, Pázmány-alapítvány, Szelepcsényi-alapítvány, Széchenyi György-alapítvány, a
verbitzi konviktusi alapítvány, Török-alapítvány, Barilits-alapítvány, Gensel-alapítvány, Király püspök-alapítvány,
Rosenits-alapítvány.
A jobb képességű tanulók az alapítványi támogatásokon kívül instruktorként is működtek. Az instruktorkodáson
kívül még egy lehetőségük volt a szegény sorsú hallgatóknak. 1818 novemberében az akadémia hallgatói segélyezőegyletet alapítottak. A diákok gyűjtésén kívül a tanárok is segítették az egyletet. Az akadémia megszűnése után a
gimnáziumi tanulók egyesületévé vált az akadémiai segélyezőegylet.
Természetesen az akadémia ifjúsága jótékonyságot is gyakorolt sok esetben, az egyik kiemelkedő cselekményük
az Győr-újvárosi tűzvész idején volt 1830. július 5-én. A szél átvitte a tüzet Majorokba (a mai Győr-Nádorvárosba)
is. Majorok szinte teljesen a tűz martaléka lett. Az akadémisták nagy bátorsággal vettek részt a mentésben és az ol
tásban. A nagyszerű tettet július 9-én dicsérő szavak kíséretében a városi hatóság is megköszönte a kiérdemesült
hallgatóknak.
A győri akadámián tanulók -bár a tanulás volt számukra a legfontosabb cselekedet- , de tevőlegesen is egyre in
kább részt vettek Győr város társadalmi életében. Az úgynevezett „országgyűlési ifjúság” nagy befolyást gyakorolt az
1832-i országgyűlés egyes tagjaira. Megalapították a „Társalgási Egyesületet”, melynek határozott célja a köztársasági
eszmék terjesztése. A kormány mindent megtett az egyesület megszüntetéséért, ezért 1836-ban a kormány rende
letet adott ki, mely szerint tilos a tanuló ifjúságnak egyesületet alapítani, továbbá olyan szónoki beszédet mondani,
amiben politikai vonatkozások is fellelhetők voltak.

Az akadémiai ifjúság mozgalmai az 1830-as és 1840-es években
A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a tanulóifjúság ne politizáljon, ezért 1836. szeptember 20-án
rendeletet bocsátott ki, mely szerint tilos a tanulóknak egyesületet alakítani, továbbá olyan költeményt szavalni, és
szónoki beszédet elmondani, amelyben politikai vonatkozások vannak. Az iskolai törvények között is meg kellett a
rendelet pontjait tartani.
Az akadémisták ennek ellenére tevékenyen részt vettek az 1839-i követválasztáson és megyei tisztújításon, sőt a
megyei nemesség előértekezletein megjelenve ellenzéki nézeteiknek hangos kifejezést adtak. Az 1839-i követválasz
táskor és megyei tisztújításkor éljenezték, üdvözölték a szabadabb szellemben érvelőket. A helytartótanács ezekről
értesülve 1841. március 2-án kemény hangú leiratban megrótta az ifjúság illetéktelen beavatkozását, és szigorúan
megtiltotta neki a megyei gyűléseken a megjelenést. A helytartótanács valószínűsíthetően emiatt nem engedélyezte
1844-ben a győri akadémistáknak önképzőkör létrehozását.
Az ifjúság nem tett eleget az intelmeknek, rendeleteknek. A győri diákok közül 1845-ben többen is megjelentek a
megyegyűlésen, ezért a tanács újra megismételte a tilalmát, de nem járt eredménnyel. A közügyek iránti odafigyelés
meghonosodott az akadémiai hallgatók között. Az ifjúságot nem lehetett feltartóztatni, és tevékenyen szerettek vol
na részt venni a politikai élet alakításában. 1845-ben újra többen megjelentek a megyegyűlésen az akadémiai ifjak
közül, ezért a helytartótanács újra megismételte a tilalmát, de nem volt eredménye. Az akadémisták élénk társadalmi
tevékenységére jellemző volt, hogy 1847-ben Konek Sándor professzor azért nem vett ki a Megyeház utcában egyegyébként részére megfelelő lakást, mert a keskeny utcában a lakása elé fáklyás zenével felvonulni szokott ifjúság
nem tudott volna kellő szélességben megjelenni.
Az 1848 februárjában megtartott megyei közgyűléseken is állandó résztvevők voltak az akadémisták. Az akadé
miai tanácsülés jegyzőkönyvében a következő bejegyzés tanúskodik az ifjak közéleti mozgolódásairól:
„Az ifjúság hovatovább már annyira belemerült az új politikai áramlatok sodrába, hogy szinte lehetetlennek lát
szott ettől feltartóztatni…
Az 1848. február első felében tartott megyei közgyűlésen is élénken részt vettek a hallgatóság soraiban, honnan megmegújuló pisszegés, zaj és kiabálás vegyült a tanácskozás közé. A dologról a kancelláriához olyasféle jelentés ment fel,
hogy az egész zavart az akadémiai ifjúság idézte elő.”

Hallgatói névsor
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Az 1848-1849-es év történései az akadémián
1848. március 14-én hír érkezett Pozsonyból a Győrött megjelenő Hazánk című laphoz. A cikk a bécsi forradalom
ról, a Metternich-kormány bukásáról és a pozsonyi tüntetésekről tudósított, valamint arról, hogy a magyar ország
gyűlés eltörölte a cenzúrát.
A hír hatására még aznap este tüntetés volt Győrött. Czakó Zsigmond „Könnyelműek” c. darabját játszották. A két
felvonás között a tanulóifjúság a Rákóczi-induló eljátszását követelte a zenekartól, amit az megtett és nagy ováció
közepette eljátszotta a kívánt művet.
1848. március 15-én a Széchenyi téren nagyg yűlés volt, amit dr. Kovács Pál, a Hazánk című lap szerkesztője,
Lukács Sándor (gróf Zichy Ottó titkára) és Keresztesy Ambrus ügyvéd hívott egybe. Az akadémiai ifjúságot is
meghívták erre. Lelkesen és kitörő örömmel hallgatták az akadémisták az elhangzott beszédeket, majd elénekelték
a Szózatot. A nagygyűlés végén Lukács és Keresztesy csendes elvonulásra kérte az egybeg yűlteket, akik ennek a
kérésnek eleget tettek. A gyűlés rendben és méltó körülmények között lezajlott. Március 15-én este az akadémis
ták is résztvevői voltak a fáklyásmenetnek, ami szintén példás rendben zajlott le.

1848. március 17-én megjelent az akadémia épületében Keresztesy Ambrus ügyvéd és az előadásokat megszakítva
az ifjakat a nagyterembe hívta össze. Több rendbeli szabadságok kivívására szólította fel őket. Az akadémiai ifjúság
tanácskozott, panaszaikat pontokba szedték és átadták Deáky főigazgatónak, hogy terjessze a tanárok és a helytartó
tanács elé. A diákok Keresztesyvel együtt több szabadságjogot kértek az elöljáróiktól és a főhatóságtól.
A folyamodvány szövege a következő:
„Méltóságos Úr!
Tekintetes Tanács!
Honunkat a haladás és hazafiúi lelkesedés szelleme lengi át, e magasztos s századok óta várt dicső eszmétől hátra
maradni bárkinek hazafiútlanság béllege leend, e szempontból indul ki a Győri Académiai ifjúság kor szelleméhez al
kalmazott kéréseiben, mert tudja azt, hogy a szellemi haladás legüdvösb tényezője a szabadsággal párosult jogosság;
e végre következő kérelmek megnyerésére jogosítja magát:
1. Addig is, még új alkotmányunk következtében neveltetésünkben a kor szelleme igénybe vétetik, a szellemképző és
szavallati társulatok nem csak ne tiltassanak, hanem a tanítók hazafiútlanságától azoknak gyámolítása méltán
várandó, mi végre az ez előtt fenn állott képző körök által szerzett s később is az ifjúság által pártolt academiai
könyvtárt a képző kör szabad használatra megnyittatni kérjük.
2. Az ifjú szív és lélek, ha eszméjével tisztában nincs, célt téveszt, erre pedig szükséges az eszmecsere s szakértőkkel
társalgás, mi kávéházak ban a hírlapok olvasása s köztiszteletben lévő férfiúk eszméivel tiltakozás által legin
kább eszközöltetik, e végre a kávéházakba ily célból szabad bejárást kérjük, fenn maradván az elöljáróság kezé
ben a kihágók ellen használható fenyítő hatalom; valamint a színházbani szabad járást óhajtjuk.
3. Az academiai tanács bírói hatalom, hol vádlottak ügye tárgyaltatik; a jogosság nevében kérjük a tanácsot a felek
kihallgatására és alapos okok betudására, melynek mellőzése a kedélyekben csak ingerültséget szül.
4. Országos egyetemünk szellemét s az ott fenn álló ugyan azon hatóságtól kibocsájtott törvényes szokásokat sajá
tunkká teendők a napontani templomba járás megszüntetését kérjük, fenn tartván a vasárnapi pontosságot.
5. Visszavétetni kérjük a Tekintetes Tanácsnak azon határozatait, melyek következtében több ifjak alapos ok nélkül
erkölcsbeni 2-od renddel bélyegeztettek, valamint fel kérjük a tanító urakat, mi szerént több tanuló társainknak, kik
a túlságos szigor következtében 2-odik osztályba soroztattak, calculussaik javíthatását minél előbb eszközöljék.
Ezen legszentebb célból s legtisztább érzelemből kelt alapos okainkkal támogatott szilárd kérésünket midőn megújí
tanánk óhajtásunk kielégítetését minél előbb várva vagyunk és maradunk.
Kelt Győrött Martius 17-ikén 1848.

Győri látkép

Méltóságodnak és a Tettes Tanácsnak
engedelmes szolgái
a győri Academiai ifjúság”

Deáky főigazgató a kérvény átvétele után még aznap rendkívüli tanácsülést hívott össze. Az akadémiai tanács
megtárgyalta a kérvényt, pontról pontra megalkotta véleményét, és jegyzőkönyvet állított ki erről. A főigazgató a
jegyzőkönyvet és az ifjúság kérvényét felküldte a pesti helytartótanácsnak.
1848. március 17-én Győrött és a város környékén megkezdték a nemzetőrség összeírását. Keresztesy Ambrus
ügyvéd az akadémia épületében beszédet intézett az ifjúsághoz, felszólította őket, hogy legyenek tagjai a nemzetőr
ségnek. A fiatalok lelkesen csatlakoztak.
A Hazánk (1848. évf. 189. sz.) is dicsérőleg nyilatkozott az ifjúság e tettéről, midőn így ír:
„Különösen ki kell még emelnünk a helybeli tanuló ifjúságot is, kik szükség esetén szinte készeknek nyilatkoztak
fegyvert fogni; eddigi viseletük által pedig minden békés polgár becsületét méltán kivívták, mert nem hogy zavarokat
csinálni, de sőt minden keletkezhető rend- és rendbomlást férfiasan, de minden erőszak nélkül szép szavakkal gátolni
iparkodtak. Éljen a derék ifjúság, s mutassa meg továbbra is, hogy a kor eszméinek békés útoni felfogására ő is meg
érett már, de ha kell, életét is kész áldozni a hon javáért.”
Keresztesy vezetésével csatlakoztak az akadémisták a nemzetőrökhöz. A tanári kar mérsékelten gondolkodott a
kialakult helyzetről. Március 17-én a tanácsülésen elhatározták az akadémiai tanárok, hogy minden nemes törekvés
mellett az akadémiai tanítást folytatni kívánják, és a diákokat is felkérték, hogy látogassák az előadásokat. A tanács
ülés után az akadémiai és gimnáziumi igazgatók felkeresték a városbírót, és felszólították, hogy az akadémistáktól
csak az előadási órákon kívül fogadja el a nemzetőrségi szolgálatot. Március 18-án az őrsereg ezredese megköszönte
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az akadémiai hallgatók ajánlatát, de mivel nagyszámú polgárőrsereg már volt, így erre már nem volt szükség. Vas
Gereben, Konek Sándor akadémiai tanár és Keresztesy szólaltak fel és az ifjak iskolai kötelességének teljesítésére és
tanulmányaik lelkiismeretes folytatásár hívták fel őket.
A Hazánk így tudósított: „Éljen a derék ifjúság az újjászületett haza javára, örömére, mert ezen tettével megmutatá
azt, hogy ezentúl is, bármikor a hon veszélyben forogna, érette vérét, életét áldozni kész.”
Idézet az akadémiai tanács jegyzőkönyvéből, az1848. március 17-én 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésről:
„…március hó 15-én az akadémikus polgárság a Posonyi örömhírek meghallgatására meghivatván, öt órakor a nagy
piaczon összesereglett, hol Lukács, gróf Zichy Ottó titkára és Keresztesy ügyvéd urak elszavalása, s a csend fenntar
tását szívükre kötött szózatjai után éljenzések közt elszéledvén, az estve rögtönzött fáklyás díszmenetben legnagyobb
rendtartással részt vettek; pénteken, azaz március 17-én a fent érintett Keresztesy úr által az iskolai órát egy fél órányi
félbeszakításával az akadémiai teremben többrendű szabadságok kivívására buzdítattak…”
Március 21-én a város közbiztonságáért felelős vegyes választmány felszólította az igazgatóságot, hogy az ifjúság
a polgárokkal együtt szerepet vállalhasson a rend fenntartásában. Az igazgatóság megengedte, és az előadásokat
felfüggesztette. Az ifjak lelkesen, éjjel-nappal őrködtek a város biztonságának megőrzésében. Négy napig tartott az
ifjak szolgálattétele, mert a városban teljes nyugalom uralkodott, és nem volt szükség a segítségükre. A polgárőrség
főtisztjei felkérték Karvasy Ágoston akadémiai tanárt, hogy az ifjúság zászlóaljával vegyen részt a díszmenetben.
Március 25-én délelőtt Karvasy vezetésével felsorakozott a Széchenyi téren az ifjúság zászlóalja is. Győr városbírája,
Stefanits József lelkes szavakkal köszönte meg az akadémistáknak a példás kiállást és segítséget a rend fenntartá
sában. Ezután Karvasy Ágoston tanítványai nevében kijelentette, hogy az ifjúság hazaszeretetére, hűségére mindig
számíthat a város és a nemzet. 1848. március 22-én neves esemény zajlott le az akadémián. Az ifjúság a pesti egye
temi hallgatók példájára és felszólítására az akadémia nagytermében „összes ülést” tartott, amelyen a március 17-én
benyújtott kérvénye kiegészítéséül újabb kívánalmakat állított össze.
„A győri főtanodai ifjúság kívánalmai” címmel kiállított és kinyomtatott iratot megküldték az összes hazai főisko
lának és benyújtották a főigazgatónak is, hogy terjessze a helytartótanács és az országgyűlés elé.
Az akadémiai tanács látva, hogy az iskolázás nehezen tartható fent, március 31-én ülést tartott. Azt határozták el,
hogy arra kérik a helytartótanácsot, hogy az előadásokat május elejéig szüntesse meg, és a tanulóknak engedje meg,
hogy szüleikhez eltávozhassanak:
„Fontolóra vetetvén azon aggasztó körülmények, mellyel édes hazánk politikai látókörén tornyosuló vészteljes fel
legek következtében a közvétett és csend megzendítésével városunk elrémült lakosságára is nehezülnek, s nem csekély
ingerültséget az itteni tanuló ifjúságban előidéztek, elhatározza a királyi akadémiai tanács, hogy miután ily ingerült
állapotban s vészteljes mozgalmaktól felháborodott kedélyek hullámzásai közt a tanulmányok a kívánt sikerrel nem
folytathatók, miután továbbá a mindenben könnyű lélekkel részt vevő és így könnyen nemes indulatainak áldozatul
eshető tanuló ifjak nagyobb biztosítására, úgy mint a mozgalmak színhelyétől távolabb lakó szülők megnyugtatására
múlhatatlanul szükséges, hogy az ifjak azoknak atyjai gondviselése alá helyeztessenek,-a rendes tanelőadások a mai
naptól kezdve május 1-ig annál inkább felfüggesztessenek és a tanuló ifjúság haza bocsájtassék…”
Amíg az országgyűlés küldöttsége Bécsben tárgyalt és az udvari konferencia, majd maga a király is elfogadta a
legfontosabb követeléseket, a közbiztonság és a rend megóvása érdekében Győrött is megalakult a nemzetőrség a
hazafias érzelmű lakosság és a tanulóifjúság soraiból. Az enyhülés április első hetében következett be, amikor az
uralkodó jóváhagyta a független magyar kormányról és a jobbágyfelszabadításról szóló törvénycikkeket. A győri la
kosság örömmámorban járta az utcákat, és az ünnepi gyűlések szónokai -Lukács Sándor, Kovács Pál, Rónay Jácint- a
szabadság, egyenlőség és testvériség eszméit dicsőítették. A győri polgárság közel négyszáz főnyi küldöttsége a po
zsonyi diéta berekesztése alkalmából díszőrséget állt V. Ferdinánd lakosztálya előtt.
1848. április 11-én függetlenné és önállóvá vált hazánk. Ausztria azonban visszavonta a döntéseit. Honvédő csa
patok alakultak, Győr városa az V. zászlóaljba rendezte fiait. Július közepén nagy számban sereglettek össze az ön
kéntesek, köztük sok akadémista. A városi tanács a május végén bezárt akadémiát kérte a katonák szálláshelyéül. A
főigazgató átadta az épületet, de ígéretet kért tőlük, hogy teljes épségben adják vissza az akadémiát.
Április 24-én báró Eötvös Józseftől, a vallás- és közoktatásügyi minisztertől a főigazgatósághoz érkezett egy leirat,
ami így szólt:

A Hazánk című győri lap tudósítása méltatja az akadémiai ifjúságot:
„A csend és a béke Istennek hála, városunkban és annak vidékén semmi kihágások által nem zavartatván, polgári
őrseregünk múlt szombaton délben őrhelyeit ünnepélyes díszmenettel hagyá el. Öröm volt látni e valóban örök emlékű
nemzeti ünnep alkalmával, nem csak az eddig két pártra szakadt polgárság barátságos egyesülését, de köztük a tanuló
ifjúságot is fegyveresen, derék tanárjuk, Karvasy Ágoston polgártársunk vezetése alatt, ügyes, katonás fordulatokban
szemlélhetni, kik egész idő alatt a csend és béke feletti őrködés terheit minden őrhelyen éjjel és nappal, polgárainkkal,
kész szívvel megoszták.
Éljen a derék ifjúság, az újjászületett haza javára, örömére, mert ezen tettével megmutatá azt: hogy ezentúl is bár
mikor a hon veszélyben forogna érte vérét, életét áldozni kész!
Fogadják a szeretett polgártársak is a haza és városunk szíves háláját, köszönetét, azon nemes feláldozásukért; mi
szerint a vész óraiban, foglalatosságaik, családaik köréből magukat kiszakítva oly kitűzéssel és elszánt szent akarattal
a köz csend- és rend feletti őrködést elvállalni, s abban oly példás kitartással híven el is járni, hazafiúi kötelességöknek
ismerék, köztiszteletű főtisztjeiktől, az utolsó becsületes közemberig.”
A győri tanulmányi főigazgatónak című levelet közölte a Hazánk 1848. május 25-i számában. A levél írója Eötvös
József miniszter:
„A győri feltanoda (Academia) és nagyreményű ifjú polgárainak legfelsőbb helyeslésre méltatott jelleme ismertetéseül,
valamint a szülők aggodalmának eloszlatása, és az ifjúságnak a haza valódi javára legcélszerűbb kiképeztetését szí
vén viselő, tehát legszentebb irányú m. ministerium iránti bizalom szilárdítása végett, nem leend felesleges Hazánk
ban, mint a nyilvánosság helybeli organonjában, a tisztelt közönséggel közölni a vallás- és közoktatási Ministernek a
győri tanulmányi igazgatósághoz legközelebb intézett következő levelét:
A győri tanulmányi főigazgatónak
A győri feltanoda 22., 24. és 31-én tartott tanácsüléseinek bemutatott jegyzőkönyvei azzal küldetnek vissza: hogy a
feltanodai tanácsülések eljárása helyeseltetvén, a tanuló ifjúságnak a legközelebb lefolyt politikai mozgalmak alkal
mával az iskolai fegyelem, törvényes rend és béke iránti kötelességek érzetében kitüntetett dicséretes viseletért felsőbb
tetszést nyilvánítson: és ugyanazt arra ösztönözze, hogy a tudományi előadásokat, eddig tanúsított szorgalmához ké
pest ezenkívül is pontosan hallgatván az aggodalomban lévő szülők feszült várakozásának jó előmenetellel és példás
erkölcsi viselettel megfelelni törekedjék. Kérelmezéseit tárgyazólag pedig a közoktatás érdekében ministeri rendeletbe
vett, az életszükségeivel és a kor igényeivel összhangzásba hozandó általános módosítások valósíthatásáig-ideiglenfüggőben maradandó rendezéseket nyugodtan várja be.
Egyébiránt a törvények iránti tiszteletet szeplőtlenül fenntartani, azoknak híven hódolni, első polgári kötelességül,
legszebb, legdicsőbb feladatul tekintse: és az alkotmányos szabadság magasztos ihletétől áthatva, minden dicsőségét
a törvényes rend és béke fenntartásában keresse.
Kelt Budapest, május 15-én 1848.
					

br. Eötvös József ”

„Addig is, míg a tanrendszerben és iskolai fegyelemben szükséges és az élettel összehangzó változások megtörténnek,
a tanintézetekben szokásban volt számszerinti osztályozás, mely különben is már a dolog természeténél fogva igazsá
gosan majd soha sem eszközölhetik, minden tanintézetben megszüntessék.”
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1848. május végére tűzte ki a minisztérium az előadások megszüntetését. Szomorúan búcsúztak egymástól az ifjak.
A hangulatot legmelegebben az alábbi írás fejezi ki:
„Búcsúszó a győri tanuló- ifjúságtól.
Tekintve a baráti szív s rokon érzet azon szilárd kapcsát, mely az oskolai év lefolyta alatt bennünket, hazánk átala
kulási napjaiban is öszve tartott-bizalmasan emelek hozzátok néhány szavakat, kisérve azon édes öntudattól- misze
rint a mi benne jó van, kebletek földébe átültetve leend.
Mindenek előtt visszaidézem figyelmeteket honunk pár hó előtti állására, midőn kebletek a szabadság magvának
e hon földébe átültetéséért lángolt; vissza a márciusi napokban fejlesztett azon lelkesedésre, mely az emberiség szent
nevében jogokat követelt a népnek, villámokat szórt az elavult rendszer, s aristocratia óriási kinövéseire: vissza azon
erélyességre, melyet anyagi s szellemi tekintetben átalakulásunk nagy napjaiban egy nemzet szabadságáért fejlesz
tettek; vissza az öröm s büszke önérzet azon percére, melyben küzdelmeiteket a szabadság, egyenlőség s testvériség
szelleme által felkarolni láttátok,-nem láttam arcotokon aggályt, nem kétes sejtelemet jövőnkről, hiszen minden kebel
csak örülni tudott akkor, midőn szabadnak látta e hont, egyenlőknek fiait, midőn a századok edzette terhes láncot a
szabadság s testvériség kapcsa örökre száműzte.
S most, midőn leszállt a hon nemtője betölteni a sóvárgó szíveket, midőn teljesítve minden, mit csak várni lehetett,
midőn a megtört aristocratia romjain az egyenlőség csarnoka felállítatott, most, midőn e sokáig szenvedett honnak
polgári egyetértés szülte erőre van szüksége, hogy megvédjük azt, miért oly soká küzdöttünk, kérdem, meg van-e szilár
dítva a béke? Betöltve az igények? A tapasztalás tanúsítja, hogy nem, minek oka népünk nevelésbeni éretlen kora.
Milliók ontottak volna vért a szabadságért, s most milliók jogosítják fel magokat személy s vagyon jogtalan megtá
madásával a szabadság ürügye alatt polgári vért ontani, mit itt-ott mutatkozó szomorú események már tanúsítanak;
kérdem, nem fogják-e az ily lázítók, szabadságunkat tán éjszaka kancsukáira függesztve, honunkat új iga alá gör
nyeszteni? A testvériség csíráját kigyomlálva, földünket egy polgári vértül párolgó csata piarcá változtatni? Messze az
ily eszméktől barátim, átok a lázítókra, egy nemzet átka, melyet csak villámok foganatosíthatnak.
Ifjú barátim! Néhány nap s tán örökre búcsúzunk; szét oszlunk a haza mezején, fel kell lépni a tevékenység terére:
mert a gyáva, a szűk keblű nem ifja e honnak, a parányi erő is sokasítva, hatását nem téveszti, fel tehát barátim éb
reszteni a lelket, fejleszteni az erőt, mit a hon, mit a szabadság igényel tőlünk.
Minden polgár kettős szolgálattal tartozik honának; tisztán csepegtetni az átalakulás eszméit azok fülébe, kik előtt
azt vastag homály fedi, s védeni a hon szabadságát, ha vész tornyosul egünkre,-az elsőre a honban szétoszlásunk
tág mezőt nyit, most azért szenteljünk naponta időt hírlapok olvasására, kísérjük éber figyelemmel az eseményeket,
tájékozzuk magunkat a politicai harcok között, vegyüljünk nagyobb társaságokba eszem-csere végett, s álljunk azok
zászlója alá, kik szabadságunk védelmére s a minden irányban honunk egére borulható vész fellegek szétoszlatására
hivatva vannak.
Így távozzunk azon helyről, hol először szívtuk a szabadság jótékony legét; ily lelkesedés teremtse ajkinkra a talán
utolsó isten hozzádot, ily lelkesedés kölcsönözzön karunknak erőt, ha szabadságunk ifjú hajtását ármányszülte csel
idegen kertész bitorló kezeibe akarná játszani;-csatára ekkor barátim; rójuk le, mivel tartozunk hazánknak, a gyávát
átkunk kisérje enyészetbe, a bátort lelkesedésünk edzi a harcsikon; győzni vagy halni a honért: szent kötelesség, ha
győzünk, a hon angyala fűzi homlokunkra a szabadsági babért; ha elesünk, a késő nemzedék fia is eljön sírkövünkről
leolvasni költőnk ím e szavait:

1848. június 9-én Győr város küldöttsége élén Hergeszell
Ferenc országgyűlési követ, Perlaky Dániel gabonakereskedő,
liberális politikussal és Horváth Endre Győr-ferencvárosi ügy
véddel felkereste Eötvös József minisztert, azon okból, hogy
a központi kulturális szervek tekintsenek el a győri akadémia
megszüntetési tervétől. A miniszter megígérte, hogy ha sor ke
rülne a jogakadémia „kevesbítésére”, tehát a győri jogakadémia
megszüntetésére, akkor pótolnák a kibővített gimnáziummal,
vagy hét évfolyamos kereskedelmi tanodával. 1848 szeptembe
rében Lukács Sándor kormánybiztos a Győrbe hozott horvát
foglyok őrizetére foglalta le az akadémia épületét, majd katonai
kórház lett belőle. 1848/1849-ben, a főtanodákban, az akadé
miákon az oktatás miniszteri rendelettel elmaradt.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése után
az akadémia helyzete is megingott. Mivel jelentős szerepet vit
tek az akadémia tanárai és hallgatói a haza szabadsága érdeké
ben, ezért a bécsi kormányzat megtorló intézkedéseire kellett
számítaniuk. Dőr y Gábor császári és királyi biztos a kormány
nevében úgy intézkedett, hogy az akadémiai előadások 1849.
november 1-jén elkezdődjenek. Az akadémiai épületben azon
ban még kórház működött és Maár Bonifác, az akadémia he
lyettes igazgatója előbb Dőr y Gáborhoz, majd Balogh Kornél
Hergeszell Ferenc
megyei biztoshoz fordult a kórház elvitele ügyében. Végül
joghallgató az akadémián, Győr polgármestere
Lobkovitz kerületi katonai parancsnok ígéretet tett az épület
október végi kiürítésére. Ezt nem hajtották végre, ezért az igazgató az alispán javaslatára Balogh Kornélhoz intézett
hivatalos kérelmet. Az akadémia igazgatója Mendel Istvánt, Győr város polgármesterét is felkérte támogatónak. A
polgármester az alispántól kieszközölte az akadémia számára a megyeháza egyes helyiségeit.

Szabadság, te szép égi lény,
Érted vérzettenek.
Vérzettenek és elhulltak ők,
De dicsőségesen;
Tettők sugára átragyog
Időn, enyészeten.

Saára Iván”

Ferenc József bevonulása Győrbe
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A győri akadémia megszüntetése
A főigazgató 1849. november 7-re hívta össze a tanári kart. Mivel a jogi kar tanárai közül Karvassy Ágostont a
császári és királyi biztos elmozdította állásából, Konek Sándort felfüggesztették a tanári munka alól, Szabó Pál Téten
betegeskedett, valamint egy tanszéken pedig nem volt betöltve az állás, így a kar nem tudott jelen lenni az ülésen.
Arra az elhatározásra jutottak a tanári karban, hogy így csak a bölcseleti karon kezdődhet meg az előadások sora.
Ilyen előzmények után 1849. november 25-én tartották meg az ünnepélyes tanévnyitót, a Veni Sanctét. Az oktatás
másnap kezdődött el újra.
A megyeházában lévő termek a bölcseleti kar számára 1850. április 24-ig voltak átengedve. 1850. május 29-én
Alemann tábornok megírta báró Hauer soproni katonai miniszteri biztoshoz rendeletét, hogy a győri parancsnokság
adja át az épületet az akadémiának. 1850. június 13-án visszaköltözött a bölcseleti kar a régi helyére.
1850. június 11-én Sterne Nándor, a soproni katonai kerület felügyelője érkezett a városba. Június 12-én a bölcseleti
karral megbeszélést folytatott, amelynek eredménye az volt, hogy a jogi kar visszaállítását is javasolták. Ugyanekkor
az intézet nevét-mivel jogi kar nem volt -líceumra változtatták. 1850. július 22-én Maár igazgatót értesítette Rimely
Mihály pannonhalmi főapát gróf Thun Leo osztrák miniszter rendeletéről. A rendelet szerint a kormány a Szent Be
nedek-rendet a pozsonyi akadémiában és gimnáziumban való tanítástól felmentette, ezért kárpótlásként Győrött és
Sopronban nyolcosztályos főgimnáziumot kapnak meg. A rendeletnek megfelelően a bencés rend képviseletében
Maár Bonifác most már mint főgimnáziumi igazgató átvette a bölcseleti líceum helyiségeit és felszereléseit, és a ta
nárokat a főgimnáziumi tanári karba osztotta be.
Hauer katonai biztos intézkedése alapján még tavasszal megszüntették a főigazgatóságot és a levéltárat. A katonai
biztos 1850. augusztus 26-i iratával oszlatta fel végleg a főigazgatóságot. A jogi kar visszaállítási kísérlete nem sike
rült. A bölcseleti kar sem működött már sokáig, mert Hauer miniszteri biztos 1850. szeptember 9-i iratában arról
értesítette Maár Bonifác igazgatót, hogy az új tanügyi rendszer (Entwurf ) szerint a bölcseleti líceum önállósága meg
szűnik, és két évfolyama VII. és VIII. osztályként a győri főgimnáziumba tagozódik.
Győr város és az akadémisták hazafias viselkedése miatti büntetésből az akadémiát megszüntették.
Kautz Gusztáv, későbbi jogakadémiai igazgató így írt erről a korról: „A haz aszerte legjobb hírre és általános te
kintélyre emelkedett királyi akadémia 1848-ig, melynek szomorú következményei hosszú szünetelésre kárhoztatták
ez intézet működését, amennyiben az 1850-ben foganatba vett tanügyi szervezés a bölcseleti két évfolyamnak a
főgymnásiumba való beolvasztását rendelte el, melyeknek székhelyei között az egész dunántúli kerület méltó saj
nálatára Győr nevét kijelelve nem találtuk. Győr városa és vidékének lakossága szellemi, úgy mint anyag i tekintet
ben érzékeny hiányát érezte ez intézetnek, és várva-várta a pillanatot, hogy érzelmeinek nyomatékos kifejezésére
alkalma leg yen.”
A jogi kar tanárai 1806 -1850 között:
1806/1807
Bognár József
Hirsch Mihály
Hoffmann Ignác
Molnár János
1807/1808
Bognár József
Hoffmann Ignác

a hazai magán- és büntetőjog tanára
világi pap, a természet-, a nép-, az egyetemes és a magyar közjog rendes tanára
a politikai és kamarai tudományok, a váltó- és kereskedelmi jog,
valamint a tiszti írásmód rendes tanára
a statisztika, az egyetemes történet és a bányajog rendes tanára

Molnár János
Raab Pál

hazai magán- és büntetőjog tanára
a politikai és kamarai tudományok, a váltó- és kereskedelmi jog,
valamint a tiszti írásmód rendes tanára
a statisztika, az egyetemes történet és a bányajog rendes tanára
december 1-jétől a természetjog rendes tanára

1808/1809
Beke Farkas
Bognár József
Molnár János
Raab Pál

a politikai tudományok tanára
a hazai magán és büntetőjog tanára
a statisztika, az egyetemes történet és a bányajog rendes tanára
a természetjog rendes tanára
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1809/1810
Beke Farkas
Bognár József
Molnár János

a politikai tudományok rendes és a természetjog helyettes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára
a statisztika, az egyetemes történet és a bányajog rendes tanára

1810/1811
Beke Farkas
Bognár József
Molnár János
Szibenliszt Mihály

a politikai tudományok rendes és a természetjog helyettes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára
a statisztika rendes tanára, 1811. márciustól Beke Farkas helyettesítette
a természetjog tanára

1811/1812
Beke Farkas
Bognár József
Kmety András
Szibenliszt Mihály

a politikai tudományok rendes és 1812. április 1-jéig a statisztika rendes helyettes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára
a statisztika rendes tanára 1812. április 13-tól
a természetjog tanára

1812/1813-1823/1824.
Beke Farkas
Bognár József
Kmety András
Szibenliszt Mihály

a politikai tudományok rendes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára
a statisztika rendes tanára
a természetjog tanára

1824/1825-1827/1828.
Beke Farkas
Fessel Zsigmond
Kmety András
Szibenliszt Mihály

a politikai tudományok rendes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára helyettesként
a statisztika rendes tanára
a természetjog tanára

1828/1829-1833/1834
Albély Ferdinánd
Beke Farkas
Kmety András
Szabó Pál

a természetjog tanára
a politikai tudományok rendes tanára
a statisztika rendes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára helyettesként

1834/1835-1837/1838
Beke Farkas
Csatskó Imre
Kmety András
Szabó Pál

a politikai tudományok rendes tanára
a természetjog rendes tanára
a statisztika rendes tanára
hazai magán- és büntetőjog tanára helyettesként

1838/1839-1842/1843
Csatskó Imre
Karpf (Karvasy) Ágoston
Kmety András
Szabó Pál

a természetjog rendes tanára
a politikai tudományok tanára
a statisztika rendes tanára
a hazai magán- és büntetőjog tanára helyettesként
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A Győri Királyi Jogakadémia
A jogakadémia visszaállításának előzményei
A győri akadémia 1850-es megszüntetése miatt kénytelen volt a győri és dunántúli polgárság a jog iránt érdeklődő
gyermekeit a pozsonyi jogakadémiára vagy a Pesti Királyi Tudományegyetemre küldeni.
Győr városa ezeken a nehézségeken szeretett volna segíteni, de jól tudták, hogy az osztrák kormánypolitika a jog
akadémia visszaállítását nem fogja támogatni, mivel 1848-49-ben a tanárok és a tanítványok hazafias szelleme miatt
szüntették be az akadémia működését. Így várakozniuk kellett a visszaállítás kísérletével. Az Októberi Diploma né
ven megismert császári rendelet (1860. október 20.) megjelenése után -ami már közeledést mutatott az alkotmányo
sabb kormányzás felé- remény nyílt arra, hogy a város is visszaigényelheti jogi és szellemi értékeit.
Bécsben belátták, hogy Magyarországgal szemben elkerülhetetlen az alkotmányos alapra való visszatérés. A birodal
mi egységet úgy akarta fenntartani a bécsi kormányzat, hogy azt alkotmányos intézményekkel köti össze. Magyaror
szág mint az összbirodalom tartománya, külön kormányt és országgyűlést kapott, de az egész birodalmat érdeklő közös
ügyek ( pénz, hitel, vám, bank, kereskedelem, államadósság, hadügy) a birodalmi gyűlés elé tartozónak mondattak ki.
A Győri Közlöny 1860. október 28-i számában Beöthy Károly győri ügyvéd, újságíró tollából egy vezércikk jelent
meg, ami a győri akadémiáról emlékezett meg.

Részint az ősjogok iránti tisztelet, részint a közösség tudományos érdekéből indulhatott ki a főgymnaziumunk derék
igazgatója, főtisztelendő Szabó Otmár sz. Benczés rendi áldozár, midőn e napokban községtanácsunkhoz egy emlék
iratot intézett, melyben fölhívja, hogy a jogakadémia visszaállítására lépéseket tegyen.
Ez emlékirat hű másolatát bírván, nem tartom érdektelennek azt e helyütt is közölni, meg lévén győződve, hogy ezen
közműveltségre oly igen fontos kérelemhez a közönség is járul.
A következő lapszámban (Győri Közlöny, 1860. november 1.) Beöthy Károly betűhíven megjelentette Szabó Otmár
gimnázium igazgató, bencés tanár Emlékiratát.
Ebben felkérte a községtanácsot, hogy a tizenkét éve bezárt jogakadémia megnyitását kérjék és sürgessék. Az em
lékirat szövege a következő:
„1860. október 28.
Emlékirat, mellyel a főgymnásiumi igazgatóság Győrváros községtanácsát fölkéri, hogy a tizenkét év óta bezárt jog
akadémiának megnyitását eszközölni szíveskedjék.
Hogy a szellemi és anyagi lét válhatlan kapcsolatban áll Győr városnak t. községtanácsa bölcs intézkedésével, eléggé
tanúsítja, midőn mindkettőnek előmozdítására semmi áldozatot sem kímél.
A t. községtanácsnak e nemes buzgalma bátorítja a helybeli főgymnásium igazgatóságát is, hogy a t. községtanács
atyai gondoskodását szerény indítványával s illetőleg alázatos kérelmével igénybe vegye.
Köztudomású dolog az, hogy dicső emlékű Mária Terézia királynő 1769-ben a jogtudományokat Győrött megalapí
totta, s az 1773-ban eltörölt jezsuiták jószágaiból bejött 322.000 forintnyi összeget a tanárok díjazására fordította.
De továbbá mindenki tudja azt is, hogy a jogakadémiánk tudományos csarnokait a 48-i zavaros idők még ugyan
azon évi május hóban bezárták, hisz a vad fegyverek zöreje a szelíd múzsákat elnémítja.
A bölcsészeti és gimnáziumi tanelőadások 1849. november 25-én ugyan elkezdettek, de nem a jogiak, sőt egy év
múlva az özvegy bölcsészeti kar is a gymnásiummal egyesítetvén megszűnt és hamvaiból a 8 osztályú főgymnasium
keletkezett.
Nem kételkedem végre, hogy ismeretes tény a t. községtanács előtt az is, miszerint a bölcsészeti és jogi tudományok
1785-ben Pécsre tétettek át; de nyolc évnek lefolyása után, vagyis 1793-ban a város a győri nemes káptalannal egye
sülten benyújtá Ő Felségének az akadémia visszahelyeztetését kérvényező alázatos folyamodványát, melyet 1802-ben
megújítván s méltányos kérelme az ország karai és rendek által is pártoltatván, második Ferenc Ő Felsége kegyelme
sen elrendelte, hogy az akadémia Pécsről Győrré tétessék vissza.

Jogakadémiánk
Győr, október 26-án
Kilenc év híján száz éve annak, hogy dicső emlékezetű Mária Terézia királynőnk megalapítá Győrött a jogakadé
miát, s az 1773-dik évben eltörölt jezsuita-rend jószágaiból bejött 322,000 frtnyi összeget a tanárok fizetésére fordít
tatni rendelte.
A nőkirály ez intézkedésével fényesen megmutatta, hogy a mily gazdag volt a női kellemekben, oly bölcs volt az
országlatban.
„El vész azon nép, mely tudomány nélkül való.” De Mária Teréziának nem volt oka népét elveszíteni, különösen azon
lovagias magyar népet nem, melynek törvényhozó nagyjai, midőn a gyászba öltözött fejedelemnő császári kisdedével
karján, s a kívülről tapasztalt árulás miatt omló könnyekkel szemében az országgyűlés előtt megjelent, s a vésztől
környezett trón megmentésére kért segélyt, hűségüket azzal bizonyították, hogy az újabb kor történelmében példátlan
lelkesedéssel életüket és vérüket ajánlák föl Magyarország szorongatott királynőjének védelmére.
A lovagias magyar nemzet e hős lelkesülése szétriasztá az ellent és a trón mentve lőn.
Nagy tettekre csak oly nemzet lelkesülhet, melynek érzelmeit a tudomány megszelídítette, s értelmi tehetségét ki
fejtette akként, hogy, midőn kell, tud szívből lelkesülni, s ha lelkesülése tárgyáért tennie kell, a tettre meggyőződése,
öntudata ébreszti.
Azért az államhatalmak akkor cselekszenek saját mint a népek érdekében bölcsen, midőn a tudományok eszközeit
nem egy halomra csoportosítják, hanem akként helyezik el, hogy azokhoz a népek minél könnyebben, minél olcsóbban
juthassanak.
Midőn Mária Terézia a győri jogakadémiát 1769-ben megalapítá s annak fönntartására a jezsuiták jószágaiból be
vett 322,000 frtnyi nevezetes összeget fordítani rendelte, e honanyai intézkedésre bizonyosan ily magasabb országlati
elvek vezették, óhajtván, hogy Magyarország dunántúli kerületében se hiányozzanak azon eszközök, melyekkel ezen
igen nagy magyar vidéken a tudományosság, s a hazai jogismeretek könnyen megszerezhetők legyenek.
Hasonló nézet vezethette dicső emlékezetű II. Ferenc királyunkat is, midőn az 1785-ben Pécsre áttett jogakadémián
kat, városi tanácsunk, s a ft. győri káptalan együttes folyamodására s az országgyűlés közbenjárása következtében
1802-ban ismét Győrre visszahelyezni rendelte.
Azonban ez üdvös intézkedések, mint oly sok mások a közelebb múlt évtizedben megsémisítettek, s a centralisatiónak
áldozatul vettetett a jogtudomány is.
Jogakadémiánk főgymnasiummá törpíttetett s a dunántúli kerület jogi pályára készülő ifjai messze földre voltak
kénytelenek utazni, hogy magukat választott pályájukra kiképezhessék.
E körülmény sajnos terhelte a szülőket; hátrányára volt az ifjaknak s hátrány a jogtudományra nézve.
De közelebb maradva magunkhoz, legérzékenyebben terheli városunkat, melyre nézve a jogakadémia valóságos
szellemi és anyagi kincs volt egyszersmind.
Nem igazán látom szükségét, mutogatni a szellemi és anyagi nyereményeket, melyeket egy nagyobb tanintézet nyújt
hat egy-egy városnak, ismeretesek azok mindnyájunk előtt, s csak annyit jegyzek meg, hogy az már magában is igen
nagy jótékonyság, ha gyermekeinket nem kell a szülői tűzhelytől terhes költségeskedéssel eltávolítani, hanem saját őr
ködésünk alatt itthon is fölnevelhetjük azokat.

Győr városában félszázadon túl virágzott akadémiánknak történetét, s a Pécsre átvittnek visszahozatalán buzgólkodó
városnak törekvéseit vázolva rámutattunk alázatos kérelmünk és bizalomteljes indítványunk tartalmára is, mely röviden
alakítva ez, szíveskedjék a t. községtanács boldog emlékű őseinek buzgalmát, követve a 12 év óta bezárt jogakadémiának
mielőbbi megnyitását annyival is inkább szorgalmazni, minthogy hazánk dunántúli részében jogakadémia nincs.
A város új terheltetésétől tartani nem lehet; miután a fölhozott adatok szerint az akadémiának föntartása a tan
alapra nehezül; a városra tehát csak szellemi és anyagi haszon háromlik a t. községtanács érdemdús tagjaira pedig a
felsőbb míveltségre törő ifjú nemzedék áldása száll.
A t. községtanács meg fog bocsátani ezért, hogy bokros teendőinek halmazát e szerény, de korszerű indítvánnyal is
növelem, ha meggondolja, hogy e bizalmas kéréssel föllépni minden honpolgárnak, de kivált annak honfiúi szent kö
telessége, ki a volt akadémiának gymnasiumba olvadt maradványait kormányozza stb.
Eddig az emlékirat, mely tekintve eredetét elvitázhatatlan bizonyság arra, hogy egy kir. jogakadémiának Győrött
fennállását hosszas gyakorlat által is szentesített ősi törvények biztosítják, s hogy eme törvények szerint a jezsuita rend
jószágaiból bejött 322.000 forint más célra, mint a győri kir. akadémia jogtanárainak fizetése nem fordítható. A derék
sz. bencés rend, mely Szent István első apostoli magyar királyunk által alapított ősi zárdájában Pannonhalmán min
dig hű őrzője volt nemzetiségünknek, az emlékirattal újabban is bebizonyította, hogy a mily gondos s mily tevékeny
és fáradhatatlan a tudományok terjesztésében, épp oly tisztelője az ősi jogoknak is. Megmutatta a jogalapot, melyre
községtanácsnak támaszkodhatik s kijelölte az utat, melyen haladnia kell, ha óhajtja, hogy higgyük, miszerint, ha bár
nem a nép kifolyása is, de szellemi érdekeinek hű képviselője.
Az október 20-i császári diploma az ország tanügyében is nevezetes változást enged remélnünk, azért most látom
leginkább helyén, ha községtanácsunk fölhasználva kérdését magáévá teszi a visszahelyezése iránt addig is, amíg azt
országgyűlés elé vihetné; mindenek előtt Magyarország hercegprímásának ez ügybeni magas pártfogásáért is esedez
ve, a magyar kir. helytartótanácshoz folyamodik.
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Tekintetes Községtanács!

Senkinek sem lehet oka hinni, hogy az ország bíboros egyházfeje a kért pártfogást megtagadná oly ügytől, mely amel
lett, hogy törvényes, ahogy ez a nemzetnek – miután fundantioval bír, egy krajcárjába sem kerül, még az ország egy
jelentékeny magyar kerületének -a dunántúli kerületnek- tudományos művelődésére is annyival nagyobb befolyású,
mert az egész kerületben a pápai református főiskolát kivéve egy jogakadémia sincs.
E kérdésnél habozni is bűn, valamint a mulasztás terhe sem a közönséget fogja súlytani.”
A Győri Közlöny újságírójaként és győri ügyvédként egyaránt, Beöthy Károly is örömmel üdvözölte Szabó Otmár
indítványát és ajánlotta, hogy Győr város tanácsa kérje fel az ország prímását az ügy támogatására.
Szabó Otmár és a Győri Közlöny kezdeményezésére a Dunántúl csaknem valamennyi vármegyéje segítette a jog
akadémia visszaállítását kérő indítványt, és támogatásáról biztosította őket. A Magyar Kir. Helytartótanácshoz és
Őfelségéhez felterjesztéseket intéztek az akadémia mihamarabbi megnyitása érdekében.
Győr város tanácsa és községtanácsa 1860. november 6-án tárgyalta a kérdést Schadl János községtanácsnok úr
elnöklete alatt Vrana Ede, Balogh Kálmán, Preng Mihály, Hencs Ignácz, Limpek József, Brunner Sebestyén, Karvassy
Kálmán, Fischer József, Lacza Ferencz, Toscano József, Zmeskál József községnök urak és Zánthó János mint jegyző
együttlétében tartott községtanácsi ülés alkalmával tárgyalták az akadémia ügyét.
A községtanácsi jegyzőkönyvben 588. folyószám alatt (1860. november 6. IV: B. 1104/a/51) a következő olvasható:
„Tisztelendő Szabó Otmár főgimnáziumi igazgatónak emlékiratára tekintve az ezért tett erélyes indítványára, melynél
fogva a városi községtanácsot fölkéri, hogy a 12. év óta bezárt jogakadémiának megnyitását felsőbb helyen eszközölje.
Végeztetett:
Ámbár a községtanács ön maga is azon buzgó szándokban volt, mikoránt az 1848. évben, felsőbb rendelvény nyo
mán bezárt a helybéli jogakadémiának megnyitása eránt e városi közönség érdekében legközelébb hatályos lépéseket
tegyen e mellett, a felszentelt főgymnásiumi igazgató úrnak ez érdemben megelőzőleg tett korszerű s üdvös indítványa
e községtanácsi testület részéről, az összes városi lakosság nevében is hála köszönettel fogadtatik.”
Őfelségéhez folyamodványt szerkesztettek, amelyben felvázolták az akadémia történetét és rámutattak azokra
az indokokra, hogy miért szükséges az újbóli megnyitás. Elhatározták ugyanekkor azt is, hogy küldöttségeket in
dítanak, és az emlékiratot befolyásos személyeknek és hivataloknak átadják, és egyben támogatásukat kérik a Győr
városának e fontos ügyben.
A győri akadémia kitűnőségét elismeri egy 1850-ben írt feljegyzés egy részlete is:
„…egy akadémiából sem jutott annyi tanár a pesti királyi egyetemre, mint a győriből, mi alatt ezen akadémia az
egyetemnek semináriuma gyanánt méltán tekinthető.”
1860. december 6-án Győr községtanácsa ülésezett, amelynek egyik napirendi pontja volt Mersits Ignác, Preng
Mihály és Fischer József községtanácsnok urak megbízatásának teljesítése, amelyet az 1860/588. sz. alatt a győri jog
akadémia visszaállításának kieszközlésére miatt, az esztergomi érsekhez intézett kérvény átadásáról rendelkezett:
„Megbízatásuk folytán jelentették: miszerint őeminenciája őket leereszkedő szívességgel fogadván megnyugtatólag
kijelenté, hogy a kívánt jogakadémiának helyreállítása eránti közreműködő lépéseket megfontolni fogja, bizton re
ményelvén, miszerint Győr városának ez ügybeni méltányos és igazságos kérése a legrövidebb idő alatt helyhezviteléhez
vezettetik.”

Az 1860. november 6-i győri közgyűlési jegyzőkönyv -részlet
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A Győr város községtanácsa által másik kijelölt küldöttség tagjai Kozma Imre, Győr polgármestere, Szabó Otmár
gimnázium igazgató és Peregi Mihály kereskedő voltak.
A győri küldöttség meglátogatta a kir. tárnokmestert és indítványozta, hogy az emlékiratot nyújtsa be a kir. hely
tartótanácshoz. Felkérték az esztergomi érseket, Magyarország prímását, valamint az akadémián régen tanítókat, és
más, magas rangú méltóságokat is a felsőbb tanintézet újbóli megnyitásának támogatására.
A városi községtanács 1861. január 26-án kereste meg levelével a győri püspököt, amelyben szíves támogatást kért
az akadémia megindítása ügyében.
Simor János győri püspök válaszlevele az akadémia visszaállításáért a városi községtanács megkeresésére 1861.
március 5-én íródott:
„Tekintetes Városi Tanács!
Szabad kir. Győr városának folyó évi Boldogasszony hava 26-án 410. szám alatt kelt levelével megkeresett az iránt,
hogy a püspöki s káptalani irattárakból a hajdani győri akadémia alapítványaira vonatkozó adatokat gyűjtessek,
melyekből kitűnjék, különösen miben állanak ezen alapítványok, ki által kezeltetnek, ki rendelkezik fölöttük, mennyit
jövedelmeznek, s a jövedelem jelenleg hova fordíttatik? Nem késtem e felhívásnak megfelelni, s az elrendeltem für
készetnek eredményéül a székes káptalanom által 1793-ban legfelsőbb helyre benyújtatott, az akadémiának Pécsről
Győrbe való visszahozatalát kérelmező folyamodvány tartalmát, amennyiben az akadémia alapítványát illeti, sietek
a tekintetes tanáccsal közölni.
Ezen folyamodvány szerint a Jézus Társaságából való szerzeteseket 1625-ben Dallos Miklós győri s Erghel Ferencz
veszprémi püspökök hozták Győr városába, reájok bízván az ifjúság oktatását. Az eredeti alapítvány 12.000 forint
ból állott, melyet a nevezett főpapok a nagy nevű Pázmány Péter esztergomi érsek kezébe letettek, azon célból, hogy
rajta a győri jezsuiták számára alapítványi fekvő birtok szereztessék, utóbb sikerült II. Ferdinánd királytól a lébényi s
veszprémvölgyi apátság javait (a vörösberényi urodalmat) az új társház részére megnyerni.
Bővitették az eredeti alapítványt 1650-ben Draskovich György s későbben Püsky János győri püspökök, ezeknek
utóduk Széchenyi György pedig 1654-ben ötvenezer forintnyi adománnyal növelte. Hasonló gonddal ápolta a győri
iskolát a helybeli káptalan, különösen pedig Gorup Ferenc kanonok 1662-ben és 1670-ben Perkáta és Tápé helysége
ket s a szentágotai pusztát adományozta annak fenntartására. A jezsuita atyák házát Dallos Pál és Széchenyi György
püspökök építették a káptalannak 11.449 forintnyi segédadományával. A templomot nagyszerű díszre emelte Atsády
Ádám győri kanonok, az iskola épületét Sennyei István s Draskovich György püspökök és Széchenyi Pál nagyprépost
emelték; gróf Zichy Ferenc püspök pedig, hogy benne a magasabb iskolák is helyet nyerhessenek, célszerűen megna
gyobbította.
Ezekből állott az idézett okirat szerint a győri akadémiának alapítványa, amennyiben azt a püspökök s káptalanok
szerezték. Az összes alapítványi vagyon mennyiségére s mostani mivoltára nézve egyébiránt csak a m. k. Helytartó
tanács felügyelése alatt kezelt katolikus tanulmányi alap számadásai nyújthatnak felvilágosítást, miután a Jézus
Társaságának 1773-ban bekövetkezett eltörlésével, az annak kezén lévő összes ingó s ingatlan birtok amaz alapnak
létesítésére fordítatott.
Ezen tanulmányi lapból húzták a Mária Terézia királynő által rendszeresített akadémiai tanárok fizetésöket, abból
pótoltatott az akadémia fenntartására megkívántatott költség, s ugyan abból húzza jelenleg az akadémiai, igazabban
csak gimnáziumi pedellus 315 forintból álló fizetését; különben az akadémia hajdani vagyonának jelen állapotát,
jövedelmét s kiadásait illetőleg, mint feljebb említettem, csak a tanulmányi alapnak igazgatósága szolgálhat hiteles
adatokkal.
Különös örömömre válnék, ha ezen közlésemmel némileg előmozdíthatnám a tekintetes városi tanácsnak üdvös
igyekezetét, ki egyébiránt teljes tisztelettel vagyok Győrött, böjtmáshava 5-én, 1861. A tekintetes tanácsnak kész köte
les szolgája Simor János m. k. győri püspök, szabad kir. Győri városának tekintetes tanácsának.”

Győr vármegye tiszti széke ezután sem mondott le az akadémia újbóli és minél hamarabbi megindításáról. Ennek
érdekében fölkeresték a főispánt, hogy a győri püspök, a győri káptalan, Győr vármegye és Győr városa részéről kül
dendő bizottság karolja fel újra az ügyet.
A tiszti ülés jegyzőkönyve, megjelent a Győri Közlöny 1862. június 15-i számában:
Kivonat
a tekintetes nemes győrmegyei tisztiülés jegyzőkönyvéből:
A nagyméltóságú m. kir. Helytartótanács folyó évi május 16-án 19935. szám alatt kelt intézményében értesíti e me
gye közönségét, miszerint a tanulmányi alap jelen szorult körülményei és azon tekintetnél fogva, hogy a kifejlett köz
lekedési eszközök mellett az országban fennálló elégséges felsőbb jogtanulmányi intézetek látogatása mi nehézséggel
sincs összekötve, a győri jogakadémiának visszaállítása egyelőre czélszerűnek nem találtatott.
Végeztetett:
Minthogy a Győri Jogakadémia isméti visszaállítása nemcsak Győr megye és városa, de honunk egész dunántúli
kerületének szellemi és anyagi érdekeivel szoros kapcsolatban áll, amit a kerület majd minden megyéjének közönsége,
ezen tanintézet visszaállítása iránt a mai évben felmerült kérdés alkalmával a napi sajtó útján, úgy felterjesztéseiben
tanúsított, élénk részvétnyilvánulásai által bebizonyított, de mert az államtan az állam czélja egy kitűnő részének
azon feladatot jeleli, hogy az állam minden polgárának a felsőbb tudományokban kiképezhetésre, a szellemi művelő
désben előhaladásra a legalkalmasb és legkönnyítettebb eszközök nyújtassanak, ez alapelv folytán pedig a praktikus
ipar és forgalomélet, a művészet és technikai, úgy a közhivatali igénylet, köz- és az üzletviszonyoknak az újabb korban
oly sokféle arányban lett kiterjedése által a szakfőiskolák életbe léptetése és többszörözése valódi, visszautasíthatatlan
kultúrai követelménnyé vált, de továbbá mert hazánk nagy kerülete között csak egyedül a dunántúli van azon mos
toha helyheztetésbe, hogy gyermekeit, ha azokat a nyilvánéletre szentelni óhajtván, felsőbb jogtudományi képzettség
ben részeltetni kívánja, kebelébeni felsőbb jogtanintézet hiánya miatt a tetemes költséggel járó és erkölcsi tekintetben
számosabb csábbal kínálkozó fővárosi életveszélyeinek kénytelen kitenni, vagy ezen viszályok által visszariasztatva
ez óhajáról lekényszerül mondani, mindezen indokok és körülmények tekintetben vétele és azon a gyakorlat által
valósult tény méltánylása mellett, hogy egy ily tanintézet felállítására a legalkalmasb hely Győr városa: melyben az
1848-ik évig oly tekintéllyel fenn állott, hogy azon oly tanárok lőnek alkalmazva, kik közül többekkel jelenleg hazai
egyetemünk legjelesb tanárai sorozatában találkozunk, és hova ezen tanintézetet alapítóinak szándoka is helyeztet
ni kívánta e megye tiszti értekezlete mint a megyei közönség képviselője szem előtt tartva a híres jogtudós, Savigny
azon mondatát: „Az egyetemek és felsőbb tanintézetek drága örökségképp’ jutottak reánk az előkorból és reánk nézve
becsületbeli dolog azoknak fenntartása és az utókornak leendő átszolgáltatása.” Kötelességének tartja e jogtanintézet
visszaállítása iránti ügyet újólag felkarolni, és hogy ezen ügy sikeres kimenetelét minél inkább biztosítsa.
Méltóságos Balogh Kornél megyei főispán királyi udvari tanácsos urat ezennel felkéri, hogy méltóztatnék elnök
lete alatt saját bölcs belátása szerint e megye, úgy az érdekelt város részéről kinevezendő tagokból egy bizottmányt
összeállítani és ehhezi járulásra a m. győri püspök urat és a tekintetes győri káptalant mint e tanintézet egykori ala
pítóit felkérni és a bizottmány által ezen ügy sikeres kimenete tekintetéből a legczélszerűbbnek mutatkozó teendőket
megállapítani.
A Győr megyei tiszti ülés végzéséből kiolvasható, hogy érdemesnek találták támogatni azt a kezdeményezést, ami
az akadémia visszaállításának ügyében történt és kötelességüknek tartották mindennemű támogatással az ügy sike
rességét előmozdítani.

A Kir. Helytartótanács válasza sokáig váratott magára. Győr vármegye hatóságát 1862. május 16-án értesítette a
helytartótanács (19935. sz. alatti intézvény) és közölte, hogy a tanulmányi alap rossz anyagi helyzete miatt és azon
okból, hogy Győrből a fejlett közlekedési lehetőségek miatt az ország bármelyik jogi intézete megközelíthető, a győri
jogakadémia visszaállítása nem célszerű.
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Kozma Imre győri ügyvéd, országgyűlési képviselő levelet írt 1862. június 16-án a Győri Közlöny szerkesztősé
gének, amelyben kéri, hogy a lap hozza nyilvánosságra az 1860-ban megírt, a győri jogtanoda történelmi tényeit
ismertető dolgozatot.
Kozma Imre levele a Győri Közlöny szerkesztőségéhez:
Tisztelt Szerkesztőség!
A „Győri Közlöny” 48-ik számában egy „kivonati közlemény” közöltetett a győri jogtanoda visszaállítása, illető
leg újjant eszközlendő megnyitása érdemében, melyre vonatkozólag alulírt nem mulaszthatja el, eme közérdekű, s
legfontosb nemzeti ügyeink egyike érdemében néhány szóval a közönséget, főleg azonban Győr város polgárait értesíteni,
miképp a legközelebbi alkotmányos élet lélekezetét vétele első fohászai közt is mennyire lelkiismeretes kötelességet telje
síteni sietett akkor, midőn Győr város közönsége küldötteivel főtisztelendő Szabó Otmár volt gimnáziumi igazgatóval és
Peregi Mihály úrral ez ügyben az illető helyeken, nevezetesen főméltóságú herczegprímásnál, úgy az akkori tanároknál,
valamint több más befolyásteljes méltóságoknál eljártunk és reménylettük, hogy e méltányos, sőt igazságos, mindent
összevéve pedig törvényesen jogos kívánalomnak sikert is biztosíthatunk: de fájdalom!, az akkor is csupán vérmes remé
nyekkel táplált ügy valósulása a kérelmezetteknek örvendetes biztatást nyújtott közbenjárása mellett is csak egy jobb
jövőnek derült napjaira utaltatott, mint a „Győri Közlöny”-nek hivatkozott számában közlött „kivonati közlemény”
csak még inkább megerősíteni látszik, mert úgymond: „egyelőre czélszerűnek sem találtatik az, mit könnyen érthetünk
akkor, ha a jog és a törvények helyébe a napi parancsszerű paragrafusok gyártmányvilága léptetik. De mindemellett
mi is az eddigi részünkről történt fáradozásnak nem sikerült, s buzgó pártfogóink ki nem eszközölhettek, adja Isten,
hogy azt emez új küldöttség törekvése valósíthassa meg, mely azt oly dicséretes buzgalommal czélba vette, nékem pedig
engedje meg a tisztelt szerkesztőség, hogy egyrészről a közönségnek, másrészről ön lelkiismeretemnek is eleget tehessek
akkor, midőn a nyilvánosság elő terjeszteni kívántam azt, hogy ez érdemben és ügyben már mi is elkövettünk mindent,
és ha mi akkor kiszemelt pártfogóink buzgalmának nem sikerült, talán járt-keltebb pártfogók mégis eszközöltetik, és
akkor mindnyájunk hálás köszönetét eleve is kiérdemlették; mihez kapcsolva felkérem még ezúttal a tisztelt szerkesz
tőséget, méltóztassék az ide mellékelt adatokat is közleni, melyek a múltba visszapillantás által helyes tájékoztatást
nyújthatnak, és megkívánható adatokat is szolgáltatnak, melyek a jogtanoda ügyének felderítésére tartoznak, másrész
ről az illető új fáradozók szemében is becses érvényű, sőt jogalapú indokokként tekintethetnek. Ez okból legyen szabad
reménylenem, hogy a tisztelt közönség sem fogja azokat, mint unalmára válható olvasmánycikket tarthatni akkor, mi
dőn annyira bensőleg érdekli őket a nevelés és oktatás ügye, mint bárkit annak pártfogói körül csak érdekelhet; azért
bátor vagyok azt kezéhez küldeni, s annak mielébb eszközlendő nyilvánosság elé hozatalára tisztelettel felkérni.
Szíves hajlamiba ajánlott a tisztelt szerkesztőségnek, Győr, június 16-án 1862. évben.
Kozma Imre

Győri látkép

„Győrnek a török uralom aluli felszabadítása után, néhai Dallos Miklós győri püspök az akkoriban elhag yatott
állapotban talált győri tanodákban, a tudományok terjesztésétől és felvirágoztatásától ösztönöztetve, a győri ta
nodákba, az 1625. évben a jez suita rendet meghíván, hogy ezek fennállása lehetőleg biztosítva leg yen, néhai Erghel
Ferenc veszprémi püspök hozz ájárulása mellett, néhai Pázmány Péter azidőbeli mag yarország i prímás rendelkezé
sére, azon világosan kijelentett szándékkal, hogy a győri tanodákba meghívott jez suiták javadalmaz ására szolgáló
alapítványi javak vásároltassanak, 12.000 forintot tett le, mely összegért, néhai Pázmány Péter mag yarország i
áldozárnagy közbenjárása folytán, boldog emlékű II. Ferdinánd mag yar királytól, a lébényi és a veszprémi völgyről
nevezett apátságok jószágai felkéretvén, adományoz ás útján megszereztettek.
Ezen szép és buzdításra méltó példát követték az 1650. évben néhai Draskovich György győri püspök és a követ
kező években ennek utóda, Püsky János, kik a fentebbi alapítványt nevezetes összegekkel gyarapították: melyeket
utóbb az 1654. évben boldogult Széchenyi György győri püspök ugyan 50.000 forinttal öregbített, a reá következett
1662. és 1670. években pedig néhai Gorup Ferenc győri egyházmegyei kanonok, a perkátai és tápi birtokoknak, úgy a
szentágotai pusztának adományozásával növelt.
A mondott tanodákhoz tartozó zárdaépületet, melyet a már kezdetben említett Dallos Miklós építetni megkezdett,
befejeztette boldogult Széchenyi György, melyhez az akkori kanonokok 11.449 forinttal járultak, az imént említett
kolostor és tanodai épület között most is fennálló templomot pedig néhai Acsády Ádám győri kanonok felékesítette.
Ezeken kívül a tanodaépületre és a tanárok jobb ellátására néhai Sennyei István és Draskovich György győri püs
pökök, amint a régi adatokból kitetszik 23.000 forintot és ezeken kívül Széchenyi Pál győri székeskáptalani főprépost
nevezetes összegeket áldoztak, hogy a mind inkább szaporodó tanuló ifjúság és a felsőbb osztályok befogadására elég
séges legyen, boldogult gróf Zichy Ferenc győri püspök saját költségén megnagyobbítatta.

Ezen e szer int lelkes haz af iak jótékony adományib ól létesített győr i tanod a épületb en kezdetb en és hosszú
évek során ált al csak 4 nyelvészeti, 1 szónokl ati és 1 költészeti oszt ályb an nyerhete a kiképz és után a törekvő
haz ai ifjúság okt at ást; de ezen tanodábani okt at ás végett meghívott jez suit a szerz etesb eliek törekvéseinek si
ker ült utóbb, a mélyebb kiképz éshez elker ülhetetlenül szükséges komolyabb tudományoknak is utat egyengetni,
és érvényt szerezni, úgy, hogy ezen tanod ákb an az 1719. évb en a bölc sészeti tanulmányok előadása is tettleg
megkezdetett, melyekhez, midőn dic sőségesen uralkodó és boldog emlékez etű Már ia Teréz ia mag yar király
nő őfelsége, Mag yarországb an és kapc solt részeib en a „Ratio Educationis, totiusque rei literariae per Regnum
Hungariae et provincias eidem adnexas” című tanrendszert behoz atni és ennek folyt án az 1769. évi decemb er
14-ik napján kelt legfelsőbb kéz irat ánál fogva, Mag yarország számára Pesten egy királyi egyetemnek és Ma
gyarország mindegyik ker ületéb en egy-egy jogt anod ának megalapít ását legkeg yelmesebb en elhat ározni és a
dunántúli ker ület részére alapítottnak székhelyéül Győr várost kitűzni méltózt atott, az előbbihez a jogt ano
dai oszt ályok is hozz ájár ulván, akképp dunántúli ker ület javára alapított jogt anod a Győrött létesült, mely az
1773. évb en eltörölt győr i jez suit ák eladott jószág aib ól befolyt alaptőkével javad almazt atván -, az 1776. évi
novemb er 6-án néhai Niczky Kristóf ker ületi, tanulmányi és iskol ai főigazg ató és néhai Apffalter Józ sef helyb eli
tanod ai igazg ató ált al ünnep élyesen meg is nyitt atott. Az ekként alapított és létesített jogt anod a Győrött az
1785. évig virágozván, ezen évb en II. Józ sef császár őfelségének, s Felséged ősének rendeletéb ől, Pestre áthelyez
tetett honnét Győr város tanác sának megkeresésére, a győr i székesk ápt al an, mint nagyrészben alapító ált al az
1793. évb en benyújtott és az 1802. évb en megújított s az országos k. k. és r. r. ált al is támog atott legaláz atosabb
kérelem folyt án dic sőségesen uralkodó I. Ferenc császár és mag yar király, Felségednek boldog emlékez etű nagy
atyja legkeg yelmesebb hat ároz at ánál fogva, ismét Győrre, mint eredetileg kitűz ött székhelyére visszatétetni
rendeltetett: ahol az 1848. évi május haváig fennállott: azonb an az akkor i mozg almak tek intetéb ől az abbani
tanelőadások felf üggesztetvén, tudományos csarnok ai azóta Győr városának és az egész dunántúli ker ületnek
mély fájd almára, és az ifjú nemz edéknek nem csekély szellemi kárára és hátramarad ására jelen ideig folyton
zárva tart atnak.
De most, miután Felségednek, a folyó évi október 20-ik napjától, báró Vay Miklós felséged magyarországi főkancel
lárjához legkegyelmesebben intézett egyik legmagasabb kéziratában szeretett hazánk édes anyai nyelvének, szintúgy
a közigazgatásnál, valamint a törvénykezésnél és a tudományos intézetekbeni használása újra érvényre emeltetett és
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A győri jogtanoda történeti adatairól címmel dolgozat jelent meg-Kozma Imre kérésének megfelelően a Győri Köz
löny 1862. június 19-i számában. A történeti iratot a szerkesztőségnek kiadta Győr város jegyzője, Kautz Gusztáv.

„Az állam összes létszere és alakulása tekintetéből fő fontossággal bír a népnek szellemi műveltsége, értelmi fejlett
sége; mert innen meríti a közület valódi erőforrásait és leghatályosb rugóit; mert csak egy értelmileg kifejlett, érettkorú
nép képes az alkotmányi polgárjogokat méltán felfogva, élvezni a szabadság melege által megéresztett intézményekkel
és jogokkal ildomosan élni, és csak ily művelt nép adhatja meg az államépületnek azon szilárdságot és nép erkölcsi
alapot, mely nélkül virágzás, tartós jólét és haladás nem is képzelhető: mert mint Dahlmann politikájában mondja:
csak ott, ahol a nemzet szelleme magasabb lendületet vesz, létezhetik közvélemény, melynek hatása intenzívebb és
gyökeresb a népéletre, mint minden politikai intézményeké! Kautz Gyula országászattana 491. lapján megjegyzi: Ko
runké kitűnőleg az érdem, hogy mindinkább jobban és jobban kezdhetik elismertetni, azon nagy s fájdalom oly soká
nem méltányolt igazság, hogy a politikai és társadalmi szabadság és közrend, legbiztosabban és leghatósban a szel
lem, műveltség és a humanitás alapzatán emelkedhetik fel és szilárdulhat meg.
Ezekből következik, hogy az államhatalomnak, különösen korunkban, midőn a művelődés közegei és utai oly bonyolul
takká, az élet követelményei oly nagyokká váltak, a nép szellemi, értelmi művelődése, jelesül tehát: az oktatási, a nevelési,
a tudományi ügy irányában tétlen közönyösségben maradnia nem szabad, sőt működése, intézkedései egyik ágát, a tudo
mánynak, műveltségnek, minden tőle telhető utakon, módokon és eszközökkeli elősegítésére, ápolására kell fordítania.
Az államnak a szellemi művelődés előmozdítására nézve, ezen föladatának elérésére egyik eszköze a felsőbb tan
intézetek felállítása és szaporítása, úgy a fennállóknak tökélyesítése; amelyeken az előismereteket minden ágú szak
tanulmányokra nézve az alsóbb és inkább nevelési és előintézeteknek nevezhető iskolákban magának megszerzett,
koránál, szellemi tehetségeinek kifejlettségénél fogva komolyabb tanulmányra képesített ifjú honpolgár, kitűzött élet
pályáján szükségelt szakismereteket magának megszerezheti és valódi szaktanulmányt tehet.

Egy ily felsőbb tanintézetet bírt Győr városa és vidéke az 1848. évig Győrött fennállott, jeles tanárokkal díszeskedő,
az egész dunántúli vidék ifjúságának legjelesbjei által sűrűen látogatott jogakadémiában. De sajnos ez intézetet és
az egész dunántúli vidéket, míg haz ánk többi kerületei fennállott jogakadémiákat visszanyerték, nélkülözni kény
telen volt.Ami ezen tanintézet rövid történelmét illeti, ez a következőkben vonható egybe:
Ezen tanintézet első lapját Dallos Miklós győri püspök vetette meg jelentékeny összegnyi adománnyal 1625-ik év
ben, kinek utódai, jelesen: Sennyei István, Draskovich György, gr. Zichy Ferenc, Széchenyi György püspökök, szintén
jelentékeny összegekkel járultak hozzá az alapítvány növeléséhez, még Gorup Ferenc novi püspök és győri kanonok,
Perkáta és Tápé birtokok és a szentágotai pusztát adományozta e célra; 1630. évben lett megnyittatásuk idején már
a győri iskolák a legjelesb tanárokkal, milyenek a többi között, a Kollerok, Kazy, Csete, Mitterpacher díszeskedtek, a
XVII. században pedig annyira elhírhedtek-mint Konek Sándornak egyetemi tanárnak, ezen akadémiáról az egyete
mes magyar reál encyclopediában irt jeles cikkében, felemlíttetik-hogy itt nemcsak Magyarországból, hanem a német
tartományokból is egybegyűlt ifjúság hatszáz főre ugrott.
Az oktatás ügy szent érdekeit melegen pártoló dicső emlékű Mária Terézia királynő az 1776. évben, Magyarországot
négy tankerületre osztván fel, az egyetemen kívül, minden tankerületben egy jogakadémiát is felállítani és megalapí
tani határozott; így vált ezen tanintézet, mely a győri püspököknek a tudomány és szellemi művelődés előmozdítására
czélzott gondoskodásából és bőkezűségből már akkor nagy összegű alapítvánnyal volt ellátva, királyi akadémiává, és
1776. évben november 6-án Niczky belső titkos tanácsos és kerületi főigazgató alatt mint ilyen, nagy ünnepélyességgel
meg is nyittatott.
De rövid időre megnyitása után 1785. évben, már a jogakadémiát Győrvidéke elveszteni volt kénytelen; mert azon
évben gr. Teleki József főigazgatósága idejében Pécsre tétetett át; míg a győri káptalan és város tanácsának országosan
istápolt kérelmére 1802-ik évben újra megint az alapítók szándékához képest Győrbe visszatétetett, amely alkalom
mal Győr szab. kir. város részéről az átszállítási költségek fedezésére 2500 forint és a szükségelt fuvar szolgáltatott ki.
További működéséről a tanintézetnek érdekes adatokat közöl ezen akadémiának volt érdemdús főigazgatója, Fehér
György: De ortu et progressu academiae regiae Jaurinensis 1819. czímű munkácskájában, melyeket azonban itt rö
vidség tekintetéből elhallgatva, a fent elősoroltakból azon következtetést kívántam vonni: miszerint a győri jogakadé
mia még mielőtt királyi jogakadémiává lett, fennállhatására elegendő alappal el volt látva, királyi akadémiává lett
változtatása által a szellemi műveltség előmozdítása tekintetébőli szüksége elismertetett, és hogy Győrvárosa ismer
tetett ezen tanintézet legalkalmasb székhelyéül, annak a Pécsrőli visszahelyezését kérő folyamodványnak az ország
által lett támogatása eléggé igazolja.
E tanintézet tekintélyét és jó hírnevét tanúsítják hazánk ünnepelt tudósai és egyetemünk legjelesb tanárai; kik a
győri jogakadémiának, hosszabb-rövidebb ideig tanárai voltak, milyenek: az észjognak az ország köztiszteletében ré
szesülő közkedvességű tanára, Pauler Tivadar; a nemzetgazdászat tudományát oly fényes sikerrel művelő, és az első e
nembeli rendszeres munka szerzője: Karvasy Ágoston; jeles statistikusunk, és az egyházi jogtan czímű jeles munkájá
val hazai jogirodalmunkat legújabban gazdagító Konek Sándor, mindannyian a magyar tudományos akadémiának
tagjai; jeles criminálistánk Csatskó Imre-a régiebb tanárok közül: a híres Kelemen, Barics, Siebenlist, Beke -; e tan
intézet jeles főigazgatói közül: Paintnert, Fejért, és a tudományok, művészetek köztiszteletben álló pártolóját, Deáky
Zsigmond caesaropoli püspök ő méltóságát, kinek magas műveltsége, gyengéd bánásmódja által, kormánya alatt az
ifjúság erkölcsössége kiváló szilárdságot nyert, elég felemlítenem. Szóval e tekintetben ez intézet oly tekintélyeknek
örvendett; hogy ezt Konek Sándor egyetemi tanár úr fentidézett czikkében méltán nevezhette a pesti egyetem tanári
tárházának, mert egy akadémiából sem került ki annyi egyetemi tanár, mint éppen a győriből.
Tizenhét éve már, hogy Győrnek és vidékének e tanintézetet nélkülöznie kell, hogy hiányzik a gyúpont, mely a tu
domány üdvös melegét a vidékre kiárasztaná, és e vidék gyermekeit, ha felsőbb szakképzettségben részeltetni óhajtja,
kénytelen a költségesebb ellátást igénylő, és az erkölcsösség tekintetéből is számos csáboknak kitett fővárosi életre kül
deni, vagy a Duna túlsó részén fekvő, és téli időszakban az e vidékbeli közlekedéstől majdnem egészen elzárt Pozsony
ban lévő jogakadémiát kell igénybe vennie.
Ezen tapasztalt hiányokon segíteni ügyekeztek Győr vármegyének és Győrvárosnak törvényhatóságai is, melyek
1860. év végével alkotmányos állásukba lett visszahelyeztetésük után azonnal siettek ezen tanintézet visszaállítása
iránt lépéseket illető helyeken tenni, de sajnos, fáradozásukat siker nem koronázta, mert a nagyméltóságú magyar ki
rályi helytartótanács 56222. szám alatt kelt magas intézvénye értesíté e megye közönségét: miszerint a győri jogakadé
mia visszaállításának szüksége fenn nem forogván, az e részbeni kérelemnek hely nem adathatott. E megye tisztiszéke
ezen magas intézvény vételekor Savignynak azon mondatát vévén fel elvül, hogy „a felsőbb tanintézetek értékes, nemes
örökségképp jutottak át reánk előbbi időkből, és reánk nézve becsületbeli dolog, birtokukat a jövő nemzedéknek át
szolgáltatni,” ezen ügyet nem ejtette és ezt akkor csak egyelőre elhalasztottnak tekintette; és főispán úr ő méltóságát
felkérte, miszerint ezen ügybeni sikeres működés tekintetéből a győri püspök, káptalan, e megye és Győrvárosa részéről
összeállítandó bizottmánnyal értekezletet tartván, ez ügyet ismét felvegye, és általánosan óhajtott sikeréhez vezesse.
Azóta közel négy év folyt le, és a körülmények és viszonyok ez ügy újabbi felvételére alkalmasaknak és kedvezőknek
nem tekintethettek, miért is ennek sikeresítése érdemében a kellő lépések sem tétethettek meg.
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a pesti egyetemnéli közoktatásra nézve elvileg kijelentetett, hogy az 1848. év előtti tényleges állapot kiindulási alapul
szolgáljon, az édes reményt táplálnunk engedni, hogy honunk egyéb magasb tudományos intézetei között, a győri, ille
tőleg dunántúli kerületbeli jogtanoda is, mely Győr város kebelében, félszázadon túl virágzott, az 1848. év előtti tény
leges állapotába szinte, annál bizonyosabb visszahelyeztetni fog, s azok sorában újra helyet foglaland, mivel a szellemi
és anyagi lét, egymással válhatlan kapcsolatban állván, hogy ezen célhoz vezető eszközök elérethessenek, a győri kir.
jogtanodának mint a dunántúli kerület tulajdonának mielőbbi visszaállítása, annál égetőbb életkérdésnek tekintendő
mint a legnépesebb kerület tulajdonának mielőbbi visszaállítása, mivel a legnépesebb dunántúli kerületben valamint
eddig ezenkívül egy másik hasonló tudományos intézet nem létezett, úgy jelenleg sem létezik, melynek hiánya, midőn
a többi kerületbeli jogtanodák máig is fennállanak; mint egyedül a dunántúli kerület erő veszteség, e város és az egész
dunántúli kerület lakosságára annál érzékenyebben hat, mivel ezáltal számos szegényebb sorsú családok gyermekei
elől, a magasabb szellemi istáp keresésre és komolyabb tudományos míveltségre szolgáló út és alkalom elzáratott és
hosszabb idő óta elzárva tartatik.
Az előre bocsátottak után, e város tanácsa és községtanácsa, a győri jogtanodának visszaállítása iránti törekvéseit
egyik legfontosabb és legkorszerűbb feladatának ismervén és az alapítók iránti tisztelet által ösztönöztetvén, a leg
mélyebb jobbágyi hódolattal bátor Felséged trónjához azon legalázatosabb kéréssel járulni kegyeskedjék atyáskodó
gondoskodásainál fogva, a 12 év óta zárva tartott győri kir. jogakadémiának mielőbbi visszaállítását, annál is inkább
kegyelmesebben elrendelni, mivel ezt az alapítók iránti kegyelet is, kik annak alapításához és javadalmazásához
bizonyosan oly szándékkal, hogy ezen intézet örök időkig virágozzék a tudományos ismeretek terjesztésében tetemes
áldozatokkal járultak, a legmélyebb jobbágyi hódolattal maradván Felségednek Győrött, őszutó 6-án 1860. legaláza
tosabb hű alattvalói szab. kir. Győr városa tanácsa s községtanácsa nevében.”
Négy évvel később, 1866-ban Simor János győri püspök újra megindította az akadémia elhelyezésének ügyét. 1866.
március 16-án megjelent az uralkodó előtt, s arra hivatkozva, hogy az 1790/I:23 törvénycikkben a király biztosítja a nem
zetet, hogy az alapítványokat az alapítók szándéka szerint fogja kezeltetni, kérte a Felséget, hogy a tanulmányi alapnak
a győri jogakadémiát illető része, melyet 1848-ban a császári kormány lefoglalt, ismét eredeti rendeltetéseinek céljaira
fordítassék. A Felség megígérte Simor János győri püspöknek, hogy a győri jogakadémia ügyét tárgyalásba veteti.
Kautz Gusztáv, Győr vármegye főjegyzője az 1866. április elején tartott tiszti széki értekezleten az akadémia ügye
tárgyában indítványt nyújtott be. Ez következőket tartalmazta: a tiszti szék nevezzen ki egy küldöttséget, aminek
feladata lesz Simor püspök fáradozásait megköszönni, és egyúttal arra kérni, hogy továbbra is támogassa az akadé
mia újraindítását Győr városában.
Részlet a korabeli közgyűlési jegyzőkönyvből: „…minthogy biztos forrásból vett értesülés szerint, Simor János győri
megyéspüspök úr ő méltósága a győri jogakadémia visszaállítása iránt legközelebb felsőbb helyre intézett kérelmévelez ügyet buzgó eréllyel újjólag fölkarolta-illő volna néki ezért Győr közönsége nevében köszönetet szavazni, sőt ezen
üdvös jogi tanintézet visszaállításának mielőbb leendő kieszközlésére buzdítólag megkérni”-olvasható az 1866. április
10-i, Győr városa községgyűlési jegyzőkönyvében a 118. számú közgyűlési határozatban.
Kautz Gusztáv főjegyző a győri jogakadémia mielőbbi visszaállítása ügyében a következő indítványt terjesztette
elő, megjelent a Győri Közlöny 1866. április 19-i számában:

Rendelkeztek arról, is hogy a vármeg ye tiszti széke terjesszen be kérvényt az uralkodó elé, és egyben felszólítot
ták a szomszédos vármeg yék hatóságait, hogy kérelmükkel segítsék a közös ügyet. A tiszti szék Kautz indítványát
és annak minden pontját elfogadta és egyúttal felkérte Bély József első alispánt, hogy a meg yei tisztikarból álló
küldöttség élén mondjon a vármeg ye részéről köszönetet Simor megyésfőpásztornak és kérje további áldozatkész
támogatását.
Bély József alispán teljesítette a kijelölt feladatot. A megyei küldöttség mellett Győr városa is követte a példáju
kat és ők is elmentek a győri püspöknek köszönetet mondani. A két tanács felterjesztette a felségfolyamodásukat és
Simor püspök is megkezdte újra közreműködését a felső tanintézet érdekében.
Ennek következtében a Helytartótanács Őfelségétől kapott utasításra megindította az akadémia visszaállítási
ügyének lebonyolítását. A kir. helytartótanács Simor püspökkel vette fel a kapcsolatot, a visszaállításnak elvileg
semmi nehézsége most már nem volt, de az akadémiának szüksége volt öt önálló helyiségre, aminek biztosítását
meg kellett oldani.
Bár felmer ült az akadémia helyszínéül a győri bencés főg imnáz ium épülete, ahol régen is volt, de a Helytar
tótanács elvetette a jav aslatot. A Helytartótanács felkereste Simor győri püsp ököt, hogy kérje fel Győr városát,
jár uljon hozz á, hogy az akadémia szám ára szükséges öt helyiséget helyeztesse el a város tulajdonában lévő va
lamelyik házban, és megnevezte a legalkalmasabbnak tartott helyet is: a rég i meg yeház át. A város közg yűlésé
nek azonban nem volt szándéka a kív ánt öt helyiséget felajánlani. Ehelyett azt határozta, hogy a városi nevelés
ügyi választmány forduljon a pannonhalmi főapáthoz, hogy a győri főg imnáz iumban engedjen át az akadémia
számára helyiségeket. Emellett a város halogatta azt is, hogy mihamarabb küldöttsége menjen a főapáthoz. A
Simor püsp ökhöz írt levél megírása is váratott magára. Győr város hatóságának közömb össége általános meg
rökönyödést váltott ki szerte a városban. Ekkor Kautz Gusztáv a Győri Közlönyb en (1866. októb er 21-én) a
következőket vetette papírra:
Baross utca

Míglen a tudományok és művészeteknek bőkezű pártolója, a vallásosságnak a győri egyházmegye területén lelkes és
bölcs kormányzata általi előmozdítója és emelője, a szenvedő emberiségnek, az elhagyottaknak hű istápja, elődeinek
méltó utóda, Simor János győri megyéspüspök ő nagyméltósága, elődeinek e tanintézetre nézvesti alapítói jogánál fog
va, megemlékezve az 1790/1. 23. t. cz. azon szavaira: hogy ő Felsége mint legfőbb egyházi pártfogó, az alapítványokat,
az alapítók intentioja értelményében fogja kezeltetni, egész eréllyel felkarolta ez ügyet, és néhány hét előtt a legfelsőbb
trón zsámolyához alázatos kérelemmel járult e tanintézet visszaállítása érdemében. A lelkes főpásztornak ismert
erélye és az általa felkarolt ügynek teljes buzgalommali elősegítése, ez ügynek is sikeres keresztül vitelét remélteti; de
nem lehet, nem szabad egy hatóságnak, mely a megye érdekeit szívén hordani, anyagit úgy, mint szellemi jóllétének
előmozdítására minden tőle kitelhetőt erélyivel közreműködni hívatva van, ezen a megye, sőt lehet mondani az egész
dunántúli vidéket közel érdeklő ügyben közönyösnek maradnia; alázatos nézetem szerint tehát e hatóságnak is lé
péseket kell tenni, hogy ez ügy sikeresíttethessék; ezekre nézve tehát alázatos indítványomat a következőkben vagyok
bátor előterjeszteni.
Mindenekelőtt neveztessék ki egy küldöttség e tisztiszék részéről, mely győri megyéspüspök ő nagyméltóságának a
győri jogakadémia visszaállítása érdemében tett eddigi fáradozásaiért köszönetét kifejezve, ő nagyméltóságát egyszer
smind felkérje: hogy ezen ügyet ismert erélyével és buzgalmával továbbra is támogatni, és az egész vidék közóhajának
teljesülését, melyért azt örök hálára kötelezendi, magas közbenjárásával kieszközölni kegyeskedjék.
Továbbá terjesszen fel e megye tisztiszéke a maga részéről is egy alázatos kérvényt ő császári királyi apostoli Felsé
géhez, esedezve: hogy a győri jogakadémiát, melyet dicső emlékezetű királynénk, Mária Terézia, támogatva oly sok,
állását és hivatását kellően felismert egyháznagy megelőzött erélye által, a szellemi műveltség előmozdítására még a
múlt században felállított, amelyeket azonban a mostoha idők viszontagságai e vidéktől elvontak, honatyái mindenre
kiterjeszkedő legmagasabb gondoskodásában legkegyelmesebben részeltetni, és annak visszaállítását legkegyelmeseb
ben megengedni méltóztassék.
Végre kerestessenek meg a szomszéd megyék hatóságai is, hogy egyesítvén kérelmüket e megye hatósága kérelmével,
ez ügyben, hazánk szellemi, és saját fiai érdekében, hathatós közbenjárásukkal a kívánt siker kiviteléhez közreműköd
ni szíveskedjenek.
Mely indítvány elfogadtatván, a küldöttség kinevezésére t. Bély József első alispán úr felkéretett; mely küldöttség f. é.
április 10-én megyés püspök ő excellentiájánál tisztelkedett is, ő nagyméltóságától azon ígéretet nyervén, hogy ez ügy
ben egész eréllyel továbbra is illető helyeken előmozdítólag hatni, és ha kívántatnék, bőkezű anyagi segéllyel is ennek
létesítését elősegíteni fogja; az indítványozott alázatos felirat, úgy a szomszéd megyékhezi megkeresések is megtétetni
határoztatván, a feliratot annak idejében közleni nem mulasztjuk.”
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„Midőn f. év tavaszán e lapokból Győrváros lakossága értesült, hogy megyéspüspök ő nagyméltósága az évek hosszú
során át e város kebelében országos jó hír-s névnek örvendve fennállott jog-akadémia visszaállítása érdemében a leg
magasabb trón zsámolyához kimerítően indokolt folyamodással járult, és ezen a város szellemi és anyagi jóllétének
előmozdítására nézve oly nagy jelentőségű ügynek, nemcsak erkölcsi tekintélyéveli pártolását, sőt jelentékeny anyagi
segéllyeli támogatását és előmozdítását tevékenydús életének egyik legközelebbi feladatául tűzte ki; általános volt
az öröm, a lelkesedés, mit e hír előidézett; huzamosb időig a város minden rendű és rangú lakosai között a társalgás
főtárgyát azon előnyöknek felsorolása képezte, melyek e tanintézet visszaállításából a városra szellemi és anyagi te
kintetben háramlandanak. Belátta mindenki, hogy egy ily főiskolának a város kebelébeni fennállása a városnak kül
tekintélyét lényegesen emelendi, hogy a város értelmiségét szaporítandja, a lelkes ifjúság által a társas élet új irányt
és lendületet nyerend, a házak értéke, a lakások utáni nagyobb kereslet által, emelkedni, az üzletekben és iparban
nagyobb élénkség fog támadni, sok család az ifjak befogadása és élelmezése által ön sorsán fog könnyebbülést eszkö
zölhetni, szóval örült az utolsó hordárig mindenki, mert magának ezen intézet fennállásából, valamely előnyt tudott
következtetni; a város jóllétét és előmenetelét szívén hordó pedig annál őszintébb örömöt érezhetett e tárgy fölött, mert
ez előbb vezethet célhoz, mint azon számos vasútépítési tervezetek, melyek fölött a tárgyalások már oly régóta folynak,
és melyek létesülését, még mindig jobb időkre elhalasztva lenni látjuk.
De közös volt még a hálaérzet és elismerés megyéspüspök ő nagyméltóságának ezen ügynek lelkes felkarolása által
e város jólléte iránt ismételve kitüntetett buzgalma irányában, mely általános érzületnek kívánt tekintélyes kifeje
zést adni Győrvárosának tek. Közgyűlése is, midőn kebeléből választott nagyszámú küldöttség által köszönte meg ő
excellentiájának ez ügybeni eddigi fáradozásait, és ennek továbbra is hathatós pártfogására felkérte.
A legfelsőbb helyen benyújtott folyamodásnak illető felsőbb helyeni tárgyalása alkalmával legnagyobb nehézségéül
e tanintézet vissza állításának az ehhez szükségelt helyiségek kérdése merült fel.
Miután az 1848. évig e célra használt helyiségek a tanrendszernek a jelen kor gyakorlati igényeihez alkalmazott gyö
keres átváltoztatásánál fogva a 8-osztályú főgymnasium által vétetnek igénybe, attól pedig ezeket jogosan elvonni nem
lehet, de a jog-akadémiai helyiségekre jelenleg nem két terem, mint 1848 előtt, hanem öt nagyobb helyiség igényeltetik,
megyés püspök ő nagyméltósága a nagyméltóságú magyar kir. helytartótanácstól nyert felhívás folytán Győrváros ható
ságát felkérte, miszerint tekintetbe vévén a jog-akadémia visszaállításából a városra háramlandó előnyöket e tanintézet
visszaállításában segédkezet nyújtva, a szükségelt öt helyiségnek a város birtokában lévő házak valamelyikében, különö
sen az e célra legalkalmatosbnak látszó régi megyeházábani átengedése által, a cél biztos elérését lehetősítse.
Mely felhívásra a tekintetes közgyűlés a lelkes főpásztornak fáradozásait ismételve megköszönve előlegesen is
értesíté, hogy az ez érdembeni tárgyalások befejezte és a felmerült nehézségek megszüntetésével, érdemleges határoza
tát ő excellenciájával közölni nem késendik; ugyanez alkalommal elhatároztatott: hogy a nevelés-ügyi választmány
pannonhalmi főapát ő méltóságánál kérelmezőleg járjon el, miszerint a jog-akadémiához szükségelt helyiségeket, ha
némi megszorítással ez megtörténhetnék, átengedni méltóztassék.
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Ezen stádiumban áll közel három hó óta Győrvárosára nézve oly nagy horderejű ügy.
Nem tartom magamat illetékesnek, de nem is szándékom egy hatóság eljárását bírálgatni; de miután ezen ügy
a városi közönséget oly közel érdekli, illetékesb egyének felszólalását pedig mindeddig hiába vártam, és e jelenté
keny ügynek tárg yalását azon útra vezetve látom, mely igénytelen véleményem szerint célra vezetni nem fog, vagy
legalább is azt igen késleltetendi, több oldalról nyert felkéréseknek engedve, ez iránti nézeteimet közzé tenni, köte
lességemnek ismerem.
Biztos sikert, csak oly ügynek ígérhetünk, melyet lelkesedéssel felkarolva, egész eréllyel az annak kiviteléhez vezető
eszközöket foganatba vesszük.
Püspökünk ő nagyméltóságának a városi hatósághoz intézett megkeresésében közvetve értesíttetik a városi hatóság,
hogy az akadémiához szükségelt helyiségeknek a főgymnasiumi helyiségekbőli átengedése nem eszközölhető, mert ha ez
eszközölhető lett volna, ő nagyméltósága, ki ez ügyet oly lelkesedéssel felkarolta, és mielőbbi kivitelét óhajtja, e tárgyalá
sokat közvetlenül megtette, és nem közbenjáró által tetette volna. Az ügy tehát most is úgy áll, amit ezelőtt három hóval;
de előmozdítására legközelebb kilátás sincs; mert a küldöttség főapát ő méltóságánál megbízásában mindeddig nem is
járt el, és így a közgyűlés ez érdembeni további határozatának alapul szolgáló jelentését még meg sem tehette.
Ő nagyméltósága megyés püspökünk tehát méltán elszomorodott azon-lehet mondani-közöny felett, mely ezen ügy
nek, melyet a város jólléte előmozdítására irányzott nemes lelkű törekvésében oly nagy lelkesedés- és eréllyel felkarolt, és
amely ügyben leginkább érdekelt fél-a város-a felkért segédkezet nyújtani oly sokáig késik, tárgyalásában mutatkozik.
Nézetem szerint a városi hatóságnak, a lakosságnak általánosan nyilvánuló óhaja folytán feladata lett volna, azon
nal a vett felhívásra a kínálkozó alkalmat, mely 1861. évben, midőn Győrvárosa és a megye közös lépéseket tettek, de
sajnos, siker nélkül ez intézet visszanyerésére, korántsem volt oly előnyös, mint jelenleg-megragadni, hogy kebelébe
felfogadhassa azon intézetet, melyből 1848. évig oly nagy mérvben tapasztalt szellemi és anyagi előnyöket nyert, és
amelyeket ez bizonyosan jövőre is nyújtana; minélfogva az ő nagyméltóságától vett felhívásra elvileg azonnal ki kellett
volna mondania, miszerint a városra minden irányban háramlandó előnyök tekintetbe vételével kész áldozatot-ha a
város jólléte előmozdítására tett költekezés áldozatnak nevezhető-hozni, és a szükségelt helyiségek átengedésére kész
nek nyilatkozik; amely célra legalkalmasabb helyiségek kiszemelésére, és az évi-kiadásoknak ezáltal mily összeggel
leendő szaporodta iránt véleményes jelentés előterjesztés végett egy bizottmányt kell vala küldenie, mely a szeptember
havi közgyűlésre jelentését beadhatta, és ugyanakkor ez ügy elintézését lehetővé tette volna; minek alapján a visszaál
lításnak elvbeni elhatározása talán máris kimondva, és az általános óhaj teljesülése biztosítva lenne.
Úgy hiszem: azon város közönségének, mely 37% városi pótadót fizet, minden egyes tagja bizonyára teljes öröm
mel kész leend, még néhány krajcárral járulni oly költekezésre, amelyből reá háramlandó előnyök azt neki dúsan
visszafizetendik; szívesen járuland oly intézet visszaállításához csekély összeggel, melyben ha csak évenkint 100 ifjú is
nyerendi műveltetését, 40-50 ezer forint fog e városban elkölteni, mely összeg csak is az adózók zsebeibe folyand; mert
a város évi 170 ezer forintnyi kiadásai közül hasznosabban alig leend összeg kiadva, mint e tanintézet visszaállításá
ra szánt 1500-2000 forint; és mily édes önérzettel fogna az egyes városi lakos, a kebelében díszlő intézetre tekinteni,
tudva, hogy saját filléreivel is ennek visszaállításához járult.
Ám de a helyiséget a város még mindig felajánlhatja, lássuk azonban, mik lehetnek az ebbeli késedelem következményei.
Egy felsőbb tanintézetnek visszaállítása, a helyiségen kívül, még sok oly nehézségekkel van egybekötve, melyek elin
tézése huzamosb időt igényel.-A helyiségek biztosítva lévén, a nagyméltóságú magyar királyi helytartótanács legfel
sőbb helyre a visszaállítás érdembeni véleményes jelentését megteendi, az ügy legfelsőbb helyen tárgyaltatni, és ennek
alapján legfelsőbb határozattal elintéztetni fog.
Ha-reméljük a legjobbat-a visszaállítást ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb határozatával legkegyel
mesebben kimondani méltóztatandik, még a tanári állomások betöltésére kitűzendő pályázat, a begyűlt kérvények
alapos átvizsgálása, a kinevezések legfelsőbb helyeni eszközlése sok időt veend igénybe; ha tehát a főakadály, a helyi
ség iránti nehézség mielőbb megszüntetve nem lesz, a jövő, 1867/1868 tanév kezdetével e tanintézet, mely ha a folyó
év szerencsétlen eseményei közbe nem jönnek vala, már a folyó évben legalább részben megnyittathatott volna,-ismét
nem leend megnyitva, és egy egész év ez ügyre nézve ismét elveszve leend.
De egy más, és sokkal hátrányosabb következménye lehet e késedelemnek, mely által e tanintézet Győrvárosától ta
lán végkép elvonathatnék.
Ugyanis, mint hiteles helyről értesülve vagyunk, megyés püspök ő nagyméltósága, nehogy ezen ügy a helyiség kér
désén hajótörést szenvedjen, és hogy egyházmegyéje, melynek jövedelméből elődei ezen tanintézetet oly nagy bőke
zűséggel alapították, ezen tanintézet jótékony hatását és előnyeit ismét visszanyerhesse, hogysem ezen ügyet elejteni
kénytelenítve érezze magát, miután Győrvárosában e célra felajánlható háza nincs, inkább kész Sopron városában
létező nagy házát, mely a tanárok lakására is elég helyiséget nyújtana, e célra a nagyméltóságú magyar királyi hely
tartótanácsnak felajánlani.
Ne hagyjuk tehát kisikamlani kezeinkből a kínálkozó alkalmat, ne engedjünk helyet városunk történelme évkönyvei
ben azon tételnek, hogy a 19. század második felében, akkor, midőn a város jólléte előmozdításáról szó volt, a kívánt
erély bennünk hiányzott, és közönyünk által a közművelődés úgy, mint az anyagi haladásban hátramaradás jeleit

adtuk, hanem inkább érdemeljük ki erélyünk és áldozatkészségünk által a jelenkor megismerését, az utódok áldását,
és ez által tettleg is tüntessük ki, hogy megyés püspökünk ő nagyméltóságának a város jóllétére irányzott buzgó törek
véseit nem csak megköszönni tudjuk, de elősegíteni is készek vagyunk.
Dixi et salvavi animam meam.
Kautz Gusztáv”
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A lelkes hangú cikk megjelenésekor már a városi hatóságnál is folytak az akadémia ügyében történő tanácskozá
sok. Felmerült az is, hogy a megyéspüspök a győri egyházmegyétől nem akarja elveszteni az akadémiát, Sopron vá
rosában kész helyet biztosítani az akadémiának. Mivel a város küldöttsége sikertelenül járt a pannonhalmi főapátnál
a főgimnáziumi elhelyezés ügyében, így a győri nevelésügyi választmány azt a javaslatot vitte az 1866. november 5-i
városi közgyűlés elé, hogy a város gondoskodjék az akadémia elhelyezéséről és alakíttassa át a győri vármegyeházát,
hogy méltóan fogadja újra a város a neves intézményt. A közgyűlés a javaslatot elfogadta, tervezetet és költségvetést
készített és mindenről értesítette Simor János győri püspököt is.
Az 1866. december 3-i győri közgyűlés 442. számú határozata kimondta, hogy a régi megyeháza első emeletének
átalakítása a győri jogakadémia céljaira átalakításra kerüljön. A tervezetet az ügy sürgős volta miatt hamarosan a
győri püspökhöz is átküldték a polgármester közvetítésével.
A nevelésügyi választmány Simor püspökhöz küldött leve
lében kérte őt, hogy „a győri jogakadémia visszaállításáért, az
ügy körül tapasztalt buzgalmával és hatásos befolyásánál fog
va eszközölni méltóztassék” a mielőbbi megtelepedését a felső
fokú tanintézetnek. Egyetlen kérdésben volt valódi egyetértés
a győri közéletben a hatóságok és a különböző csoportosulások
között: a jogakadémia visszaállításának ügyében. A város el
határozása után Simor püspök is letett arról a tervéről, hogy
Sopronba vigye az akadémiát.
1867. január 20-tól Simor János győri megyéspüspök esz
tergomi érsek lett, de nem feledkezett meg a városról és az
akadémia sorsáról sem. Simor hercegprímási kinevezésével
a jog i oktatási intézmény ügye jelentősen előrehaladt, mi
vel a főpap a kezdetektől hathatósan támogatta az akadémia
visszaállítását.
Simor János 1867. május közepén Bécsben tett tisztelgő lá
togatást és ekkor írta örömteli sürgönyét Győrbe, Kautz Gusz
távnak:
„Kautz Gusztáv jogtudor úrnak Győrött.
Ő császári királyi Apostoli Felsége a győri jogacademia hely
reállítását május hó 12-én legkegyelmesebben elhatározni mél
tóztatott. Kérem ezt a kedves győriekkel tudatni.
Az ország prímása”

Simor János győri püspök

A Győri Közlöny azt is közölte rövid hírben, hogy a Budapesti Közlöny c. hivatalos lap megírta, hogy a győri jog
akadémia 1867/68-as iskolaévben már megnyílik. Kautz Gusztáv, aki 1867. május 2-a óta szerkesztője a Győri Köz
löny című lapnak, Győr városhoz kérvényt intézett, amelyben indítványozta, hogy a város készítse elő a jogakadémia
fogadásához szükséges helyiségeket, így azonnali kezdést nem akadályozza meg a helyhiány.
A győri közgyűlés 1867. június 25-i, 94. sz. indítványa szerint Győr városa hálás köszönetet mond a hercegprímásnak:
„…indítványoztatott, miszerint a hazai hírlapok tudósításai szerint ő császári apostoli királyi Felsége lemagasb elha
tározása folytán a győri királyi jogakadémiának visszaállítása elrendelve lévén, a város hatósága részéről, ezen a város
szellemi és anyagi jóllétének előmozdítására szolgáló intézetnek felállítása körül fáradhatatlanul buzgólkodó herceg
prímás ő méltósága ez ügybeni fáradozásaiért hálás köszönet volna szavazandó, minthogy pedig a város, a szóban lévő
intézethez szükségelt helyiségek kiszolgáltatásáért felajánlotta ezeknek megfelelő célra pedig több időt igényelvén.”
A győri közgyűlés 1867. június 25-én kelt határozata értelmében díszküldöttség ment és köszönte meg Győr vá
rosa nevében az összes fáradozást. „A jogakadémiának Győr városában visszaállítása a város szellemi és anyagi
jóllétének előmozdítására, a város tekintélyének emelésére nézve a legnagyobb és az egész városi lakosság minden
rétegeit közel érdeklő intézkedés lévén, a közgyűlés a város jólléte előmozdítása iránti kötelesség érzetétől áthatva, el
nem mulaszthatja határozatilag kimondani, miszerint a felső tanintézet visszaállításának ügyét szellemi és anyagi
támogatásában részesíteni kedves kötelességének elismeri. Minthogy pedig a tanintézet visszaállításának egyik fő té

nyezője a város és emberiség közül annyi magasztos érdemekkel bíró Hercegprímás Simor János ő főméltósága volt,
ennél fogva e tanintézet visszaállítása érdemében fáradhatatlan buzgalma a város jóllétének az ügy előmozdítása
általi lelkes felkarolásáért a város lakosságának hálás köszönete nyilvánítását és az ügy körüli támogatása kikérését
a közgyűlés a tisztelgő díszküldöttség által kívánja eszközöltetni.”
A díszküldöttség tagja volt: Kozma Imre polgármester, gróf Zichy Ottó, Balogh Kornél, Winterl Antal, Liszkay Jó
zsef, Buzássy Károly, Krisztinkovich Ede, Réti Ferenc, Kramolinj István, Tóth Antal, Schiebringer Emil, Karsay Sándor,
Koch Mátyás, Szalacsy Lajos képviselők, Nagy Pál tanácsos, Szücs Antal pénztárnok és Kautz Gusztáv főjegyző.
Győr város közgyűlése ekkor úgy határozott, hogy köszönetet szavaz meg Simor esztergomi érseknek és egyben
felkérte Kautz Gyulát, Győr város országgyűlési képviselőjét, hogy keresse fel a Vallás- és Közoktatási Minisztériu
mot és mielőbb kérje ki a hivatalos értesítést a város számára.
A közbenjárásnak meglett a kívánt eredménye. Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1867. június
30-án a következő leiratot intézte Győr város közönségéhez:

Eötvös József miniszter

Vallás- és közoktatási magyar kir. miniszter úr ő nagyméltó
ságától folyó évi július hó 4-ik napján a következő, június 30-án
675. elnöki szám alatt kelt magas rendelet érkezett Győrvárosa
közönségéhez. Ő császári és apostoli királyi Felsége f. évi má
jus hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával a győri magyar kir.
jogakadémiát legkegyelmesebben visszaállítani méltóztatott,
olyképen, hogy az 1867-8-iki tanévben az első tanfolyam, a kö
vetkező két tanévben pedig a második és harmadik tanfolyam
lészen megnyitandó. Erről a város t. cz. közönségét a pályázati
hirdetés másolatban idezárása mellett, azon megkeresésemmel
tudósítom, hogy midőn e fejedelemi elhatározást a tudomány
és művelődés szempontjából örömmel üdvözlöm, a város közös
sége szíveskedjék az akadémia számára felajánlott helyiségek
átalakítása és jó karba helyezése körül a kellő intézkedéseket
megtenni, az ügy sürgősségénél fogva engem hova elébb tudó
sítani és ez alkalommal nekem a részletes tervrajzot is bemu
tatni.
Azon reményben vagyok, hogy a város t. cz. közönsége, mit
a dunántúli hazai művelődés egyik kiváló fontosságú képvise
lőjétől ez ügyben a legbuzgóbb támogatást és áldozatkészséget
várhatom, a célra, hogy a győri m. kir. jogakadémiát aránylag
rövid idő alatt a jól ellátott és szervezett, s a tudomány mai
igényeinek megfelelő felsőbb hazai szaktanintézeteink közé so
rolhassuk.
Budán, június 30-án 1867.					
B. Eötvös József

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 június hó 30-án kelt, 675. számú vallás- és közoktatási miniszter hivatalos hirdetménye a Győri Kir. Jogakadé
mia visszaállításáról:
„1867. évi június hó 30-án kelt hivatalos hirdetmény a győri jogakadémia visszaállítása iránt
Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi május hó 13-án kelt legfelsőbb elhatározása szerint a győri magyar
kir. jogakadémiát legkegyelmesebben visszaállította olyképpen, hogy a következő, tudniillik 1867/1868-iki tanévben
az akadémia első tanfolyama, a következő két tanév folytában pedig a másod- és harmadévi tanfolyam leszen meg
nyitandó.
A vallás- és közoktatási magyar kir. ministerium figyelemmel a hazai tudomány fejlődése és a jogi pályára készülő
dunántúli ifjúság érdekei és szükségeire, gondoskodni fog a rendes jogi tanfolyamnak a fentebb említett módon való
egymás utáni szervezéséről, s hogy az első évi tanfolyam már a jövő tanévben megkezdethessék, a vallás- és közoktatás
m. kir. ministerium a győri magyar kir. jogakadémiánál egyelőre betöltendő három tanszékre, tudniillik
1, egy tanszékre, mellyel a jog-encyclopaedia, az összes észjogtan, az állam- és nemzetközi és a magyar büntető
jog;
2, egy tanszékre, mellyel a római és egyházjog; és
3, egy tanszékre, mellyel a magyar állam- és jogtörténet, a magyar közjog, a magyar magánjog és eljárás rendes
előadásának kötelezettsége van egybekapcsolva – a pályázatot ezennel kihirdeti.
Rendes tanárok számára az állomások mindegyikével 1.050 forintnyi rendes évi fizetés és a magasabb fizetésbe való
előlépési jog, rendkívüli tanárok számára pedig 900 forintnyi évi fizetés, azonkívül mindkét kategóriabeli tanár szá
mára a szabályos táppénz-illetmény élvezete van egybekötve.
A folyamodni kívánók koruk, vallásuk, végzett tanulmányaik, netáni eddigi szolgálataik és jogtudori fokozatukon
kívül, tudományos szakképzettségüket:
a, nyilvános jogi tanintézetnél folytatott valóságos tanítás, vagy
b, írott tudományos munkáik, vagy
c, egyetemi magántanári, az illető tanszék legalább egy tantárgyából való képesítésük (habilitatiójuk) által tartoz
nak kimutatni.
A magántanári képesítéshez szükségeltetik, hogy a jelölt jogtudori oklevele, életpályája rövid rajza és az előadások
előrajzának a jogi- és államtudományi egyetemi kar dékánságánál történt bemutatása után:
a, az általa kidolgozott nyomtatott vagy írott szakbeli értekezést vagy nagyobb munkát mutasson be;
b, a nevezett kar előtt tudományos értekezletet (colloqiumot) a benyújtott munka tartalma felett, és
c, e kar által kijelölt szakbeli tárgy felett próbaelőadást és pedig kellő sikerrel tartott légyen.
A körülírt kellékkel ellátott folyamodványok folyó évi szeptember hó elsejéig a vallás- és közoktatási m. kir. ministerhez
felterjesztendők.

Végzés:
„Ő császári és apostoli királyi Felségének a fentebbi rendelet által a város közönségének közölt, a győri kir. jogaka
démia visszaállítása érdemében kelt legmagasabb elhatározását mint is a kormány és közművelődés, nem különben
a város szellemi és anyagi jóllétének előmozdítása érdekében tett nagy horderejű kegyelmes intézkedését, a város köz
gyűlése, az intézkedés által és a szomszéd megyék egyik legfőbb óhajának teljesedésbe menetelét látva, lelkesült öröm
mel üdvözli és hálás köszönettel veszi.”
A közgyűlés által kijelölt küldöttséget Esztergomban 1867. július 16-án fogadta Simor János.
A tisztelgő látogatáson Winterl Antal győri kanonok-plébános és Kozma Imre, Győr város polgármestere szóno
kolt. A küldöttség tiszteletére adott ebéden pedig Balogh Kornél udvari tanácsos, Győr városi törvényhatósági bi
zottsági tagja és Kautz Gusztáv, Győr város főjegyzője fejezte ki háláját a bíboros-érseknek.
A küldöttség Esztergomból Budapestre utazott és Kautz Gyula dr. országgyűlési képviselő vezetésével br. Eötvös Jó
zsef miniszterhez mentek látogatásra 1867. július 18-án. Kautz Gyula szónoklatában fejezte ki a város közönségének
köszönetét. A miniszter válaszában kiemelte, hogy nagy örömére szolgált, hogy segíthetett azon, hogy Győr város
igazságos és méltányos kérelme teljesüljön. A miniszter búcsúzáskor a város szeretetébe ajánlotta a jogakadémiát.
1867. augusztus 2-án Kárffy Titusz, a vallás- és közoktatási miniszter elnöki titkára megszemlélte és célszerűnek
találta a tanterem nagyságát és az épület fekvését. Győr város gazdasági és nevelésügyi választmánya 1867. augusztus
7-én szemlélte meg a régi megyeházát, ahol az akadémiát el kellett helyezni. Megállapodtak, hogy az akadémiának
egyelőre csak az első tanfolyama nyílik meg a soron következő tanévben. Az idő előrehaladt volta miatt az épület első
emeletén csak egy tantermet készítettek elő az akadémia számára.
Zalka János, az új megyéspüspök is szívén viselte a felső tanintézet sorsát. Az akadémiai tanterem elkészültéhez ezer
forintot adott a városi hatóságnak. Győr város polgármesterének a következő levelet írta a győri megyésfőpásztor:
„Tekintetes Polgármester Úr!
Ő császári apostoli királyi felsége legkegyelmesebb Urunk Királyunk születésnapja alkalmából, az a Felséges Urunk
legmagasabb s legkegyesebb elhatározása következtében nemsokára megnyitandó győri jogakadémia helyiségeinek
minél célszerűbb elhelyezésére, van szerencsém egyezret /1000/ forintot azon megkereséséből áttenni Tekintetes Pol
gármester Úrhoz, miszerint ez összeget az érintett épületekkel foglalkozó bizottmányhoz átszármaztatni szíveskedjék.
Többiben minden tisztelettel maradtam
Győrött, 1867-iki augusztus hó 18-án
Zalka János
győri püspök”
Szeptember közepére elkészült a tanterem. 1867. szeptember 16-án történt meg az első három tanár kinevezése.
Ők a következők voltak: Hajnik Imre dr., aki egyúttal helyettes igazgató is lett, Kautz Gusztáv és Milbek Károly.

Budán, 1867. június 30-án
a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. ministeriumtól
Jegyzet: Pótlólag közzététetett, hogy a pályázati hirdetés harmadik pontjában említett és betöltendő tanszék csak a
magyar állam- és jogtörténet, a magyar állam- és igazgatási jogra, vagy közjogra terjed ki, később fogván csak a ma
gyar magánjog és eljárásra nézve intézkedés történni. A folyamodványok tehát csak is figyelemmel a magyar állam- és
igazgatási jogra, vagy közjogra felterjesztendők.”
A hivatalos értesítés nagy örömet keltett a városban. Az 1867. július 8-i városi közgyűlésen küldöttséget küldtek
Simor János prímáshoz és Eötvös József miniszterhez a hálás köszönet személyes kifejezésére.
A győri 1867. július 8-i közgyűlési jegyzőkönyvből részlet:
Tárgy érdeme:

Dr. Kautz Gusztávot, Győr város főjegyzőjét, a későbbi igazgatót, helyettes tanárnak nevezte ki Eötvös József mi
niszter a Győri Kir. Jogakadémiára 1867. szeptember 16-án:
„Ő császári és apostoli királyi Felségének f. évi május 13-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben
visszaállított győri kir. jogakadémiánál betöltendő egyik tanszéken Dr. Kautz Gusztáv Győr szab. kir. város főjegyző
jét helyettes rendes tanárnak kinevezvén, erről a város közönségét oly felszólítással tudósítom, s aszerint az ide szánt
kinevezési rendelvényt és folyamodványa nevezettnek azonnal kézbesíteni szíveskedjék, megjegyzem egyszersmind,
hogy megengedhetőnek találtam, miszerint jelenlegi hivatalos állomásával összekötött teendőit, amennyiben az által
tanári kötelességeinek teljesítésében nem akadályozva további intézkedésig végezhesse.
Budán, 1867. évi szeptember hó 16-án
Báró Eötvös József ”

„A mag yar vallás- és közoktatási miniszter úr ő nagyméltósága f. é. június hó 30-án 675. sz. a. kelt rendeletével
értesíti a város közönségét ő cs. és apostoli királyi felségének f. é. május 12-én kelt legfelsőbb elhatároz ásáról, mel�
lyel a győri kir. jogakadémiának visszaállítását keg yesen elrendelni és ezen tanintézetnek tanfolyamonként három
év alatt leendő újabbi életbeléptetését elhatározni méltóztatott; felhívja a hivatkozott rendeletben egyszersmind a
város közönségét, hogy a szóbani tanintézetre felajánlott helyiségek átalakítását eszközöltesse és a tervet betekintés
végett felterjessze.”

Az akadémia megnyitására a miniszternek is szándékában volt eljönnie, de 1867. szeptember 27-i 936. sz. leiratá
ban értesítette az akadémia igazgatóját és Győr város közönségét, hogy az országgyűlés megnyitása és a tanügy újjá
szervezése körüli teendői miatt maga helyett miniszteri biztosul Lipovniczky István püspököt, miniszteri tanácsost
küldi Győrbe.
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A koronás király iránti rendületlen hűség és a honfiúi örömnek egyaránt magasult érzelmével nyílnak meg ajkaim
ezen ünnepélyes alkalommal, mely Győr városát jogakadémiával gazdagítja, engem pedig azon ritka szerencsében
részesít, hogy a fejedelmi kegy ezen épp oly’ magasztos mint áldásos nyilvánulásánál a magyar kormánynak küldöttje
és képviselője lehetek a cultus és közoktatási miniszter úrnak, azon köztiszteletű férfiúnak, aki megújult alkotmányos
életünk hajnalán, működésének első áldozatját a győri jog-akadémia visszaállításával mutatá be a tudomány és a
haza oltárán, és kit egyedül legyőzhetetlenül parancsoló körülmények tartanak vissza azon vágynak teljesítésétől,
mely szerint maga jelenlétével óhajtá emelni az örömnapot, melyet tudományokért lángoló nemes szívének őszinte
törekvése az első rangú tényezők sorában segített a tisztelt városnak kivívni, megszerezni.
Ezen fényes küldetésnek annyival inkább örvendek, mivel ekképp a szerencse kínálkozik személyes tiszteletem
adóját is leróni e tisztelt város emelkedett lelkű polgárainak, kik a magasb műveltség terén nem versenyeznek ke
vésbé a babért haz ának többi várossal fölött kiérdemelni, mint az ipar és szorgalomnak verítékökkel áztatott me
zején saját és kedves haz ánk jóllétét, fölvirágz ását nemes törekvéssel előseg íteni, és kik ezért méltók is arra, hogy
a szorgalom és az emelkedés tanyáján legszívesebben kéjelgő múz sák is ajándékaik teljével üssék föl székhelyöket
kedvelt körükben.

Midőn e reám nézve igen hízelgő tisztemben eljárni óhajtok, nem lehet feladatom a legfőbb kegyelemmel visszaállí
tott jogakadémia történelmét egész kiterjedésében ecsetelni, bár méltó tárgya lenne a legtüzetesb értekezésnek, akár a
közreműködő személyek nagyságát, akár a viszontagságok korrajzát, akár az áldozatok halmazát vennők figyelembe,
melynek létezésének, működésének elröppent idejét, mint szintannyi örvendetes vagy bánatos emlékkövek jelölik. A
hála azonban és elismerés, mely lovagias nemzetünknek az ősök iránti egyik kiváló jellege követeli, hogy önök lelki
szemei előtt föllebbentsem a múltnak leplezetét, fölidézzem árnyait azon dicsőknek, kik a jogakadémia alapítása, föl
virágoztatása által első rendű jótevői lőnek, különösen e városnak és az egész vidéknek; és fölemlítsem a nagylelkűeket,
kik jobb reményt keltő napjainkban amazoknak sorát aligha kevesebb dicsőséggel kiegészítik, bezárják.
Első helyen említendő Dallos Miklós győri püspök, aki e tanintézetet az általa 1625-ben meghívott Jézus Társa
ságiak tanügyi vezérletére bízván, annak nemcsak 12.000 forintot adományozott, hanem számára dicső emlékű III.
Ferdinánd császár- és királytól a lébényi és veszprémvölgyi apátság javait is megszerzé.
Ezen alapítványokat kis-sennyei Sennyey István és Draskovich György szintén győri püspökök 23.000 forinttal nagy
lelkűen gyarapíták.
Ide járul az adományaiban fejedelmi bőkezűséget gyakorló Széchenyi György győri püspök, ki e czélra 50.000 forint
tal és Gorup Ferenc novii püspök s győri kanonok, ki e tanintézetet jószágokkal gazdagítá.
Ezenkívül említendő még Eszterházy Ferenc gróf és neje, Thököly Kata, kik e czélra nevezetes jószág-részeket adomá
nyoztak. A tanodai épületet Széchenyi Pál győri nagyprépost építtette, melyre a második emeletet Zichy Ferenc gróf
győri püspök költségén magasíttatott. A zárdaépületet a már említett Széchenyi György a győri kanonokoknak 11.449
forintnyi adományával gyámolítatta, nagyszerű költséggel emeltette, az azzal kapcsolatban lévő díszes egyház pedig
Acsády Ádám győri kanonok, utóbb veszprémi püspök költségén fejeztetett be.
Az ekképp alapított és hazánk tudományos intézetei közt tekintve abban dícsérőleg működött a nagy szellemi erők
kel rendelkező kitűnő akadémia a tudományok pályáján áldásosan működött egész 1849-50-ig, amidőn a bölcsészeti
és a jogi tanfolyam is meg lőn szüntetve. Ne fürkésszük a csapás sejtelmes vagy tán igenis ismert okait, úgy látszik, az
isteni gondviselés kezében ez is egyike akart lenni azon, habár a halandók előtt sokszor nem igen kedves próbáltatá
soknak, melyek közegül szolgálnak nagy jellemek feltűnésére, a nemes szívek annál edzettebb, kitartóbb működésének
nyilvánulására.
E mostoha körülmények közt, mint magyar fajunk, mondani szokta, Isten jó kedvében Győr egyházmegyének főpász
torul oly férfiút ajándékozott, ki nagy szellemi ereje, és kimeríthetetlen bőkezűségének monumentális emlékeinél fogva
soha meg nem alázható büszkesége marad a magas műveltségnek épp úgy, mint a tevékeny keresztény szeretetnek, és
ki, mint ez ügybeni erélyes felterjesztéséből kitűnik, mindjárt a főpásztori kormány átvétele után, a tudományos ha
ladás ezen megszüntetett palaestrájának visszaállításával kezdett foglalkozni.
Ugyanis, így szól a legalázatosabb felterjesztésben a megyének feledhetetlen főpásztora, most már herczegprímások
székének dísze „mióta püspöki székvárosom szellemi előrehaladását éber szemekkel figyelve észlelem, napról napra
mindinkább mélyen érzem szükségét oly magasabb tudományos tanintézetnek, mely ugyan nagynevű elődeim példát
lan és eléggé soha nem magasztalható bőkezűségéből egykor e város keblében a közművelődés és értelmi felvilágosodás
jótékony sugarait országszerte áldásthozólag szétárasztá, de melyet a város, a tudományoknak hajdan dicső székhe
lye, már majd két évtizeden át sajnosan nélkülözni kénytelen”.
A főpásztori alázatos kérelem visszhangra találván a fejedelem atyai keblében, és ez támogattatván a fennkölt lelkű
oktatásügyi miniszter úrnak, fajunkat a művelt nemzetek tudományos színvonalára emelni óhajtó hazafias törekvé
se által, folyó évi május hó 12-én kelt legmagasb királyi leiratával a fájdalmasan nélkülözött intézetet visszaállítani
kegyeskedett. A királyi kegyelem hálára felhívó ezen ténye íme egész nagyságában áll önök előtt, tisztelt gyülekezet,
melynek messze kiható érvvel növekvő gyűrűzetben mutatkoznak, ha a fejedelmi nagylelkűség e lekötelező zálogát
akár tudományos, akár társadalmi szempontból mérlegeljük.
A szellemnek élete a tudományokban, az összes műveltség fejlesztésében rejlik; ez eleme, melyben fönségének
culmisatióját éri el, és visszatükrözi az isteni képet, hasonlatosságot, melyre teremtetett. Ha hitbéli tekintetben kiak
názhatatlan mélységű az egyháznak e szép mondata: „nihil enim nasci profuit, nisi redimi profuisset”, tudományos
szempontból melléje állítható ez: mit ér embernek születni, ha szelleme, e szikrája az istenségnek, a tudatlanság sö
tétségéből nem válhatik meg.
Nagy Sándor népeket és országokat zúzó győzelmei közt sem pirult bevallani, hogy többel tartozik a bölcsészet aty
jának, mint nemzőjének, Fülöpnek, mert ennek csak testi, de szellemi életét amannak köszönheti.
Napjainkban az emberi szellem merész szárnycsattogással emelkedik a tudományok végtelen régióiba és tisztán
óhajtván látni azt is, mi talán örökre fedve marad előtte, sas szemmel daczos merevséggel irányozza az összes tudás
ragyogó napjára és létet, befolyást csak azon nemzeteknek biztosít, melynek szárnyain hordoztatják magukat, és a
műveltség fénycsomójának sugarait szellemi tűzfokukba felvenni, központosítani az értelem és kedély egész erejével,
sőt erőlködéseivel is képesek, készek, elég elszántak.
Nemzetünk, mely hősies daliásságának, a harczmezőn létéért vívott küzdelmei mellett is megőrizte, sőt hatványozta
a cultura összes ágai iránti fogékonyságát, képességét, s mely, midőn hazájának oly sokszor vérben úszó földgörön
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Eötvös József m. kir. vallás- és közoktatási miniszternek 1867. szeptember 27-én, 936. elnöki szám alatt kelt leirata
a győri kir. jogakadémia igazgatójához, dr. Hajnik Imréhez:
„Miután a visszaállított győri m. kir. jogakadémia első tanfolyamára a tanárok kineveztettek, azon állapotba jutott
a tanintézetünk, hogy folyó évi október 3-án megnyitható és abban a rendszeres oktatás megkezdhető leszen.
Felette sajnálom, hogy az országgyűlésnek legközelebbi megnyitása és a tanügy újjászervezése körüli nagy elfoglalt
ságom a legjobb akarat mellett sem engedik, hogy kívánságom szerint a hazai tanintézet megnyitási ünnepélyén sze
mélyesen lehessek jelen, s hogy kénytelen vagyok későbbre halasztani látogatásomat az akadémiánál, mely arra van
hivatva, hogy hazánk egyik legnagyobb fontosságú érdekének ifjúságát a magasabb szaktudomány körébe alaposan
bevezesse, azok közt a valódi művelődés és értelmiség áldását terjessze, és így hazánk felvirágzásának legnélkülözhe
tetlenebb alapját megvesse.
Midőn tekintetes Uraságodat arról tudósítom, hogy a győri kir. jogakadémia megnyitásával Lipovniczky János mi
niszteri tanácsos és püspök úr őméltóságát bízom meg, elvárom, hogy a tanárok meg fognak tenni szép és nagy fontos
ságú hivatásuk öntudatában mindent ,amit tőlük a közönség velem együtt reményel.
Kelt Budán
Br. Eötvös József
1867. szeptember 27.”
A jogakadémiai helyiségek tárgyában is határozatot hoztak a győri közgyűlésen és egyben a gazdasági választmány
egy új építési tervezetet kért, mert úgy határoztak, hogy egyelőre csak átalakítás lesz az odaítélt megyeháza épületén.

A Győri Királyi Jogakadémia ünnepélyes megnyitása
A jogakadémia megnyitását Lipovniczky István tanácsos fogja végezni- erről tudósít a közgyűlési jegyzőkönyv és a
megnyitás rendezését egy bizottság feladata lett irányítani, melyet az 1867. szeptember 20-i közgyűlés bízott meg a
teendők ellátásával. Tagjai: Balogh Kornél elnök, gróf Zichy Ottó, Schiebringer Emil és Liszkay József voltak. Mellet
tük segédkezett Kautz Gusztáv főjegyző és Szücs Lajos pénztárnok.
1867. október 2-án érkezett Győrbe Lipovniczky István miniszteri tanácsos és Hollán Győző vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumi elnöki fogalmazó. A győri püspökvárban szálltak meg az ünnepség előestéjén.
A jogakadémia megnyitásának ünnepsége 1867. október 3-án a győri bencés templomban kezdődött. Fényes papi
segédlettel Zalka János győri megyéspüspök mondott szentmisét. A templomban nagyszámú hallgatóság mellett je
len volt a királyi biztos, a káptalan, a pannonhalmi főapát, a csornai prépost, a megyei tisztikar élén a főispánnal, a
császári és királyi 19. számú gyalogezred tisztikara, a városi tisztikar és Győr város képviselő-testülete, a főgimnáziu
mi tanári kar és az új akadémia tanári kara, a céhek zászlókkal, számos Győr városi és vidékbeli polgár; az oratórium
ban pedig díszes hölgykoszorú foglalt helyet. A szentmise után az összes hallgató az akadémiai épület nagytermébe
vonult, ahova csakhamar a királyi biztos úr is megérkezett, aki a megnyitó beszédet mondta.
Lipovniczky István magyar királyi vallás- és közoktatási miniszteri tanácsos és püspök úrnak, a Győri Királyi Jog
akadémiának ünnepélyes megnyitása alkalmával mondott beszéde:
Méltóságos Megyéspüspök Úr!
Nagytekintetű Gyülekezet!

Hajnik Imre

Született: Pest, 1840. április 5.
Meghalt: Budapest, 1902. augusztus 30.
Tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. 1863. május 3-tól 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 vallás- és közoktatásügyi miniszter a
9240. számú rendelettel (1867. szeptember 16-án) nevezte ki
igazgatónak, s egyúttal a magyar állam- és jogtörténet és a magyar közjog és a közigazgatási jog nyilvános rendes tanára lett.
1870. december 6-án, a 27942. számú rendelettel, a király végleg megerősítette igazgatói állásában. 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. 1872. szeptember 23-án adta át az igazgatóságot Kautz
Gusztávnak.

gyeiért elsorolhatatlan ellenséggel szemben küzdött, egyszersmind a civilizáció és műveltség szentélyét is megőrizte
nemcsak saját, hanem Európa összes népeinek számára, nem maradhat el az általa ekképp véráldozattal is meg
dicsőített ösvényen, hanem inkább, valamint a culturáért vívott harczokban zászlóját mindig dicsfény övezte, úgy
a haladás küzdhomokján is újabb babérokkal kell ezt ékesítenie, mi nemzetközi fényes állásának elkerülhetetlenül
szükséges és ezért féltékenyen őrizendő tényezőjévé lő, ha kezeiből ki nem akarja csavartatni senki által el nem vitat
ható trophaeumait, ha nem akar létének hátrahagyott annyi óriási nyomai után, a haladás és műveltségnek magasra
emelkedő hullámverése előtt mintegy megrettenve, más bátrabb népek által, melyeknek egyiránt erre nézve semmivel
sincs több hivatásuk eltemettetni.
Ezt pedig életre termett vérünk nem akarja, nem akarhatja és azért örömmel kell üdvözölnie a művelődés és tudo
mányosság szentélyeit, melyek előtte megnyílnak, s melynek szaporodásával tágasb mederben ömlik a szellem életvi
zem, mely az emberi nem szerencséjére minél bővebben élveztetik, annál nagyobb szomjat ébreszt és sürgeti a tantalusi
ingerének hasztalan megkísérelt teljes kielégülését.
Bennök látjuk őseink szellemét, irányát;-bennök a viaskodást, mely sokszor a múlttal akart szakítani;-bennök a
tusakodást, mely a jövőt, már megelőzőleg hatalmába akarta ejteni;-bennök a szent lelkesedést, mellyel a közügyet
átkarolták;-a féltékenységet, mellyel véren szerzett szabadságuk kincseit minden megtámadás ellen törhetlen erővel
körültánczolni igyekeztek, hogy teljes épségben szálljon szeretett unokáikra az örökség, melyet bölcsességök, kitartá
suk, áldozatuk, hozott vagyonuk és életük megállapított, visszaszerzett, megszilárdított.
És éppen a jogtudományok azok, melyek kedvelése népünk nemzeti jellegének egyik kiváló vonását képezi; aránylag
sehol sincs annyi legista, mint nálunk, sehol a törvénytudás nagyobb mesterei, mint számra nézve eléggé csökkent vé
rünk férfiai közt.
Róma fórumán nem sürgött több jogász, mint areopagjainkban és a rostrumot nagyobb szónokok nem dicsőítették
meg, mint a magyar jogtudósok törvényhozó vagy igazságszolgáltató magaslatainkat; ezenkívül pedig fajunknak egész
történelme jogvédelemmel van tele, mely a jogérzetben legalább is egyenlő lévén a szervezeti államelméletet élő többi
nemzetekkel, jogáért szenvedni, sőt meghalni is tudott, de jogárulást nem követett el soha.
Nemzetünk e jogi élete elválhatlanul egybeforrt létével, együtt áll vagy dől mindkettő, miért is törvénykönyve nem
csak történelmi emléke múltjának statusbölcsességének, hanem palladiuma is politikai létének, fönnmaradásának.
De messze vezetne a jogtudományok különféle nemeinek ilyetén fölsorolása; gazdag rak
tár az, mely nem csak eszméket, hanem életelveket nyújt, annál becsesebbeket, minél inkább az embe
ri lét belsejéből vétetnék, és minél közvetlenebbül irányulnak a közös társadalmi élet összes viszonyaira, me
lyek szerintök alakulnak, vagy bizonyára szerintök intézendők, különben a népeknek államéleti czéljok nemcsak
koczkáztatva, hanem veszve is van. – A társadalomban nem létezhetik csak hatalom, a jog az, min a társadalom
alapszik, emelkedik, és juthat lehető tökélyre.
Társadalmi szempontból tekintve a jogakadémia előnyeit, nehogy visszaéljek a tisztelt Gyülekezet türelmével, elég
legyen felemlíteni, mennyivel könnyíttetik meg a tudományok csarnokához való jutás a város és vidéke minden tudo
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mány után sóvárgó ifjú polgárára nézve, és így kiket a mostohább körülmények a távolabb eső intézeteknek tömérdek
költséggel járó látogatásától különben eltiltanának, azoknak is módot nyújt az elme tudományos kiművelésére, és
ekképp sok szép tehetség, mely különben parlagon hevert vagy eltemetetett volna, megnyeretik a közügynek és tá
masza lehet e drága hazának, ki másképp alig hordhatott volna csak homokszemet is a haza oszlopai alapzatának
megszilárdításához. A szülők is szívük kedves kincseit, gondosan nevelt sarjaikat könnyebben kísérhetik őrszemmel
éppen a legsikamlósb években, melyek távolabb eső helyeken sokszor egész életre kiható szomorú következményeket
szülnek, és a jó szülők megcsalódott szíve, az anyagi veszteségen kívül, egész megszakadtáig mint szomorú fűzgyászok
magzatjoknak elkoczkázott szerencséje, boldogsága fölött.
Ezenkívül a város, mely keblében a tudományos intézetet bírja, nemcsak a műveltség nimbuszának, hanem az
ipar- és szorgalom-cikkek kelendőségének is örvend, mi jótékony visszahatást gyakorol a város emelkedésére, felvirág
zására.
Ennyi előnyben, ennyi áldásban részeltetvén a legmagasabb fejedelmi kegy által, hálánk forró érzetében boruljunk
le a királyi trón zsámolyánál, s mondjunk szívből fakadt hálát, köszönetet fölséges Urunknak, koronás királyunknak,
ki megértve hívei könyörgését, királyi szívének egész hajlamával teljesítette hű alattvalóinak kérelmét, és a tudomá
nyos közművelődésen kívül atyai jóságának áldásait különösen e város fölött árasztotta el.
Érezzék ezt mélyen, győri tisztelt polgárok!
Viszonozzák a jótéteményt alattvalói hűséggel, áldozatkészséggel az igazságot szerető, jogtisztelő fejedelem iránt:
különösen pedig szívleljék meg, hogy a haza reményeit, a szülők legdrágább kincseit már most nagyobb számmal fo
gadják városunk falai közé:-távolítsanak, a haza szent évében kérem, távolítsanak el mindent, mi a hon reményeit,
jövőjének zálogát képző e nemzedéknek anyagi, de főleg erkölcsi kárára lehetne; sok romlatlan szív fog itt dobogni,
őrizzék az őrködésükre bízott drága kincset és azokat, kik önökhöz a földi, anyagi kincsek öszvegét hozzák, honfiúi
erényekkel gazdagítva küldjék vissza övéikhez.
Engedje az Ég, hogy a kinevezett, és most általam tisztelt Hajnik Imre, Kautz Gusztáv és Milbek Károly urak szemé
lyében tisztelettel bemutatott tanári kar sikerdús szellemi tevékenysége által a hallgatóknak nemcsak elméjök gyara
podjék ismeretekben, hanem nemesedjék szívök is, különösen a jogérzet, jogtisztelet által és ezen forrásból fakadjon
nálok a fejedelem, a koronás király iránti hódolat, hála, odaengedés tudván, hogy, a legelső magyar ember a király,
kinek hatalma, dicsősége szintén jogokban, azok tiszteletében áll.
A hála és köszönet igaz gyöngyeiből illessenek Önök Uraim herczegprímásunk babérjaira is, ki az egyházi méltó
ságnak hazánkban legfőbb polczát lelke nagyságával, nemességével még felülhaladja, s melynek e város annyi zálogát
bírja, hogy lépten-nyomon annak emlékeivel találkozik: legyen neve áldott, mint áldott volt atyailag főpásztori mű
ködése, lángoló buzgalma!
Mély csorbát ejtenének Önök, Uraim hálaérzelmükön, ha ezen ünnepélyes órában feledni tudnák közoktatási ma
gyar királyi miniszter ő nagyméltóságának, Ő Felségének sikeres közbenjárását a jogakadémia visszaállításának ügyé
ben; távolléte azon előnnyel kínálkozik, hogy szerénységét nem sértjük, ha érzelmeinknek hevesb kifejezést kölcsönözve
fönnen hirdetjük eredményteljes eljárásának érdemét, és tiszteletkoszorúzta nevét nagylelkű közvetítéséért új dics
fénnyel környezettnek valljuk, és hálatelten unokáink szívében is eltörülhetetlenül véssük!
Legyen még szabad Méltóságodhoz fordulnom, e szerencsés egyházmegyének legmélyebben tisztelt főpásztorához!
Méltóságodnak nemes, a nevelés és oktatás pályáján edzett, a közjóért áldozatot nem kímélő emelkedett érzülete már
eddig is tanúsított bőkezűsége kezességül szolgál, hogy e mai nap megnyitott tudományos intézet fölött atyai szemei
őrködni fognak, és e tekintetben is nagy elődjeinek pharosként világító példája nem annyira ösztönül, mint irányítani
szolgáland.
Püspökök, egyházi férfiak alapították, virágoztatták fel ezen intézetet, nem fogja megvonni Méltóságod kegyességét
tőle, méltóztassák nagylelkűsége, áldásos érdekeltsége s már eddig is borostyánzott tevékenysége által halhatatlan
elődjének nyomán megczáfolni azon nem ritkán fölmerülő vádul, mintha egyházunk a tudományos haladásnak nem
volna barátja, ápolója – ezen intézet is ellenkezőt tanúsít.
Köszönetet mondva tisztelt Gyülekezet szíves türelméért, midőn a jogakadémiát megnyitottnak kijelentem, az ün
nepélyes pillanatokat megszentelő ősi magyar szokás szerint óhajtom:
Éljen a király! Éljen a haza! Viruljon a jogtudomány és annak győri akadémiája!”
Az éljenzések között befejezett beszédet az akadémia fiatal igazgatójának, Hajnik Imrének tudományos lelkesült
séggel szerkesztett beszéde követte, amelynek befejeztével a közönség szétvitte a városban az örömhírt, mármint
hogy a város tárt karokkal várja újra a joghallgatókat.
Az ünnepély befejezését jelentette, hogy a győri megyéspüspök úr díszebédet rendezett a megnyitón résztvevő
magas rangú vendégek számára.
A díszebéden felköszöntések hosszú sora következett. A megyéspüspök úr Őfelségére és az uralkodóházra mon
dott felköszöntője nyitotta meg a sort, ezt követte a hercegprímás úrra, a vallás- és közoktatási miniszter úrra, a
győri megyéspüspökre, a jelenlévő királyi biztos úrra, a város közönségére, a tanári karra, a fennállott győri jogaka
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démia utolsó főigazgatójára, Deáky püspök úrra és Deák Ferencre mondott felköszöntések. Ez alkalomkor olvasta
fel a királyi biztos úr a miniszter úr őnagyméltóságától beérkezett üdvözlő távsürgönyt. A távírda útján az üdvözlést
rögtön viszonozták a győri ünneplők.
Simor János hercegprímás levélben köszöntötte a jogakadémiát, a levelet a győri polgármesternek címezte.
Simor János hercegprímás választávirata Győr város polgármesteréhez:
Tekintetes Polgármester Úr!
Minél nagyobb örömmel s köszönettel vettem tekintetes uraságodnak, ő cs. és kir. apostoli kir. Felségének f. é. május
12-én kelt legmagasb elhatározása folytán visszaállított győri jogakadémia már holnapi napon tartandó megnyitási ün
nepélyére szíves meghívását: annál inkább sajnálom, hogy jelenlegi bokros teendőim s gondjaim terhe meg nem engedik,
miszerint személyesen részt vegyek az általam oly annyira szeretett és tisztelt sz. kir. város lakosságának közös örömében,
de amelyben távolban is annál bővebben osztozom, minél megnyugtatóbb reám nézve azon öntudat, hogy az egykori
kedves székvárosom igen tisztelt nagyérdemű közönsége iránt, soha meg nem szünendő legjobb akaratomat a nevezett
jogakadémia visszaállításának kieszközölésében tett fáradozásaim által némileg bebizonyítottam. Ki egyébiránt becses
jóvoltába ajánlottal maradok Esztergomban, 1867. évi október hó 2-án, Simor János s. k. esztergomi püspök.
Szintén sürgönyöztek, és ezáltal jelezték tiszteletüket Kárffy miniszteri elnöki titkár és Szabó Imre osztálytanácsos
is, mindketten a győri akadémia egykori növendékei voltak.
A díszebéd alatt Farkas Miska zenésztársaival a legválogatottabb zenedarabokat adta elő.
Az akadémiai ifjak nem feledkeztek meg azokról, akiknek közbenjárása nélkül nem kezdhették volna meg győri
tanulmányaikat.
1867. október 2-4. között megtörténtek a beiratkozások, majd október 6-án megkezdődtek az előadások.
Az akadémiai ifjúság hálafeliratot intézett a vallás- és közoktatási miniszterhez és a hercegprímáshoz, megköszön
te nekik azt az erőfeszítést, amit az akadémia érdekében kifejtettek.

Megyeház utca (ma Liszt Ferenc utca)

A Győri Királyi Jogakadémia épülete a Megyeház utcában
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A Győri Királyi Jogakadémia ifjúságának hála-felirata vallás- és közoktatási miniszter úr ő nagyméltóságához, az akadémia
visszaállításáért:

Simor János hercegprímás válaszolt is az ifjaknak és áldását küldte rájuk. Itt olvasható Simor levele, amit Hajnik
igazgatónak írt. A levélben kéri az igazgatót, hogy a joghallgatókat értesítse jókívánságairól:

„Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!
Midőn nagyméltóságod engedetlenül szorgalmazta a győri m. kir. jogakadémia mint hazánk egyik nagyfontosságú
közintézetének visszaállítását, nemcsak annak adta jelét, hogy hazánk boldogságát és felvirágoztatását szívén hord
ja, hanem egyszersmind megmutatá, miszerint nem feledé, mi egy hon boldogságának fő tényezője, midőn számtalan
honpolgár jólétét és művelődését előmozdítani, tevékenységének tágas tért nyitni törekedett. Áldozathozó munka és
fáradtság ez, mert jutalma biztos, máris ezrek hálája követi, míg később, ha Isten engedi, a hazának oly polgárokat ne
vel, kik a tőle nyert jótéteményeket feledni nem fogják, jó és balszerencsében támaszai, védői lesznek; s nem boldog-e,
ki azt mondhatja örvendő lélekkel: ez az én munkám!
Engedje meg Nagyméltóságod, hogy annyi nemes szív hálájához mi is hozzá kapcsolhassuk őszinte szívből fakadt kö
szönetünket. Érezzük tartozásunk súlyát, melyet lerónunk annál nehezebb, miután szavaink, melyekkel érzelmeinket
tolmácsolni iparkodunk, a közelismerés és hála mellett teljesen elenyészett; minket kötelezett Nagyméltóságod legtöbb
hálára, miután nemcsak nem vonta meg tőlünk az alkalmat, sőt rendelkezésünkre bocsátott mindent, miáltal egykor
hazánk javára s díszére válhatunk. Fogadja Nagyméltóságod legalázatosabb köszönetünk kijelentése mellett egyszers
mind abbéli ígéretünket, miszerint mi kötelmünknek ismerjük megtenni mindent, el nem mulasztani semmit, miáltal
önművelődésünket előmozdíthatjuk, s fő törekvésünk a magyar név becsületére válni érvényesül. Legkegyelmesebb
pártfogásáért jövőre is esedezve, maradunk Nagyméltóságodnak s Kegyelmes Urunknak legalázatosabb szolgái:
a Győri M. Kir. Jogakadémia összes hallgatósága”

„Magyarország Herczeg-Prímása Ő Főméltósága a Győri Kir. Jogakadémia ifjúság hála-feliratára válaszolólag, az
akadémia igazgatóságához következő iratot intézett:

A Győri Királyi Jogakadémia ifjúságának hála-felirata herczeg-prímás ő főméltóságának, az akadémia visszaállítá
sa körüli fáradozásaiért:
Főméltóságú és Főtisztelendő Herczeg - Prímás Kegyes Urunk!
Nagy férfiak tulajdona jutalmat nem ismerni, habár felszámíthatlan becsű tettek szerzőjének s a társadalom önzet
len jótevőinek nevezi is őket az emberiség. Visszautasítható bármily jutalom, a hálát azonban elnémítani, az ezreknek
kebelében rejlő hálaérzelmeket elfojtani nem lehet. Ez érzet vezérelt bennünket is Főméltóságod színe elé, s egyszers
mind azon meggyőződés és vigasztaló hit bátorított, miszerint Főméltóságod legalázatosabb szavunkat meghallgatja
s nem vetendi meg érzelmeinket- a hála szent érzelmeit. Nem megszámlálhatatlan érdemeit felsorolni, nem örökbecsű
tetteit magasztalni: czélja legalázatosabb jelen feliratunknak, mert hisz ezekről tanúskodik az érdem jutalma: a köz
tisztelet, s tanúskodik a tettek sikere, s az ezáltal származott hálás közszeretet, mellyel lépten-nyomon találkozha
tunk. Ez azon emlék, melyet az idő romboló ereje bántatlanul hagy, ez azon jutalom, mely nagy és nemesszívű férfiak
kebelére jóltevő hatást gyakorol. Hálát kívánunk mondani, őszinte szívből fakadó hálát és köszönetet azon legújabb
nemes tettéért Főméltóságodnak- mely által hazánknak egy tudományos közintézetet, nekünk pedig útmutató vezért s
alkalmat nyújtani méltóztatott, hogy oly polgárokká képezhessük magunkat, kik hazájuknak nemcsak hasznára, ha
nem egyszersmind díszére is válnak. Ezáltal Főméltóságod nemcsak nemes szívét, nemcsak a tudományok és művésze
tek iránti kiváló rokonszenvét mutatá meg, hanem egyszersmind elérhetetlen tökélyű példát nyújtott nekünk nemesen,
önzetlenül s egyedül a közjó érdekében cselekedni, s míg így ezrek és ezreknek pályát nyitott, felmérhetetlen haszon és
becsű szolgálatot tett mostoha sorsú hazánknak.
Fogadja azért Főméltóságod legkegyesebben igaz szívünkből fakadt legalázatosabb hálánkat a győri m. kir. jogakadé
mia visszaállítása körüli fáradozásáért, mint amelyben Főméltóságodnak legbokrosabb, de egyszersmind legnehezebb
része vala a kezdeményezés. Nekünk, kik a győri kir. jogakadémia első hallgatói s polgárai vagyunk, jutott a szerencse
először hálánkat kifejezni Főméltóságodnak, bennünket ezren követendnek, kik ugyanezen érzelemtől lesznek áthatva.
Miután legkegyesebb pártfogásáért jövőre is esedeznénk,
maradunk
		
Főméltóságú és Főtisztelendő Herczeg-Primás Kegyes Urunknak
							
legalázatosabb szolgái
		
A Győri M. Kir. Jogakadémia összes hallgatósága
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Tekintetes Igazgató Úr!
Az Isten segítségével újabban helyre állított Győri Kir. Jogakadémia ifjúságnak kegyeletes felirata, melyet tekintetes
uraságod a lefolyt október 27-iki becses soraival hozzám kísérni szíves volt, a küldők romlatlan érzelmeinek a legna
gyobb becsületére válik, nekem pedig különösen annyiban okozott kiváló atyai örömöt, amennyiben a lelkesült nyi
latkozatot annak biztos zálogául hiszem tekinthetni, miszerint az akadémiai ifjúság mind vallásossága és erkölcsös
viselete, mind a tudományok szeretete s szorgalmas tanulása által a benne helyezett reményeket igazolni, s mind dicső
alapítók iránti hálás tartozását, a Király, Haza és Egyház iránti kötelezettségeit tényleg leróni fogja.
Midőn tehát tekintetes uraságodat arra kérném, hogy ezen méltó várakozásomról az akadémiai ifjúságot főpásztori
áldásom mellett értesítse; megkülönböztetett tisztelettel maradok lekötelezettje,
Esztergom, 1867. évi november 2-án
Simor János s. k.
esztergomi érsek”

A jogakadémia épülete
A Győri Kir. Jogakadémia előadásait a vármegyeháza épületében kezdték meg, majd 1869-ben a teljesen új épületet
foglalt el a Megyeház utcában ( a mai Liszt Ferenc út 17. sz. alatt).
Az akadémia elhelyezése ideiglenes jellegű volt, a könyvtár is a belvárosi katolikus elemi iskolában volt elhelyezve.
Az új akadémiai épület tervét az építési bizottmány 1868. január 26-án fogadta el. A terv készítője Schlichter Károly
építőmester volt. E terv három előadóteremről, kettő könyvtári szobáról, igazgatói és pedellusi lakásról gondosko
dott. Az 1868. január 28-i városi közgyűlés felterjesztette az építkezési tervet a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumba és a közel 25.000 forintban megállapított költségvetést helybenhagyta a kormányzat.
A minisztérium nem tartotta megfelelőnek a tervet, ezért a város újra pályáztatott és Lengerer János kapta meg
az építés lehetőségét. Nagy Pál tanácsnok hosszú közg yűlési beszámolója olvasható az 1869. február 16-i 128.
sz. közg yűlési jegyzőkönyvben a jogakadémiai épület építéséről, a helyiségekről, a felmerülő problémákról és
Lengerer János építőmesterrel való megbeszéléseiről. Emellett kérelemmel fordult az 1869. február 16-án összeült Győr városi közg yűlés a tanulmányi alaphoz, hogy további támogatást nyújtson a felsőbb tanintézet számára.
1868. június 16-án megkezdődött az építkezés. Mivel az új épület a második tanév kezdetére sem készült el, így
ideiglenesen az egyik tanteremnek berendezték az igazgatói irodát a közeli elemi iskolában. A második évfolyam
számára Nogáll Károly győri kanonoktól mint a győri katolikus legényegylet elnökétől kért egy termet az egylet
helyiségében.
A legszükségesebb bútorokat a város szolgáltatta az akadémiának. Eközben elkészítették az új épület terveit is.
Az igazgatói iroda a közeli konviktus elemi iskolájában volt elhelyezve.
1869 tavaszán készen állt az új akadémiai épület. 1869. október elején adták át hivatalosan az intézetnek az épü
letet. Az 1869. október 11-én tartott közgyűlés határozatilag kimondta, hogy az akadémia épületének tulajdonjogát
az épületre fenntartja és az említett helyiségeket csak az intézet fennállása idejéig engedi át használatra. Az új aka
démiai épület a következő helyiségekből állt: az emeleten az igazgatói iroda számára két szoba, a könyvtár részére
két szoba, három előadóterem; a földszinten az épület keleti szárnyán; egy szoba, konyha és éléskamra a pedellus
számára.
Az 1870. április 19-i közgyűlés jegyzőkönyvében olvasható:
A Nagyméltóságú Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium folyó évi február hó 1-jén 1919. sz. alatt
kelt rendeletével felhívja a város közönségét, miszerint az itteni királyi jogakadémia elhelyezésére szolgáló és annak
céljaira a város által felajánlott épület átalakítására vonatkozó jegyzőkönyvet hiteles alakban felterjeszthesse.
Az ezen rendelettel elkészített jegyzőkönyv az illető elöljáró választmánynak jelentése hitelesített alakbani felterjesz
tése rendeltessék el, amiért is a gazdasági választmány utasíttatik, hogy ezen jelentés hitelesített másolatát felterjesz
tés végett a városi főjegyzőnek átadja.
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A jogakadémia szervezete és működése
Az igazgató hatásköre, feladatai
Az igazgatót (dékánt) a tanári kar meghallgatásán alapuló miniszteri előterjesztésre az uralkodó nevezte ki. A he
lyettes igazgatóról a miniszter gondoskodott.
A kinevezés után az igazgató a vallás- és közoktatási minisztériumtól küldött miniszteri biztos előtt letette a tiszti
esküt, az ünnepélyes eskütételen a tanári kar is jelen volt.
Az igazgató közvetlen felsőbb hatósága a vallás- és közoktatásügyi minisztérium volt. Az igazgató a tanári kar ve
zetője és egyben jogakadémiai tanár is volt.
Az igazgató székhelyéről csak úgy távozhatott, ha erre a minisztertől engedélyt kapott, és helyettesítéséről gondos
kodott. A tanulókat az intézetbe felvette és beíratta, a jogakadémia pénzügyeit kezelte, és a jogakadémiai bevétel öt
százalékát a tanulmányi alapba elküldte. A tanulókra tanulmányi, fegyelmi és magaviseleti tekintetben felügyelt. A
tanárok működését és társadalmi szereplésüket is figyelemmel kísérte. Az igazgató feladata volt, hogy a vizsgabizott
ságok elnökeit kinevezze, és az alap- és államvizsgálatokra való jelentkezések is nála történtek meg. A vizsgákon elnö
költ, vagy kijelölte a vizsgáló bizottságok elnökeit. A visszaállított jogakadémia első igazgatója dr. Hajnik Imre volt.
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1867. szeptember 16-án 9240. számú rendelettel nevezte ki he
lyettes igazgatónak Hajnik Imrét és egyúttal a magyar állam- és jogtörténet, a magyar közjog és a közigazgatási jog
nyilvános rendes tanára lett a jogakadémián. 1870. december 6-án a király végleg megerősítette igazgatói állásában.
1872. április 11-én kelt miniszteri engedély alapján 1872. április 26-án külföldi tanulmányútra ment. Hajnikot tá
volléte alatt dr. Kautz Gusztáv jogakadémiai tanár helyettesítette.
1872. július 14-én a pesti tudományegyetem tanára lett Hajnik Imre. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872.
július 24-én az 18235. sz. rendelettel Kautz Gusztávot bízta meg helyettes igazgatónak. Hajnik Imre 1872. szeptem
ber 23-án adta át az igazgatóságot Kautz Gusztávnak.
Hivatalosan a király 1872. október 26-án dr. Kautz Gusztávot nevezte ki a Győri Kir. Jogakadémia igazgatójának.
Kautzot Kádas Rezső miniszteri biztos iktatta be igazgatói hivatalába.
A frissen kinevezett igazgató a jogakadémia újraindulásakor, 1867. szeptember 16-tól, helyettes rendkívüli tanár
lett. Kautz Gusztáv, aki addig Győr város főjegyzője volt, miniszteri engedéllyel továbbra is megtarthatta e pozíció
ját. 1870. március 10-én nyilvános rendkívüli, 1870. augusztus 1-től nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a jogaka
démián. Amikor rendes tanárrá kinevezése megtörtént, ekkor le kellett mondania Győr városi főjegyzői tisztségéről.
Kautz Gusztáv lemondási bejelentését 1870. augusztus 9-én tette meg a városi közgyűlésen.
1879. december 31-én a király az oktatásügy és a tudomány körül szerzett érdemeinek elismeréséül királyi taná
csossá nevezte ki Kautz Gusztávot.
Kautz Gusztáv dr. a jogakadémia feloszlatásáig volt igazgató.
Kautznak nagy része volt az akadémia újraindításában mint tanár és igazgató dolgozott a felsőbb tanintézetben, és
az új akadémiai épület létrejöttében is rengeteg segítséget nyújtott. Minden tőle telhetőt megtett az akadémia érde
kében, és a megmentésében is jelentékeny szerepet vitt. Az akadémia bezárásakor, 1892. július 1-jén is ő búcsúzott
el végleg a tanintézettől és a jogakadémiai tanároktól.

A tanároknak kötelességük volt az igazgatótól időnként összehívott tanácsülésen megjelenni. A tanácsülés gon
doskodott a helyettesítésekről, a nem kötelező speciálkollégiumok tartásáról és magántanárok kijelöléséről. Dön
tött a tanácsülés a tanulók tandíjmentessége ügyében, a tanév végén felülvizsgálták a tandíj behajtását és kezelését.
Megtárgyalták a vizsgák tapasztalatait, és a felmerült kívánalmakat felterjesztették a minisztériumhoz. A rendes és
rendkívüli tanárok kötelesek voltak hetenként legalább tíz órát tanítani, ha pedig a szaktárgyukra kiszabott idő nem
érte el a heti tíz óra átlagot, akkor a hiányzó órákat speciálkollégiumokkal kellett kitölteniük.
Minden tanárnak kötelessége volt időnként egy órában valamely speciális tárgyból ingyenes kollégiumot tartani.

Akadémiai hitszónokok
Az akadémiai hitszónokokat a győri egyházmegye püspöke jelölte ki és a vallás-és közoktatásügyi miniszter erősí
tette meg a kinevezést.
Hitszónokok voltak a győri jogakadémián a következő személyek:
Steiner Fülöp 1867. október -1869. április között; Kiss Ignác dr. 1869. május- 1871 között;
Kurcsy János 1871-től 1872-ig; Holdházy János 1872-től 1877-ig; Balits Antal 1877-től 1892-ig.
Feladatuk volt az iskolaév elején a Veni Sanctéval, az év végén Te Deummal kapcsolatos ünnepi misét megtartani, az
iskolaév alatt pedig vásár- és ünnepnapokon szentmisét és szentbeszédet mondani az akadémiai ifjúság számára.
Az akadémiai pedellus (írnok)
Az akadémiai igazgató meghallgatása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki a pedellust. Feladata
volt az igazgatói iratok és kiadványok másolása, a tanszerekre való felügyelés és az intézet ügyeinek intézése.
A Győri Kir. Jogakadémia pedellusai voltak: Csákos György 1867 szeptemberétől 1868 június 1-ig; Csoma József
1868. június 25-től 1876. június 30-ig; Méry József 1876. szeptember 13-tól 1878. december 16-ig, haláláig; Kázméry
Tivadar 1879. május 12-től az akadémia megszüntetéséig.

A jogakadémia könyvtára
Az 1848-ban megszüntetett akadémia könyvtára a győri bencés gimnázium kezelésébe került. A jogakadémia
visszaállítása után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1868. február 8-án kelt rendeletével felszólította az aka
démia igazgatóságát, hogy a bencés gimnáziumtól szerezze vissza a könyvtárat. A gimnázium igazgatója a rendelet
nek megfelelően 1868. február 27-én átadta a jogakadémia számára a 468 munkából, 798 kötetből álló bibliotékát. A
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ezer forint összegű könyvtári segélydíjat juttatott a könyvtárnak, valamint a

A tanárok feladatai
Jogakadémiai nyilvános rendes tanár csak az lehetett, aki a jogi tanfolyamokat rendesen elvégezte, jogi doktori
oklevelet és az elnyerendő tanszéknek legalább egyik tantárgyából egyetemi magántanári képesítést, habilitációt
szerzett. A tanári állást pályázat útján lehetett betölteni. Az álláspályázatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hirdette meg. A tanári pályázók az akadémia igazgatóságához nyújtották be kérelmüket az állás elnyerése céljából.
Az igazgató az állásra jelentkezők kérelmeit a tanári kar elé terjesztette, mely a jelöltek közül hármat kiválasztott, és
ezeket a jogakadémiai igazgató útján a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesztette, aki a jelöltek közül egyet
kinevezett a megpályázott tanszékre.
A nyilvános rendes tanárokon kívül helyettes rendkívüli, nyilvános rendkívüli és tanársegédi állások is voltak. He
lyettes rendkívüli tanár volt, akit a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon feltétellel nevezett ki, hogy egy év alatt
megszerzi az egyetemi magántanári képesítést és a jogi doktori címet. A feltételek teljesítése után az illető tanár
megkapta a nyilvános rendkívüli, majd a nyilvános rendes tanárrá való előléptetést is.
A tanári és tanársegédi állásra kinevező okiratot, az úgynevezett tiszti rendelvényt a miniszter az igazgatóságnak
küldte meg, aki hivatalosan is átadta az illetőnek. A kinevezett tanár vagy tanársegéd a tanári testület nevében az
igazgató előtt letette a hivatalos tiszti esküt. Az 1874-i szervezeti szabályzat megszüntette a tanársegédi állást.

Városháza
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420 forintnyi rendes könyvtári átalánynak és a joghallgatóktól szedett könyvtárhasználati díj egy részből 161 munkát
szerzett be. Az első tanév végén már 1082 kötet volt a bibliotékában.
A könyvtár gyarapításához a későbbiek folyamán hozzájárult dr. Kautz Gusztáv akadémiai igazgató:1872 szeptem
berében 126 kötetet adományozott a könyvtárnak. Hozzájárultak a könyvtári állomány növeléséhez a magyar minisz
tériumok, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Statisztikai Hivatal és a Magyar Országgyűlés képviselőhá
za által megküldött kiadványok. A könyvtárat a tanárok és a joghallgatók használhatták. A könyvtárnak két helyisége
volt, az egyik olvasóteremként is szolgált. A könyvtárőri tisztség eleinte tanársegédi álláshoz volt kötve, 1874/1875-től
a tanári testület egyik tagja volt a könyvtáros, akit a tanári kar meghallgatása mellett a miniszter bízott meg.
A Győri Királyi Jogakadémia könyvtárának állapota 1884. december 31-én
A könyvtárőr dr. Hajda Mihály jogakadémiai tanár volt. 1884-ben a könyvtár két szobából állt és külön olvasóterme
volt. A könyvtárőri tisztet az egyik tanár látta el, évi jutalomdíja 210 forint volt. A könyvvásárlásra fordított összeg
1884-ben 445 forint volt. A könyvvásárlásra fenntartott állandó alap felhasználásáról a tanári kar határozatban in
tézkedett. Nyomtatott könyvjegyzéke nem volt a könyvtárnak, egy főkönyvbe jegyezték fel a gyarapodást. A könyvek
száma 1884-ben 2739 mű volt, 6154 kötetben. Bölcsészeti könyv 138 mű,187 kötetben és 35 füzetben, történelmi
és földrajzi könyv 419 mű, 768 kötetben és 410 füzetben, államtudományi, nemzetgazdasági, statisztikai és politikai
könyv 1864 mű, 2670 kötetben és 970 füzetben, enciklopédikus művek 132 mű, 231 kötetben és 561 füzetben, míg
hírlap 4 szám összesen 24 évfolyam, valamint ún. vegyes művek 182 darab, 61 kötetben és 237 füzetben.
A felsorolt könyvek közt magyar nyelvű 1104 mű, német nyelvű 1168 mű
francia nyelvű 78 mű, angol nyelvű 10 mű, latin nyelvű 370 mű, más vagy kettős nyelvű 9 mű volt. A könyvtárban
kétkötetnyi kézirat valamint 4 darab térkép és 1 szobor volt.
1884-ben a könyvtár állománya gyarapodott ajándék folytán 40 művel, vétel által 106 művel. A könyvtárat 1884ben 44 olvasó használta kölcsönzés útján és a kikölcsönzött művek száma 970 mű volt. 9 tanár 850 művet kölcsön
zött, míg 35 joghallgató 120 művet vitt ki a könyvtárból. Nevezetes adakozói és gyarapítói a jogakadémia könyvtárá
nak az 1884-es év során a Magyar Tudományos Akadémia, az Országgyűlés főrendi- és képviselőháza, az Országos
Statisztikai Hivatal, az esztergomi bíboros, gróf Károlyi család, a Győri Társaskör, a tanári kar tagjai és a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium voltak.

Az akadémia népességi, vallási, nyelvi és nemzetiségi helyzete
A győri jogakadémiának az első esztendőben csak egy évfolyama volt, a tanulók száma alig haladta meg az öt
ven főt. A tanulók alacsony számát magyarázza az a tény, hogy az intézetek megnyitásakor csak az idő múltával és
a bizalom erősödésével növekedett a létszám. Az okok között lehet még Győr város drágasága, a lakáshiány és az
élelmiszerek kevés száma. 1870-től növekedett a hallgatók száma, mert a magántanulók száma korlátlan lehetett. A
legmagasabb összlétszám az 1873/74-es tanévben volt. 1874/75-ben nagy csökkenés ment végbe a tanulók között,
leginkább a magántanulás megszüntetése miatt.
Az akadémia tanulói között leginkább Győr, Sopron, Komárom, Veszprém, Zala, Vas és Somogy vármegyék ifjú
ságát találjuk. A Dunántúllal határos távoli megyékből is jöttek diákok, valamint nagy számban találhatunk horvát
anyanyelvű tanulókat és osztrák, főként előkelő családokból származó fiatalokat is.
A Győri Királyi Jogakadémián tanulók száma 1867-1874 között:

Tanév

Tanfolyam

Félév végén

1867/68.

I. év tanf.

1868/69.

1869/70.

1870/71.

1871/72.

1872/73.

1873/74.

Tanuló
Rendes

Rendkívüli

Magántanuló

Összesen

I. félév
II. félév

43
36

1
1

9
15

53
52

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

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

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

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

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

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

Szeminárium - Püspökvár
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Zechmeister Károly (később Győr város polgármestere) bizonyítványa
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Ösztöndíjak a jogakadémián
A győri jogakadémiához két ösztöndíj-alapítvány tartozott:
1. Király József pécsi püspök alapítványa
Király József 1814-ben, majd 1819-ben ösztöndíj-alapítványt tett a Komárom megyei nemes ifjak számára. Azok
számára volt elérhető, akik a komáromi bencés gimnáziumban tanultak, a felsőbb osztályokat a győri bencéseknél
végezték, majd jogi tanulmányaikat szintén Győr városában abszolválták. Miután 1848-ban az akadémia jogi ta
gozata megszűnt, 1867-ig a pesti egyetemen végezhették tanulmányaikat az ösztöndíjas hallgatók. A jogakadémia
újraindulásakor, 1867-ben Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát mint az ösztöndíj adományozója úgy rendel
kezett, hogy a nevezett ifjak ismét Győrött tartoznak jogi tanulmányaikat végezni. A rend főapátja az ösztöndíj ado
mányozója, a komáromi gimnázium igazgatója az alapítványigazgató volt.
2. König Károly-féle ösztöndíj-alapítvány
König Károly győri kereskedő 1868. július 18-án élete tartalmára száz forint összeget tűzött ki az akadémia tanulói
számára, oly módon, hogy a tanári testület a három legjelesebb tanulót terjessze fel az adományozó felé, aki maga
jelöli ki, hogy ki nyerje el az ösztöndíjat.

A jogakadémia tanulmányi rendszere
A tanulmányi rendszer a magyarországi jogakadémiák és joglíceumok számára 1867. július 19-én 750. szám és 1867.
szeptember 16-án 803. szám alatt kiadott miniszteri rendeletekhez igazodott. Ezen rendeletek szerint a jogakadémiai
tanulmányok elvégzése három évet vett igénybe. Az iskolaév október elején kezdődött és július végén fejeződött be.
Minden iskolaév két szemeszterből állt. A téli szemeszter október elejétől február végéig tartott. Az előadások hétfőn,
kedden, szerdán, pénteken és szombaton voltak. Vasárnap és csütörtök szünetnapok voltak. Egyéb szünetnapok: a ka
rácsonyi és az újévi, három húshagyó-napi, a húsvéti, a szokásos félévi, a novemberi és az úrnapi győri vásárok napja
és a május 1-jén engedélyezett szünetek. Előfordultak rendkívüli szünetek is mint például a király névnapja vagy magas
rangú személyek halálesete vagy örömünnepe alkalmával. A nyári szünet ideje augusztus és szeptember hónap volt.
Az első évi tanfolyamon, a téli félévben a következő tantárgyak voltak:
1. jog- és államtudományok enciklopédiája és észjog, heti 5 óra
2. magyar állam- és jogtörténelem, heti 8 óra
3. római jog és történelem, heti 6 óra
Az első éves tanfolyamon a nyári félév tantárgyai:
1. észjog, heti 5 óra
2. római jog, heti 6 óra
3. magyar közjog, heti 7 óra

A harmadik évi tanfolyam nyári félévében:
1. pénzügyi törvények, heti 3 óra
2. magyar peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra
3. Ausztria és Magyarország statisztikája, heti 4 óra
4. bányajog, heti 3 óra
5. osztrák polgári jog, heti 5 óra
A kötelező tantárgyak mellett voltak rendkívüli tantárgyak is. 1870-től elrendelte a minisztérium, hogy törvény
széki orvostant is tanítsanak a jogakadémiákon.

Jogakadémiai vizsgák
A vizsgák az 1867-iki és az 1868. január 31-i miniszteri rendeletek alapján történtek. A szóbeli vizsgákat írásbeli
vizsga előzte meg. A magántanulók külön tettek vizsgákat. Az egy félévig tanított tantárgyakból az adott félév végén;
amíg a két félévig tanított tantárgyakból csak a második félév végén kellett számot adniuk tudásukról.
A vizsgákon elnöklő személy mindig az akadémiai igazgató volt. Minthogy azonban az igazgató elfoglaltsága vagy
a vizsgák száma miatt egymaga nem teljesíthette kötelességét, ezért a tanárok helyettesítették. A vizsgák eredményé
ről 1869-ig minden tantárgyból külön bizonyítványt adtak ki. 1869-től a miniszter elrendelte, hogy minden tantárgy
ból kapott jegyet egy kollektív bizonyítványban adja ki a jogakadémia. A tanulmányi jegyek az alábbia: kitűnő, jeles,
elsőrendű, másodrendű. A magaviseleti jegyek: példaszerű, jó, törvényszerű, nem törvényszerű. A szorgalmi jegyek
fokozatai: ernyedetlen, kellő, csekély, semmi.
Az 1871/1872 tanévtől a tanulók a bizonyítvány helyett ún. leckekönyvet kaptak. Minden oldalán egy-egy félév
adatai voltak. Az indexbe (leckekönyv) belekerültek a hallgató tantárgyai, az előadó tanárok nevei, az órák száma, a
tantárgy hallgatására való jelentkezés ideje, a tandíj befizetésének nyugtázása, vagy a tandíjmentesség alóli felmentés
jelzése. A leckekönyvbe mindezek mellé került a joghallgató félévi szorgalmi, erkölcsi és tanulmányi érdemjegye. A
bizonyítványon kívül a tanulók az összes, háromévi munkájukról külön végbizonyítványt (abszolutóriumot) kaptak,
ha minden kötelezettségüknek eleget tettek.

Az ország jogakadémiáinak felterjesztése a minisztériumba
Az 1872-es akadémiai újjászervezés kezdetekor az ország királyi jogakadémiáinak közös felterjesztése a közokta
tásügyi miniszterhez:
„Nagyméltóságú Miniszter Úr!
A magyarországi kir. jogakadémiák évtizedek óta hangoztatott újjászervezésének kérdése immár elodázhatatlan
szükséggé válván, Nagyméltóságod is, mindnyájunk örömére és óhajunknak megfelelőleg ezen országos fontosságú
kérdést az egyetemek újjászervezésével kapcsolatban elintézendőnek véli. E czélból a szakférfiakból alakított egyetemi
enquéte elébe tűzött tíz pont közül az utolsóban arra hívta fel az illetőket, adnának véleményt: miképp volnának a jog
akadémiák legczélszerűbben újjászervezendők? Őszintén megvalljuk, hogy némi aggodalommal néztünk az ezen pont
fölött megeredendő tanácskozmány elé, mert habár egyetemi tanáraink itt többé-kevésbé ismerik ama fonák helyzetet,
melybe az egymást felváltó kormányrendszerek a jogakadémiákat sodorták; mégis sajnosan nélkülöztük a szakbizott
ság névlajstromában a jogakadémiai tanárokat, kik éppen, mivel mindennap működnek, a mostani, mindnyájunk
által helytelennek tartott szervezetben a legközvetlenebb felvilágosítást adhatták volna meg.
Azonban mindnyájunk kellemes meglepetésére a bár nélkülünk összealakított enquéte ugyanazon álláspontra he
lyezkedett, melyet mi is magunkénak vallunk, kimondván, hogy a királyi jogakadémiák a pesti és kolozsvári egyete
mek jogi fakultásaival teljesen egyenrangú jogi fakultásokká alakítandók át, a felekezeti közül csak azok állhatván
fent továbbra is, melyek az államiak mintájára szervezkednek, sőt amint értesültünk, Nagyméltóságod is ezen a né
zeten van.
Midőn az egyetemi szakbizottság ezen nézetében mi is a legmagasabb jogi szakképzettség jövőjét biztosítva lát
juk, s azt mint ilyent üdvözöljük, azon remény lelkesít bennünket, hogy az akadémiáknak az egyetemi fakultásokkal
egyenrangú fakultásokká leendő felemelése, a szó szoros értelmében, tudniillik úgy az előadások megtartása, a jogi
szigorlatok és tudorrá avatások berendezése, s a tanuló ifjúság jogai s kötelességei, mint a tanárok rangja, fizetése és
illetményi tekintetében eszközöltetni szándékoltatik; annyival inkább, mert az anyagi viszonyok a főváros viszonyai
nál nem kedvezőbbek; megragadjuk az alkalmat Nagyméltóságod elé járulni, alázatosan esedezvén: engedné meg,
hogy mi tisztelettel alulírottak is, mint az említett tanintézetek tanárai eme, bennünket közelebbről érintő fontos

A második évi tanfolyam téli félévében:
1. egyházjog, heti 4 óra
2. büntetőjog, heti 5 óra
3. politikai (állam-) tudományok, heti 4 óra
4. magyar magánjog, heti 6 óra
A második évi tanfolyam nyári félévében:
1. egyházjog, heti 4 óra
2. büntetőjog, heti 4 óra
3. politikai (állam-) tudományok, heti 8 óra
4. magyar magánjog, heti 4 óra
A harmadik évi tanfolyam téli félévében:
1. közigazgatási törvények, heti 3 óra
2. magyar peres és perenkívüli eljárás, heti 4 óra
(polgári eljárás, perrendtartás, törvénykezés)
3. Ausztria és Magyarország statisztikája, heti 6 óra
4. osztrák polgári jog, heti 5 óra
(törvénykönyv)
5. váltó- és kereskedelmi jog, heti 3 óra
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ügyben szintén fejezhessük ki meleg érdeklődésünket, és midőn az e tárgyban tett első elhatározó lépéséért hálánkat
nyilvánítani bátorkodnánk, egyszersmind arra kérjük Nagyméltóságodat, hogy a jogakadémiákat az enquéte által
jelzett irányban mielőbb átalakítani, a végleges szervezés előtt pedig nekünk is az e tárgyban nézeteink nyilvánítására
alkalmat nyújtani méltóztatnék.
Mély hódolattal maradván Pesten 1872. évi november 2-án. A pozsonyi kir. jogakadémia nevében: dr. Rentmeister
Antal s. k., dr. Révfy László s. k. A nagyváradi kir. jogakadémia nevében: dr. Kürthy János s. k., dr. Bozóky Alajos s. k.
A kassai kir. jogakadémia nevében: dr. Klekner Alajos s.k., dr. Fésüs György s.k. A győri kir. jogakadémia nevében: dr.
Milbek Károly s. k., dr. Pisztóry Mór s. k.”

Elméleti bírói államvizsgák 1869-1875 között
A győri jogakadémisták államvizsgát 1869-ig csak a pesti államvizsgálati bizottságok előtt tehettek. Az 1869. áp
rilis 7-én kelt rendeletében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium azt az utasítást adta a győri jogakadémiai
igazgatóságnak, hogy a harmadéves joghallgatók az 1868/1869-es évben még rendelkezésre álló idő alatt megismer
kedhessenek a frissen kodifikált polgári perrendtartás határozataival, és a tanév végén belőle elméleti bírói állam
vizsgát tehettek. A miniszter 1869. április 8-án kiküldte a „Szabályrendelet a bírói államvizsgák iránt” c. rendeletet
és júniusban kiegészítette módosításokkal. A rendelet szövege a következő, (részlet):
„A nyilvános jogakadémiák végzett, rendes vagy szabályszerűleg felvett magán-joghallgatói, ha ezen tanulmányok
alapján ügyvédi vizsgára bocsáttatnak, vagy államszolgálatba lépni kívánnak, a szorosabban vett bírói tanulmá
nyokból kötelesek vizsgálatot kiállani.
Ezen vizsgálatok tartása végett a nyilvános jogakadémiák székhelyein külön vizsgálóbizottságok állíttatnak fel.
A vizsgálatok tárgyai: a magyar közjog, a magyar polgári jog, a váltó-, a kereskedelmi- és csődjog, a polgári perrend
tartás, a büntetőjog, a peres ügyeken kívüli eljárás és az osztrák polgári jog.
A vizsgálóbizottság áll egy elnökből, egy elnöki helyettesből (kik egyúttal vizsgálók is) és több vizsgálóbiztosból, kik
közül az elnökön vagy helyettesén kívül minden vizsgálaton három tag jelenléte szükséges. A bizottság tagjait közvet
lenül a közoktatásügyi miniszter nevezi ki.
Az elnök a vizsgálatokról mindegyik jelöltnek a saját és a vizsgálatban részt vett bizottsági tagok aláírásával és a
bizottság pecsétjével ellátott hiteles bizonyítványt ad ki, melyben kiteendő a vizsgálat ideje, eredménye és az először
visszavetetteknél az engedett ismétlés határideje.
A rosszul sikerült vizsgálatot csak egyszer szabad megismételni, s ha ez sem sikerül, a jelölt sem valamely más ál
lamvizsgálatnak, sem a jog- és az államtudományi szigorlatoknak letételére nem bocsáttathatik.”
A vizsgaelnök a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal közvetlenül tartotta a kapcsolatot, és az évenkénti je
lentéseket a miniszterhez terjesztette fel.
A minisztérium eredeti terve az volt, hogy Győrött már az 1868/1869-es tanév elején megkezdődjenek az elméle
ti bírói vizsgák. A terv végrehajtása késett, a miniszter a vizsgáló bizottságot 1870. április 17-én nevezte ki. Elnöke
Szabó Kálmán, Győr vármegye első alispánja (majd Szabó lemondása után Goda Lajos nyugalmazott kir. törvény
széki elnök) lett. A bizottság tagjai: Hajnik Imre igazgató, Herczegh Mihály, Sághy Gyula, Pisztóry Mór, Kautz Gusz
táv jogakadémiai tanárok, Pázmán Kálmán, Schmidt István, Vrana Ede, Zánthó Kálmán győri törvényszéki bírók,
Karvasy Kálmán, Némethy Ernő, Rozsy Bálint, Weiser Antal és Szabó Benő győri ügyvédek.
Egy évvel később Herczegh Mihály és Sághy Gyula távozása miatt a miniszter Virozsil Tivadart és Milbek Károly
jogakadémiai tanárokat nevezte ki a bizottság új tagjainak.
1872-ben is bővült a vizsgálóbizottság, új tagok: Ziskay Antal jogakadémiai tanár, Krisztinkovich Ede ügyvéd,
Erdős Pál, Bély József, Matkovich Tamás, Vörös Imre, Wottitz Károly és Sebő Imre; 1873-tól Fölkel István ügyvéd,
Rössler István és Kuncz Ignác jogakadémiai tanárok; 1874-től Bangha István csatlakozott a neves grémiumhoz.
A bírói államvizsgálati bizottság 1870-1875 között működött a Győri Kir. Jogakadémián. Összesen 197 hallgató
vizsgázott le ez idő alatt.
A bírói államvizsgálati intézményt az 1874-ben életbe lépő változások megszüntették.
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A jogakadémiák átszervezése 1874-ben - miniszteri rendelet
1874. március 30-ra Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter Budapesten széleskörű tanácskozást hí
vott létre az új tanulmányi szervezettel kapcsolatban. A győri jogakadémiát dr. Kautz Gusztáv képviselte. A tanács
kozáson a Szabályzat a jogtanodák új szervezéséről címen részletes javaslatot dolgoztak ki. 1874. május 4-én a király
megerősítette az új szabályzatot, a miniszter 1874. május 19-én kelt rendeletével szétküldte a jogakadémiáknak és a
joglíceumoknak.
„A vallás- és közoktatási m. kir. miniszternek 1874. évi május hó 19-én
12.917. sz. a. kelt rendelete
az állam közvetlen rendelkezése alatt álló jogakadémiák és joglyceumok
új szervezéséről szóló szabályzat tárgyában.
Hogy az állam közvetlen rendelkezése alatt álló jogakadémiák és joglyceumok tanulmányi rendszere összhangzásba
hozassék azon államvizsgálati és ezzel összefüggő tanfegyelmi szabályzattal, mely a két magyar királyi tudomány
egyetem jog- s államtudományi karánál az alapos szakképzettség érdekében a két különböző jog- s államtudományi
iránynak szétválasztásával folyó évi február hó 5-én 3.055. sz. a. kelt rendeletemmel a törvényhozás végleges intéz
kedéséig életbe léptetett; s hogy egyúttal az érintett jogtanodák tanműködésük eddigi szűk köréből kiemelkedve, oly
tanszervezeti alapra fektessenek, melyen nemcsak egy szakiskola feladatának, hanem a főiskola azon magasabb ren
deltetésének is, miszerint a gyakorlati élet követelményein kívül egyszersmind mívelője és terjesztője legyen magának
a tudománynak is, lehetőleg megfelelhessenek, s e szerint hazai ifjúságunk alaposabb kiképeztetésében a két magyar
egyetemmel egyenlőbb versenyre kelhessenek, s hogy végre az egyetemi tanrendszer egyik sarkpontját képező akadé
miai szabadságelve ezen jogtanintézetekre is a sajátlagos rendeltetésük szabta korlátok közt alkalmaztassék: addig,
míg a törvényhozás ezen teljes karokká átalakítandó tanintézetek végreformja iránt fog intézkedni, Ő csász. és apost.
királyi Felségének folyó évi május hó 4-én kelt legmagasb jóváhagyása folytán a jövő 1874/75. tanévtől kezdve a mel
lékelt nyomtatványban foglalt tan- és vizsgálati rendszert léptetem életbe, minek foganatba vétele céljából magában
a szabályzatban, s különösen annak V. szakaszában az átmenetre nézve előszabott intézkedések és eljáráson kívül a
következőket jegyzem meg:
A tanrendszer életbeléptetésére nézve a szorosan vett államtudományok előadására a következő nyolc tanszék rend
szeresíttetik:
1. Római jog;
2. Jogbölcselet és büntetőjog;
3. Nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi törvények;
4. Magyar és osztrák magánjog;
5. Peres és peren kívüli eljárás; váltó- és kereskedelmi jog;
6. Statistika és magyar közigazgatási jog;
7. Jogtörténet, egyházi jog;
8. Politika, magyar közjog, általános bevezetés a magyar államtudományokba.
E szerint a jelenleg alkalmazott hat tanáron kívül kettőnek alkalmazása szükségeltetvén, felhívom az igazgatóságot,
hogy a betöltendő két tanszéket a fentiekhez képest jelölje ki, s a mikénti betöltés iránt legutóbb folyó évi június hó 15éig tegyen javaslatot. Az okból, miután a jelenlegi tanszékek tantárgyaiból a jelenlegi tanárok senium szerint választ
hatnak a tanszékek közül, a melyekben egyike azon szakoknak rendelve van, melyeket eddig előadtak, azonban az új
tanszékekhez az új rendszer által csatolt tárgyakat elkülöníteni vagy egymás közt felcserélni nem lehet.
A tanszékek betöltésén kívül szükséges lesz továbbá a negyedik évi tanfolyamhoz tanterem előállításáról, s annak
bútorzatáról gondoskodni, s felhívom az igazgatóságot, hogy e tekintetben azonnal járjon el, s az erre vonatkozó költ
ségvetések előterjesztése módjáról - melyeknél egyedül csak a nélkülözhetetlen rendelet lesz szem előtt tartandó - ha
ladék nélkül tegyen javaslatot.
Midőn végre figyelmeztetem az igazgatóságot, hogy a vizsgálati bizottságok alakítása, s a könyvtárnoki poszt be
töltése iránti előterjesztését annak idejében tegye meg, evvel kapcsolatban azon reménynek adnék kifejezést, hogy a
tanári testület mindent el fog követni, s a határozat értelmében eljárni akként, hogy az új szervezet a jövő tanévben
akadály nélkül életbe léptethessen, záradékul még csak azt kívánom megjegyezni, hogy miután lesznek úgy nyilvános,
mint magántanulók, kik a folyó évi július hóban egy vagy két vizsgával elmaradnak, vagy ilyenen megbuknak, ezeknek
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megengedtessék, hogy e vizsgálataikat a jövő tanév október hó napjáig pótlólag letehessék, kijelentvén, miszerint pót-,
illetőleg ismétlési vizsgálatokra nézve minden tekintetben az eddig fennállott szabályok lesznek alkalmazandók.
Budapest, 1874. évi május hó 19-én.
A vallás- és oktatásügyi minister:
Trefort Ágoston”
Az új szabályzatnak megfelelően az eddigi hat tanszék helyett nyolc tanszéket kellett szervezni Győrött is. A jog
akadémia elnevezése is változott, 1874-től jog - és államtudományi karnak nevezték hivatalosan az iskolát.
A miniszteri rendelet megengedte az akkor működő tanároknak, hogy hivatali kor szerint válasszanak azon tan
székek közül, amelyekben az egyik, eddig tanított tantárgyuk képviselve volt, azonban az új rendszer által az egyes
tanszékekhez csatolt tantárgyakat elkülöníteni, vagy egymás között felcserélni nem volt lehetséges.
A királyi jogakadémia négyéves képzést nyújtott. 1874-től teljes jog- és államtudományi karrá alakult át a jogi
doktorrá avatás és a magántanárrá képesítés joga nélkül. A tanszakok a harmadik és a negyedik évben két külön,
úgymint jog- és államtudományi csoportra váltak szét és a tanulókra volt bízva, hogy a második év végeztével akár a
jogtudományi, akár az államtudományi szaktanfolyamot hallgassák előbb.
A tanév 1874-től ugyanúgy két részre oszlott. Az első félév október elejétől február végéig, a második félév már
cius elejétől július végéig tartott. Trefort Ágoston szervező politikája nyomán a felsőoktatási rendszer is korszerű
södött. A tudományegyetem bölcsészkara ekkor vált igazán önállóvá, de a humán képzés mellett előtérbe kerültek
a természettudományok is. A jogi kar is differenciálódott, a jog mellett államtudományi, jogfilozófiai, statisztikai,
államszámviteltani tanszékeket szerveztek. A jogászok iránti szükségletek kielégítését a részben egyházi kezelésben
lévő jogakadémiák is szolgálták. Ezek a képzést magas színvonalon bonyolították le, míg a tudományegyetemeken
zajlottak a jogi doktorrá avatások és az ügyvédi vizsgák.
Királyi jogakadémia működött 1874-ben Győrben, Kassán, Nagyváradon és Pozsonyban. Egerben és Pécsett ka
tolikus, Eperjesen és Nagyszebenben evangélikus, Debrecenben, Kecskeméten, Máramarosszigeten, Pápán és Sá
rospatakon református jogakadémia képezte a joghallgatókat. A jogakadémiák száma 1874-ben 13 volt, közülük
azonban csakhamar elnéptelenedett és megszűnt 1884-ben a pápai, 1887-ben a nagyszebeni is. A négyéves képzési
idő alatt tananyagukat és az általuk nyerhető képesítés fokát és érvényét tekintve is teljesen egyenrangúvá tette őket
az egyetemi jogi karokkal (Budapest, Kolozsvár); csupán a doktoráltatási és magántanári habilitáltatási jogot tartot
ták fent az egyetemi jogi karok részére. Ez a gyakorlatban - kivált az új, doktorátust egyre több ponton megkövetelő
képesítési törvények óta- a joghallgatók végső minősítését, az egyetemi szintű igényekhez szabva, mégis csak az
egyetemeken összpontosította.
„Szabályzat
a jogtanodák új szervezéséről
I. tanulmányi rendszer
a) Általános határozatok
1. §. A kir. jogakadémiák és az állam közvetlen rendelkezése alatt álló egyéb jogtanintézetek négy éves tanfolyammal
ellátott, teljes jog- és államtudományi karokká alakíttatnak át, egyedüli kizártával a jog és a magántanárrá
való képesíttetési jogosítványnak.
2. §. Az eddig fennállott évi és félévi vizsgálatok megszűnnek, s helyükbe a két magyar egyetem jog- és államtudomá
nyi karánál előszabott két alapvizsgálat jog- meg az államtudományi államvizsgálatok lépnek.
3. §. A jogtanulók szabadságában áll akár a jogi-, akár az államtudományi szakpályára tüzetesen készülni és ez
esetben csak az egyik vagy másik államvizsgálatra jelentkezni.
4. §. E célra a tanszakok a harmadik és negyedik évben a jog- és államtudományi két külön csoportozat szerint van
nak beosztva, szabadságában állván a jogtanulóknak, a második év bevégeztével előbb akár a jog-, akár az
államtudományi szaktanfolyamot hallgatni.
5. §. Pályavégzett joghallgatóknak csak azok tekintetnek, kik mind a négy évi tanfolyamot valamelyik jogkarrá ala
kult tanintézeten szabályszerűen bevégezték s ezek úgy, mint az egyetem pályavégzett joghallgatói szigorlatokra
is bocsáttatnak a nélkül, hogy az egyetemi pótfolyammal kellene jogtani pályájukat kiegészíteni.
6. §. Az alap- és államvizsgálatok tárgyait képző és bizonyos rendben, bizonyos óraszámban kitűzött főkollégiumo
kon kívül, melyeken az egyes években mi módon és mely időtartamban való előadása és hallgatása iránt a 14.
§. intézkedik, a többi specziál-kollégiumok hallgatása a joghallgatók szabad tetszésére bízatik.
7. §. A tanítási szabadság elve ezen tanintézeteken annyiban honosíttatik meg, hogy a kötelezett főtárgyakon kívüli
specziál-kollégiumokra és oly szakokra, melyekre nincsenek külön rendszeresített tanszékek, mint péld. a bá
nyajogra, államszámviteltanra, törvényszéki orvostanra nézve stb., a közoktatási magyar kir. minister által oly
magántanárok is jogosíthatók fel előadásokra, kik a két magyar egyetem valamelyike által ugyanazon szakból
az előszabott habilitáció útján magántanári képesítést nyertek. Az előadásra való jogosítvány elenyészik, ha
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8. §.

9. §.

10. §.

11. §.

12. §.

egy tanév folyama alatt nem gyakoroltatik és csak új ministeri engedély folytán éledhet fel.
A magántanároktól hallgatott tanórák az előszabott köteles óraszámba teljesen úgy számíttatnak be, mint
a rendes vagy rendkívüli tanároktól hallgatott kollégiumok. A magántanárok tanpénzre való jogosítványon
kívül semminemű fizetésre nem tarthatnak igényt. Ha azonban valamely tantárgyak előadása különösen kí
vánatosnak találtatnék, melyre rendszeresített tanszék nem létezik anélkül, hogy valaki a tanárok közül arra
ajánlkoznék, a magántanárnak külön, évről-évre a közoktatási magyar királyi minister által engedélyezendő
jutalmazás helyezendő kilátásba.
A magántanárok a tanártestületek tagjai, üléseiken és tanácskozmányaikban részt vesznek, -de kivéve azon
esetet, midőn saját hallgatóik leckelátogatásáról vagy tanpénz alóli felmentéséről van szó-, csak akkor bírnak
szavazattal, ha kettős számot meg nem haladják; többen lévén, magok közt kettőt választanak, kik ezen szava
zati jogot gyakorolják.
A jelenleg fennálló segédtanári állomás megszüntettetik; ha tanár-helyettesítés válik szükségessé, jövőre a ta
nártestület intézkedik; hosszabb időre, nevezetesen legalább három hónapnál továbbra terjedő helyettesítés
esetében, vagy a tanpénz mellett ajánlkozó egyik tanártestületi tag, vagy a helyettesi illetmény mellett alkalma
zandó magántanár iránt a kar indokolt felterjesztést intéz a ministerhez.
A tanártestület élén az igazgató áll, ki a kincstári, vagy tanulmányi alapból fenntartott jogtanintézeteknél egy
sz ersmind ezen intézet tanára is. Ezen jogintézeteknél az igazgatót a vallás- és közoktatásügyi minister által a
tanári kar meghallgatása mellett teendő előterjesztés alapján Ő cs. és ap. kir. Felsége nevezi ki. A magánpárt
fogók alatt álló tanintézeteknél az igazgatót az illető pártfogó nevezi ki s a vallás- és közoktatásügyi minister
erősíti meg.
A kari jegyzőség tisztét, ha arra a tanártestület valamelyik tagja önként nem ajánlkozik, mindig hivatal-senium
szerinti legifjabb tagja viszi; a könyvtárnoki tisztet a tanártestület valamelyik tagja teljesíti, akit mindig a ta
nári kar meghallgatása mellett, a vallás- s közoktatásügyi minister bíz meg s ki ezért az e címen jelenleg is járó
javadalmazást élvezi.

b) Részletes szabályok
13. §. Az évi tanfolyam, úgy mint eddig, két egyenlő részre oszlik, október elejétől február végéig és március hó elejétől
július hó végéig.
14. §. Az egyenlő tanszakok, melyek mint a két államvizsgálatnak tantárgyai bizonyos megszabott óraszámban és
bizonyos rendben hallgatandók, a jog- és államtudományi két külön csoportra való tekintettel az egyes tanfo
lyamokra, következőkben oszlanak meg:
A tanulmányok rendje a következő volt:
Az I. évfolyam:
első félév
		 a, bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra
		 b, római jog, heti 8 óra
		 c, magyar alkotmány- és jogtörténet, heti 7 óra
második félév
		 a, római jog, heti 8 óra
		 b, európai jogtörténet, heti 5 óra
II. évfolyam:
első félév
		 a, jogbölcselet, heti 5 óra
		 b, nemzetgazdaságtan, heti 8 óra
		 c, magyar magánjog, heti 5 óra
második félév
		 a, jogbölcselet, heti 5 óra
		 b, magyar magánjog, heti 5 óra
		 c, magyar közjog, heti 6 óra
Az államtudományi szaktanfolyamban:
első félév
		 a, alkotmány és kormányzati politika, heti 5 óra
		 b, pénzügytan, heti 3 óra
		 c, magyar közigazgatási jog, heti 5 óra
		 d, egyházjog, heti 4 óra
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második félév
		 a, magyar pénzügyi törvények, heti 5 óra
		 b, magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 6 óra
		 c, egyházjog, heti 4 óra
A jogtudományi szaktanfolyamban:
első félév
		 a, büntetőjog, heti 5 óra
		 b, peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra
		 c, osztrák magánjog, heti 6 óra
második félév
		 a, büntetőjog, heti 5 óra
		 b, peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra
		 c, váltó- és kereskedelmi jog, heti 6 óra”
A fent említett tantárgyak főkollégiumok voltak és ezeket minden joghallgatónak hallgatnia kellett. A főkollégiu
mok mellett a szabályzat a tanári kar kötelességévé tette, hogy speciálkollégiumokat is szervezzenek az akadémiá
kon, amelyeknek nem volt tanszékük. Ilyen rendkívüli tárgyak voltak a bányajog, a törvényszéki orvostan, az állam
számviteltan és az európai államok statisztikája stb. Ezeknek a tárgyaknak felvétele nem volt kötelező, de a hallgatott
órák számát éppúgy beszámították nekik, mint a rendes főkollégiumokét. A hallgatóknak annyi speciálkollégiumot
kellett elvégezniük, hogy ezek óraszáma a kötelező tantárgyak óraszámával együtt heti 20 tanórának feleljen meg.
A jogakadémiának gondoskodnia kellett arról, hogy jogakadémiai tanárok vagy pedig képesített (habilitált) tanfér
fiak tartsák meg a speciálkollégiumok tanóráit.
Az új tanrendi szabályzat azt is előírta, hogy minden rendes és rendkívüli tanár köteles volt időről időre ingyenes
kollégiumot hetenként egy órában valamelyik speciális tantárgyból úgy megtartani, hogy minden félévben legalább
két ilyen ingyenes kollégium legyen a tanrendben.
A kultuszminisztérium az 1874. évi reformmal az egyetemek és a jogakadémiák közelítését fogalmazta meg. Azonban
az igazságügyi minisztérium a jogi műveltség minőségét féltve az akadémiáktól az ügyvédi vizsgák bevezetésével éppen a
jogtudományi karokra helyezte a hangsúlyt, mivel jogtudorságoz kötötte az ügyvédi pályán való elhelyezkedést. Az igaz
ságügyi tárca döntése vezetett a jogakadémiák lassú elnéptelenedéséhez. A jogakadémia hallgatóinak száma 1880 körül
csökkenésnek indult. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban az a szándék fogalmazódott meg, hogy az akadémiát
meg kell szüntetni. Ez a szándék kitudódott és így még kevesebben választották e képzési helyet. Az akadémia igazgatója
és tanárai minden tőlük telhetőt megtettek az intézmény megmentésére, de sajnos nem járt eredménnyel a küzdelmük az
életben maradásért.
A speciálkollégiumokra vonatkozó szabályzati utasítások a győri jogakadémián hamar megvalósultak. A törvény
széki orvostan előadásai már a reform előtt elindultak. Először dr. Lázár Lajos győri orvost, a vármegye tiszti főorvo
sát kérték fel az előadások megtartására, de betegsége miatt nem vállalta. Ezért a miniszter az igazgatóság ajánlatára
az 1870/1871-es tanév elején dr. Sikor József győri orvost bízta meg a törvényszéki orvostan előadásainak megtartá
sával. Az európai államok statisztikáját, a bányajogot és még a kiegészítő tantárgyakat, amelyeknek anyaga a jog- és
az államtudományok tárgykörébe esett, azokat az akadémián tanító oktatók adták elő. A bölcselet és művelődéstörténelem, majd az 1885-től elrendelt legújabbkori történelem előadásáról részben az akadémia gondoskodott ( a
győri főgimnáziumi tanárok és képzett papok helyettes magántanári megbízással oktattak a jogakadémián) , részben
a miniszter nevezett ki rendes tanárt. 1873-ban a miniszter megengedte Fölkel Istvánnak, hogy az esküdtszéki intéz
ményről tartson előadásokat. Fölkel István győri ügyvéd, kincstári ügyész, egyetemi magántanár a csekély érdeklődés
miatt csak félévet tanított. A speciálkollégiumok közül a tételes nemzetközi jog 1875-től vált főkollégiummá. Előadója
a jogbölcselet és büntetőjog tanára volt.

Akadémiai jegyzőkönyv -részlet
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A győri jogakadémián a megnevezett tanárok az alábbi speciálkollégiumokat tanították:
		
Abday Asztrik:
bölcseleti erkölcstan (1874/1875 őszi félév); a bölcselet történelme (1874/1875 tavaszi félév)
Balits Lajos:

a legújabb kor történelme; művelődéstörténelem

Biermann Mihály: magánjogi gyakorlatok
Dunai Ferenc:

gondolkodástan; esztétika; a bölcselet története; lélektan; újabbkori bölcsészet története; óko
ri bölcsészet történelme; Shakespeare három drámája; Shakespeare költészete; a Faust-monda
fejtegetése

Hajda Mihály:

a magyar váltójog; vasúti jog, igazságügyi politika; a törvényhozó hatalom Magyarországon, a
közjegyzői intézmény; csődeljárás; jogesetek a váltó- és kereskedelmi jog köréből; kereskedel
mi ügyletekről; a kereskedelmi társaságokról; a váltó, a kereskedelmi zálog- és megtartási jog;
váltójog; csődjog; az értékpapírokról

Holdházy János:

a rómaiak művelődés-történelme; a középkor művelődés-történelme

Horinka Imre:

legújabb vám -és bankügyi berendezkedésünk; bélyeg- és jogilleték szabályok; forgalmi statisz
tika; adóelmélet nevezetesebb vitakérdései, Fejtegetések az egyenes és közvetett adókról és az
egyenes adó rendszerei; statisztika elmélete; a földadó - kataszterről; az államadósságügy elmé
lete; a bankügy elmélete; az államok statisztikája; jövedelem tana, adótan alapelemei; a kereske
delem statisztikája; osztrák és magyar birodalom vám- és kereskedelmi politikája

Katona Mór:

osztrák örökösödési jog; a köteles részről; az úrbériség; telekkönyvi eljárás; osztrák kötelmi jog;
telekkönyvi rendtartás; jogesetek fejtegetése az osztrák kötelmi jog különös részéből, a collatio;
a szerződési jogról; a banderiális hadszerkezet fejlődése; a szerzői jogról; szemelvények a kötel
mi jogról; szemelvények a telekkönyvi eljárásból; a magyar családi hitbizomány

Kautz Gusztáv:

büntetőjogi gyakorlatok; a büntető per elmélete; jogesetek fejtegetése az anyagi büntetőjog köréből;
nemzetközi büntetőjog; a járásbíróságok és közigazgatási hatóság előtti eljárás bűnügyekben sajtó
bíróságok előtti eljárások, büntetőjogi gyakorlatok; a büntetőper elmélete; nemzetközi büntetőjog

Koltai Virgil:

tapasztalati lélektan

Milbek Károly:

római perjog, római kötelmi jog, házassági jog, a keresztény egyház bírói hatalmáról, a római
magán- és jogelmélet ismertetése; katolikus házassági jog; római örökösödési jog

Petz Lajos:

közegészségtan

Sikor József:

törvényszéki orvostan

Timon Ákos:

angol esküdtszéki intézmény eredete és történeti fejlődés; a banderiális szervezet fejlődési szer
vezete; szemelvények a magyar alkotmánytörténelemből; a Szent Korona-féle államszervezet
történelmi fejlődése; a párbér jogtörténelmi fejlődése és jelen állása Magyarországon

Vaszary Kolos:

a görögök művelődéstörténete (1874/1875 őszi félév)

Virozsil Tivadar:

bányajog; a kereskedelem története; államadósságok; az ipar fejlődése hazánkban

Ziskay Antal:

telekkönyvi eljárás; csődeljárás

Zorn Vilmos:

a miniszteri felelősségről; a magyar alkotmány fejlődése a Pragmatica Sanctio óta; a nevezetesebb
államok alkotmánya; államszámviteltan alapvonalai; államszövetségek elmélete; a politikai iroda
lom története, a statisztika elmélete; bányajog; európai államok statisztikája; államszámviteltan;
államszervezetek összehasonlítása; politikai tudományok újabbkori történelme; igazgatási politi
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ka; közigazgatási politika; a beligazgatás elmélete; Erdély közjoga 1848-ig; politika irodalomtörté
nete; közjogi bíráskodás, tekintettel az európai államok törvényhozásainak jelen állásaira; Anglia
alkotmánya; az európai államok szervezetének összehasonlító ismertetése; igazgatástan
A jogakadémiák újjászervezésekor életbeléptetett szabályzat az addig félévi és év végi vizsgálatokat megszüntette
és helyükbe a két magyar egyetem jog- és államtudományi kara számára megállapított két ún. alapvizsgálatot: a jog
tudományi és az államtudományi államvizsgálatokat rendelte.
Az első alapvizsga tárgyai voltak:
		
- egyetemes jogtörténet, különös tekintettel a magyar történelemre,
		
- a római jog mint legfőbb európai anyajog.
A második alapvizsga tárgyai voltak:
		
- a jogbölcselet,
		
- a magyar közjog és
		
- a nemzetgazdaságtan.
A két alapvizsgálaton kívül volt még két elméleti államvizsgálat: az egyik a jogtudományi, a másik az államtudo
mányi államvizsgálat.
A jogtudományi államvizsgálat tárgyai:
		
1. magyar magánjog, kapcsolatban az osztrák joggal, tekintettel a házassági jog kánonjogi elveire
		
2. a polgári törvénykezés, a büntetőjog és eljárásjog
		
3. kereskedelmi és váltójog
Az államtudományi államvizsgálat tárgyai:
		
1. a politika (alkotmány és kormányzati politika)
		
2. pénzügytudomány
		
3. a magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára
		
4. a magyar közigazgatási jog és a magyar pénzügyi jog elvei és főbb intézményei
		
5. egyházjog mint az egyházak alkotmányának és közigazgatásának joga
A két államvizsga közül az egyiket már harmadik év végén letehették a joghallgatók.
A két alapvizsgára a bizottságot a kar alakította meg évenként a rendes, a rendkívüli és a ténylegesen működő ma
gántanárok közül, akik valamelyik vizsgatárgyat tanították. A bizottság három tagból állt.
A két államvizsgára szintén évenként alakítottak bizottságot. Részben a karon tanító oktatókból, akik tanították az
államvizsga tárgyait, részben és külső ún. kültagokból állt össze a vizsgálóbizottsági testület. A kültagokat a tanári
kar kérte fel az együttműködésre, és az oktatók javaslata alapján a vallás- és közoktatási miniszter nevezte ki a neves
közéleti és jogi végzettségű személyeket. Az elnökség a rendes tanárok között évenként változott.
Az államvizsgákon négytagú bizottság hallgatta meg a leendő jogászokat. A vizsgálati eredményről a bizottsági ta
gok szavazattöbbséggel határoztak. Az eredményt a bizottság „képesített” vagy „nem képesített” kifejezéssel jelezte.
Kitüntetéssel csak az végezhetett , aki a vizsga minden tárgyából kitűnő eredményt kapott.
A tanulmányi rendszert módosító 1883-i szabályzat a vizsgák rendszerében is változást hozott.
Az alapvizsga tárgyai lettek 1883-ban a római jog, a pandektajog mellőzésével az európai jogtörténet, különös te
kintettel a magyar jogtörténetre.
Az első alapvizsgát a második félév végén lehetett letenni. A második alapvizsga tantárgyai: a jogbölcselet a történelmi
rész mellőzésével, a magyar közjog és a nemzetgazdaságtan a pénzügytannal. A második alapvizsgát a negyedik félév
végén kellett letenniük a jurátushallgatóknak. A jogtanulmányi államvizsga tárgyai voltak: a magyar magánjog, (kapcso
latban az osztrák joggal, amennyiben magyar területen gyakorlati jelentőséggel bírt, és tekintettel a házasság kánonjogi
elveire), a büntetőjog és eljárás, a kereskedelmi- és váltójog, a polgári törvénykezés, a magyar közigazgatási jog.
Az államtudományi vizsga tárgyai voltak: az alkotmányi és kormányzati politika, a magyar közigazgatási jog, te
kintettel a perenkívüli eljárásra és a büntetőjognak a kihágásokról szóló részére és az arra vonatkozó eljárásra, a ma
gyar pénzügyi jog elvei és főbb intézményei, kiterjesztve a jövedéki kihágásokra is, az egyházjog mint az egyházak
alkotmányi és közigazgatási joga, a magyar állam statisztikájából a népességi, közművelődési és közigazgatási rész,
tekintettel Ausztriára.
A két államvizsga letétele között legalább három hónapnak kellett eltelnie. Államvizsgát négyévi tanulás után és a
végbizonyítvány megszerzését követően csak abban a jogakadémiában tehették le, ahol tanulmányaikat végezték Az ál
lamvizsgák eredményéről a bizottságok bizonyítványt adtak ki, amelyeknek kelte és száma bekerült a végbizonyítvány
ba is. 1883 után is öttagú bizottság működött az államvizsgákon. Minden bizottságban volt egy elnök és egy alelnök.
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Államvizsgálati bizottsági kültagok
1874/1875-ben jogtudományi államvizsgálati kültagok voltak: Némethy Ernő dr. királyi ügyész, Vrana Ede,
Schmidt István, Pázmán Kálmán, Bangha István dr. törvényszéki bírák, Sebő Imre járásbíró, Ziskay Antal dr. pan
nonhalmi főapátsági főügyész, Matkovich Tamás és Krisztinkovich Ede ügyvédek.
1874/1875-ben államtudományi államvizsgálati tagok voltak: Gyapay Dénes Győr vármegye alispánja, Nagy Pál
Győr szab. kir. város polgármestere, Laszberg Rezső gróf Győr vármegye főjegyzője, Prágai Károly ügyvéd és Vermes
Dénes Győr megyei szolgabíró.
Tizenöt évvel később a következő személyek voltak jelen az államvizsgákon:
1888/1889-ben az államtudományi államvizsgán tagok voltak: Nagy Pál Győr szab. kir. város polgármestere,
Laszberg Rezső gróf Győr megye főjegyzője, Prágai Károly ügyvéd
Ziskay Antal, dr. pannonhalmi főapátsági főügyész, Szalacsy Lajos Győr megyei tb. főjegyző
Zechmeister Károly győri ügyvéd, Sátor Jenő kir. ügyész, Lippay Géza Győr megyei árvaszék elnök, Kozics László
Győr városi tanácsos.
1888/1889-ben a jogtudományi államvizsgán államvizsgálati bizottsági kültagok voltak:
Baky István ügyvéd, Schmidt István kir. törvényszéki bíró, Pázmán Kálmán kir. törvényszéki bíró, Sebő Imre kir.
járásbíró, Csukássy Károly győri ügyvéd, Nagy Endre győri ügyvéd, Krisztinkovich Ede győri ügyvéd, Matkovich
Tamás győri ügyvéd, Beliczay Elek győri ügyvéd, Martonfalvy Elek kir. törvényszék elnöke, Kiss Gábor törvényszéki
bíró, Fittler Imre törvényszéki bíró, Fabinyi Gusztáv kir. törvényszéki bíró.
Az 1883. május 18-án kelt rendelet értelmében az államvizsgák már nem számítottak a szigorlatok és félévbeszá
mítások feltételéül.

Lukács László

Született: Zalatna, 1850. november 24.
Meghalt: Budapest, 1932. február 23.
1874. szeptember 29-én nevezték ki a Győri Kir. Jogakadémiára. 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 tanácsosává nevezik ki. 1909. december 23-án az uralkodó megbízza
kormányalakítással, majd 1910. április 22-től 1913. június 10ig miniszterelnök. A miniszterelnöki tisztség mellett belügyminiszter is volt.

Az államvizsgálati bizottság jegyzőkönyve
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1883-ban a vallás- és közoktatási minisztérium módosította az 1874-es szabályzatot. Az új szabályzat a Győri Kir.
Jogakadémián az 1883/1884-ik tanévben lépett életbe. Főkollégiumnak ezentúl csak olyan tantárgy volt tekinthető,
melynek előadása hetente 5 órát vett igénybe. Nem maradt főkollégium a római jog, a nemzetközi jog, a pénzügytan,
a pénzügyi jog és a statisztika, valamint a közigazgatási jog sem. Kötelező lett 1885-től egy bölcseleti és két félévi
kollégiumot hallgatni. A történeti kollégium egy részét az egyetemes történelem legújabb (1789-től) korából, másik
részét művelődés-történelemből kellett hallgatniuk a jogászhallgatóknak. Továbbra is megmaradtak speciálkollégiumnak a következő tantárgyak: állam- számviteltan, bányajog, nemzetközi magánjog, törvényszéki orvostan. Új
speciálkollégium lett a közegészségtan nevű tantárgy.
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A joghallgatók egyesületei és jótékonysága

1889-ben kisebb módosítás történt: azok a joghallgatók,
akik egyéves önkéntes katonai szolgálatot teljesítettek, kedvez
ményként, jogi tanulmányaikat hét félév alatt elvégezhették. A
minisztérium emiatt új szabályzatot dolgozott ki: 1889. július
23-án kelt minisztériumi rendelettel új tanulmányi rend életbeléptetése történt meg az 1890/1891-es tanév kezdetétől. Az
új tanügyi szabályzatban a tanulmányi rendet a hét félévből ál
ló négyévi tanfolyam számára a következőképpen állapította
meg:

Az akadémia ifjúsága 1867 novemberében elhatározta, hogy a jogakadémia szegény sorsú diákjait, ha tanulmányi
eredményeik kimagaslók és érdemesek rá, akkor készpénzzel és egyéb rendelkezésre álló módon segélyezni fogja.
Az alapszabályokat az akadémia igazgatója 1867. november 10-én aláírta és felküldte a vallás- és közoktatási mi
niszterhez.
Az egyesület 1868. január 19-én alakult meg. Az akadémia fokozatos feloszlását kimondó (1888) miniszteri ren
delet megjelenése után, 1889. június 1-jén tartott közgyűlésén a segélyezőegylet sorsáról úgy határozott, hogy az
egylet egész vagyona az akadémia végleges megszüntetése után Győr szab. kir. város törvényhatóságának adassék át,
majd az ösztöndíjalapot kezeljék külön és ennek jövedelmeiből egy győri és egy Győr megyei születésű, szegény ifjú
egyenlő részben kapjon ösztöndíjat.
A segélyezőegylet vagyonát az egylet dr. Kautz Gusztávnak átadta és ezután az igazgató Győr város törvényható
ságának szolgáltatta kezelés végett.
Eötvös József báró, Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere halálakor a jogakadémián méltó megem
lékezést tartottak. Kautz Gusztáv 1871. február 3-án hallgatóival a következő, megható beszédben tudatta báró
Eötvös József halálát:

I. évfolyam:
első félév
		 a, bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2
óra
		 b, római jog, heti 8 óra
		 c, magyar alkotmány- és jogtörténelem, heti 7 óra
második félév
a, római jog, heti 8 óra
b, európai jogtörténet, heti 5 óra
II. évfolyam:
harmadik félév
		 a, jogbölcselet, heti 6 óra
		 b, nemzetgazdaságtan, heti 5 óra
		 c, magyar magánjog, heti 5 óra
negyedik félév
		 a, magyar magánjog, heti 5 óra
		 b, magyar közjog, heti 6 óra
		 c, pénzügytan, heti 4 óra
		 d, nemzetközi jog, heti 3 óra

Pisztóry Mór jogakadémiai tanár

III. évfolyam, vagyis jogtudományi tanfolyam
ötödik félév
		 a, büntetőjog, heti 5 óra
		 b, peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra
		 c, kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra
		 d, osztrák magánjog, heti 6 óra
hatodik félév
		 a, büntetőjog, heti 5 óra
		 b, peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra
		 c, magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra

„Az intézetünk ablakából szomorúan lengedező gyászlobogó tudtára adta uraságtoknak az egész nemzetet lesúj
tó hírt. Báró Eötvös József, a nagy hazafi, a gyakorlati államférfiúi és épp oly jeles állambölcselő, hazánk újabb kori
szabadságmozgalmainak egyik legfáradhatatlanobb előharcosa, nincs többé! A nemes lélek, melynek magas röptét az
elhunyt tudományos művei eléggé tanúsítják, elhagyá a munkában kifáradt földi burkot, és visszaszállott a nemzet
geniusához, mely jó kedvében ajándékozta ezt nemzetünknek. – A tudományok ezen csarnokában, a melynek sokáig
zárva volt, ajtait az elhunyt közbenjárására nyitotta ismét meg, megillet bennünket, hogy a kegyelet adóját lerójuk e
nagy férfiú szelleme irányában-; és midőn hazánk legjobbjaitól körülvett gyászravatalához fájdalomtelt keblünk ér
zelmét küldjük, azon óhajunknak adjunk kifejezést: vajha e nagy hazafi emléke iránti kegyelet nemzetünkben soha ki
ne aludnék; és az isteni gondviselés hazánknak számos oly nagy férfiakat ajándékozzon, mit amilyent az elhunytban
vesztettünk”.
Az újságíró a hallgatóságról a következőt írta: „Az ifjúság e megható beszédet, mély megilletődéssel állva hallgatta
végig, és nem egynek csillogtak szemében a mélyen érzett fájdalom könnyei.”
Hajnik Imre, az első alapító jogakadémiai igazgató így emlékezett vissza az alapítás körülményeire 1872 áprilisában:
„Simor János győri püspök a helytartótanácsnak, hozzá a helyiségnek hol és ki által leendő előállítása érdemé
ben kiadott intézvényét sz. kir. Győr városa közönségével közölte, és ezt a szükséges helyiségnek kiállítására, tekintve
megajánlására fölkérte. A város közönsége a kínálkozó alkalmat - hogy régi óhaját minél előbb teljesülésbe menni lát
hassa - örömmel megragadta, hogy az akadémia elhelyezésére egyik, megfelelőleg átalakítandó házát felajánlotta.”
„A kir. jogakadémia mint visszaállított intézet megnyitása évfolyamonkint történt, úgy hogy 1867. évben az első,
1868-ban a második és 1869-ben a harmadik évfolyam léptettek életbe. És ezóta a győri kir. jogakadémia mint három
évi tanfolyammal bíró jogi intézet, szakadatlanul egész mai napig folytatja működését.”

A nyolcadik félév csakis azoknak volt kötelező, akik egyéves önkéntesi szolgálatot nem teljesítettek. A szabályzat
szerint a történelmi és bölcseleti kollégiumokat az első két évfolyam alatt kellett a hallgatóknak elvégezniük.
1889-ben is módosítottak a tantervi szabályozáson. Az egyéves katonai önkénteseknek megadták azt a jogot, hogy
az 1890/1891-es tanév kezdetétől fogva két félév alatt elvégezhették jogi tanulmányaikat. Tehát az önkéntesek a két
félév letelte után nyert végbizonyítvány alapján államvizsgára és szigorlatra lettek bocsáthatóak. Minden államvizs
gán a jogtanárok mellett helyi notabilitások, köztük törvényszéki bírók, ügyvédek és ügyészek is vizsgáztatták a ju
rátushallgatókat.

Az 1872 augusztusi helyzetkép a következő volt -sajtótudósítás alapján- a győri jogakadémián: „A győri magyar ki
rályi jogakadémián a lefolyt tanévben működött 3 rendes, 2 rendkívüli, 1 helyettes és egy segédtanár, kik összesen 16,
részint jog- részint államtudományi tárgyat adtak elő, ezenkívül miniszteri megbízás folytán a törvényszéki orvostan
gyakorló orvos által adódott elő. – A tanulóifjúság száma 103 rendes és 43 magántanulót tett ki, tehát a múlt tanév
hez képest ismét gyarapodást tüntet elő. Ösztöndíj élvezetében a joghallgatók közül 16 részesült. – Egy évi önkéntes
katonai szolgálatban állott 20 fő. – Államvizsgálatot 10 rendes és 2 magántanuló tett, megannyian kitűnő képesítést
nyervén. – A jogászsegélyző egylet által ez évben 4 joghallgató segélyeztetett összesen 203 forinttal, az egylet jövedel
mének fennmaradt része tőkésíttetvén, az egylet vagyona takarékpénztárba elhelyezve lévő 3084 forint 14 krajcár
megy. – Az akadémia könyvtára a lefolyt tanévben 250 kötettel gyarapodott, és jelenleg 1921 kötetből áll. – Az inté
zet tanárai közül irodalmi tevékenységet a bevégzett tanévben kifejtettek: dr. Hajnik Imre, ki „Magyar alkotmány és
jogtörténelem” című jeles munkájának első kötetét fejezte be;-továbbá dr. Kautz Gusztáv, ki „A magyar büntetőjog és
eljárás tankönyve” című munkáját, melynek utolsó füzete most van sajtó alatt, adta ki; ezen kívül szaklapokba érteke
zéseket írt dr. Pisztóry Mór. – Mindezek eléggé kitüntetik, hogy a Győri Kir. Jogakadémia a legszebb virágzásban van,
tanáraiban jeles fiatal erőket bír, tanulóiban pedig az előmenetelt kitüntető táblázatok tanúsága szerint tudományos
érzékkel, minden szép és nemes iránt fogékonysággal bíró, városunk társas életét felelevenítő ifjakat bír; adja Isten,
hogy ez intézet minél nagyobb virágzásnak örvendjen a jövőben is.”
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IV. évfolyam államtudományi tanfolyam:
hetedik félév
		 a, alkotmányjogi és kormányzati politika, heti 5 óra
		 b, magyar közigazgatási jog, heti 5 óra
		 c, egyházjog, heti 7 óra
		 d, magyar pénzügyi jog, heti 5 óra

Deák Ferenc - az akadémia leghíresebb tanulója- 1876. január 28-án halt meg Budapesten. Temetésén a győri jog
akadémiai tanári kar küldöttsége is megjelent. 1876. február 5-én gyászistentiszteletet mondatott a tudós férfiú tisz
teletére a jogakadémiai igazgatóság. A gyászmisét Holdházy János celebrálta.
Deák Ferenc emlékét törvénybe foglalta az országgyűlés:

„Deák Ferencz emlékének törvénybe igtatásáról.
(Szentesítést nyert 1876. évi február hó 22-én; kihirdettetett
az országgyűlés mindkét házában 1876. évi február hó 24-én)
Deák Ferencz az isteni gondviselés változhatatlan végzése által az élők sorából elszólittatván, a törvényhozás elhatározta:
1. §. Hogy Deák Ferencznek a haza körül hosszú évek során át szerzett érdemei törvénybe igtattassanak.
2. §. Hogy a ministerium egy, az elhunythoz méltó emléknek az ország fővárosában, országos adakozás útján felállí
tása végett szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg.
3. §. Hogy a tett intézkedésekről, azok eredményéről s az emlék ügyéről átaljában a ministerium által az országgyű
lés mindkét házának minden év végén jelentés tétessék mindaddig, míg az emlék tettleg felállítva nem lesz.
4. §. Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép s végrehajtásával a ministerium bizatik meg.”
Az egyetemalapítási lehetőség 1876-ban vetődött fel Győrben. Abban az évben, a Pozsonyi Királyi Jogakadémia
tanári kara felterjesztéssel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A pozsonyi jogtanárok kérték, hogy az
ottani jogakadémiát és a csonka bölcsészeti fakultást a minisztérium egyetemmé bővítse ki. Indokuk az volt, hogy a
nyugati országrészben még nem működött egyetem, míg keleten, Kolozsvárott 1872 novemberében megnyílt a teljes
jogú egyetemi képzést adó tudományegyetem. A pozsonyi levélre két évvel később válaszolt Trefort Ágoston kul
tuszminiszter és jó ötletnek tartotta a pozsonyi felvetést. Ekkor Mersich József cikket írt a Győri Közlönybe és tudó
sította a győrieket, hogy milyen elképzelései vannak Pozsony városának és a tudományegyetem ügyéről is beszámolt
az olvasóknak. Mersich törvényhatósági bizottsági tagként 1878. szeptember 16-án felvetette a győri közgyűlésben,
hogy intézzenek felterjesztést a miniszterhez, amelyben bejelenti Győr városa, hogy igényt tart arra, hogy a város
elnyerje a létesítendő tudományegyetem alapítási jogát. A felterjesztés és beadvány eljutott a harmadik egyetem
ügyével foglalkozó miniszteriális bizottsághoz, amely tudomásul vette, hogy „Győr városa egy ott felállítandó egye
tem ügyében felterjesztést intézett a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterhez”.

Dr. Kautz Gusztáv

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. 1867. szeptember 16-án lett
a Győri Kir. Jogakadémia helyettes rendkívüli tanára. A Győr városi főjegyzői tisztségét miniszteri engedéllyel továbbra is megtarthatta. 1870. március 10-én nyilvános rendkívüli, 1870. augusztus 1-jétől nyilvános rendes tanár lett a Győri Kir. Jogakadémián.
1872. július 24-én helyettes igazgatónak nevezték ki. Hajnik Imre
1872. szeptember 23-án adta át hivatalosan az intézet vezetését
Kautz Gusztávnak. Kautzot 1872. október 26-án végleg kinevezte
igazgatónak a miniszter. A király 1879. december 31-én a tudomány és az oktatásügy területén szerzett érdemei elismeréséül
királyi tanácsossá nevezte ki. Kautz Gusztáv a jogakadémia megszűnéséig (1892) a győri jogakadémia igazgatója volt.

Nemzetünk újabbkori culturtöténelmének egyik nagy horderejű és fontos mozzanatát képezi, dicső emlékezetű Má
ria Terézia királynőnknek 1769. évi deczember hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával elrendelt azon intézkedése,
mely szerint az ország négy kerületében egy-egy királyi főtanodának, királyi akadémia czímével leendő felállítása
elrendeltetett. A hazai cultura történetének egy fontos mozzanatául kell tekintetnünk ezen legfelsőbb intézkedést,
nem csupán azért, mert ez által a tudvágyó és tudományszomjas hazai ifjúságnak bő alkalom nyújtatott a felsőbb
tanintézetek tudományos működésének fénysugarai, a kerületüket képező vidék, szellemi, sőt társadalmi életére ki
hatván: a tudományosság iránti érzéket ébresztették és fokozták; a haza minden vidékein a tudományos és szellemi
foglalkozások iránti előszeretetet általánosították, és a székhelyül szolgáló városok, akkoron még jobbadán idegen aj
kú polgárainak magyarosítására nem csekély befolyást gyakoroltak.

Sőt fontos culturai mozzanatnak lehet e felsőbb tanintézetek felállítását tekinteni még azon okból is, mert ennek
folyományául tekinthető a M. Kir. Helytartótanácsnak 1789. évi augusztus 11-én kelt azon intézvénye is, mely az
összes állami és a legjelentékenyebb törvényhatósági hivatalok elnyerésének alapfeltételéül a jog- és államtudományi
ismeretek megszerzését jelelte.
Egyik ilyen fontos cultur tényezőül szolgáló felsőbb tanintézet székhelyéül a dunántúli kerület számára Győr sz. kir.
városa szemeltett ki; mely püspöki székhelyül is szolgáló városban már a tizenhetedik század első felében, Dallos Mik
lós győri püspök és több utódainak bőkezűségéből fényesen javadalmazott, ha nem is a mai felfogás szerinti főiskolák
léteztek, amelyeknek gazdag alapítványai, az ezeken tanító jezsuita rend megszüntetése folytán, ezen rend vagyonával
együtt, az országos tanulmányi alapba bekebelezve. Dicső emlékezetű Mária Terézia királynő, az 1776. évi augusztus
hó 5-én kelt királyi leiratával a tervezett négy királyi akadémia közül, egyelőre kettőnek, már az 1776/77-es tanév
ben leendő megnyitását elrendelvén, miután a m. kir. helytartótanács részéről ez érdemben a kellő előintézkedések
megtétettek volna, a győri kir. akadémia mint az intézetek sorában az első, még 1776. évi november hó 6-án Niczky
Kristóf kétszemélynök és győri tankerületi főigazgató által megnyitatott és a hittudományi, jogi és bölcsészeti szakokra
terjedt ki.
E tanintézet azonban nem sokáig folytathatta működését, amennyiben II. József császár parancsszava folytán 1785ben Pécsre helyeztetett át, honnén a győri káptalan és Győr városának ismételt szorgalmazásai folytán 1802-ben Győr
városának költségén ismét alapítási helyére visszahelyeztetett. Az intézet az 1806. évi november 20-án felsőbb rende
lettel, a már akkor fönnállott többi királyi akadémiákkal együtt újabb szervezetet nyervén, ezen szervezetében két jogi
és két bölcsészeti tanfolyamokkal működött országos jó hírnévnek örvendve 1848. évig, mely évnek május havában a
haza láthatárán mindinkább feltornyusuló vihar nyomása alatt termei bezáródtak és tizenkilencz éven át bezárva
maradtak; miután az 1850. évben tanügyi ideiglenes szervezés folytán a két bölcsészeti tanfolyam a főgymnasium két
utolsó tanfolyamává vált; az újólag felállítandó három, most már tisztán jogakadémiák székhelyei közül pedig Győr
városa, mely a szabadságharcz folyamában annyi vér és pénzáldozatot hozott, kihagyatott.
Midőn az 1860. évi Októberi Diploma folytán a hazai törvényhatóságok alkotmányosan szervezkedtek, Győr várme
gye és sz. kir. város törvényhatóságai szervezkedésük befejezte után, a jogakadémia érzékeny hiánya fölötti érzetüknek
siettek erélyes felterjesztéseikben kifejezést adni és felsőbb helyen a kir. jogakadémia visszaállítását kérelmezték, de
sajnos ezen, a szomszédos törvényhatóságok felirataival is támogatott kérelem az akkori helytartótanácsnál pártolás
ra nem talált és a nevezett törvényhatóságok már 1862. év június havában egy intézvénnyel értesítettek, hogy a Győri
Kir. Jogakadémia visszaállításának szüksége fenn nem forogván, ez érdemben kérelmüknek hely nem adathatott.
Intézetünk visszaállítása érdemében tárgyalások újbóli felvételét később főméltóságú Simor János hercegprímás, ak
koron győri püspök személyes közbenjárásával eszközölte ki. E lelkes főpap, kinek a tudományok és művészetek iránti
buzgalma annyi fényes tanúságaival találkozhatunk a győri egyházmegye területén, annak tudatával, hogy ő utódjuk,
azon áldozatkész győri püspököknek, kiknek a győri felsőbb iskolákra tett gazdag alapítványai, az országos tanulmá
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A kultuszkormányzat elismerte, hogy szükség van a harmadik egyetemre is, mégis úgy vélte, hogy a terv véghezvi
tele és az egyetem megvalósítása nem időszerű. 1876. október 17-én, Deák Ferenc születésnapján emlékünnepséget
rendezett a jogakadémia. A tanári kar pénzt gyűjtött a Deák Ferenc- szobor alapjának javára és egy Deák Ferencet
ábrázoló olajfestményt saját költségén megszerzett. A festmény az akadémiai tanácsteremben került elhelyezésre.

A győri akadémia százéves évfordulójának ünnepsége
Díszes ünnepség szemtanúi lehettek mindazok, akik részt vehettek az akadémia százéves évfordulóján. A komor és sö
tét politikai helyzet, valamint alkalmas nagy helyiség hiánya miatt nem tartottak nyilvános örömünnepet, csupán családi
körben ünnepelte meg az akadémia a neves évfordulót 1876. november 6-án, hétfőn. Reggel fél 9-kor a bencés templom
ban Holdházy János akadémiai hitszónok fényes papi segédlettel hálaadó istentiszteletet tartott, amelyen a tanári kar és a
jogakadémiai polgárság is részt vett. A bencések templomából az akadémia épületébe vonultak, ahol az egyik teremben a
teljes tanári testület és a joghallgatók előtt dr. Kautz Gusztáv jogakadémiai igazgató a következő beszédet mondta el:
„Mélyen Tisztelt Tanári Testület!
Tisztelt Akadémiai Hallgatóság!

nyi alapba, tehát azon alapba, melyből a hazai kir. jogakadémiák fenntartatnak, lőnek bekebelezve, és az 1791. évi
23-ik törvénycikkre, mely az országos alapítványoknak czéljukra fordíttatását rendeli, 1866. év elején egy felterjesz
tésével közvetlenül Ő Felségéhez fordult, és ezt személyesen adván át Ő Felségének, szóval is kérelmezte, hogy a győri
kir. jogakadémia visszaállítása ügyének kedvező elintézését Ő Felsége legkegyelmesebben elrendelni méltóztassék. Ő
Felsége a M. Kir. Helytartótanácsnak ez ügy újabbi beható tárgyalását meghagyván e kormányszék a folyamodó püs
pököt csakhamar értesítette, miszerint az ügy kedvező elintézése elvileg ugyan semmi nehézségbe sem ütközik, de mie
lőtt ez érdemleges elintézés megtörténnék, az akadémia elhelyezésére szükségelt helyiségek kérdése volna megoldható,
miután az 1848. év előtt e czélra használt helyiségek a főgimnázium részére szükségeltetnek, de azok egy jogakadémia
jelenlegi igényei és szükségleteinek már nem is felelhetnének meg.
Simor János megyés püspök ezen leiratot Győr város közönségével közölte és azt felkérte, hogy saját jól felfogott ér
dekében a szükségelt helyiségek kiszolgáltatását ajánlja fel; és Győr város közönsége nagy örömmel ragadta meg az
alkalmat, hogy régi óhaját teljesülésbe menni láttassa és a jogakadémia elhelyezésére, a jelen - még akkor kisebbszerű
- épületét felajánlotta és azt megfelelőleg kiépíttetni ígérkezett.
Ezen stádiumban találta az ügyet báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, midőn 1867. évben
az ország közoktatása ügyének vezetését átvette. Az igazságszerető nagy államférfiú, az ügy igazságos voltáról csakha
mar meggyőződvén, első teendői közé sorozta, hogy Ő Felségének a Győri Kir. Jogakadémia visszaállítása érdemében
előterjesztést tegyen, mely előterjesztés folytán, ő császári és apostoli királyi felsége 1867. évi május 14-én kelt legfel
sőbb elhatározásával, intézetünk visszaállítását elrendelte, és az első tanfolyam és vele az intézet 1867. évi október
3-án báró Eötvös József a személyes megjelenésben akadályozva lévén, nevében Lipovniczky István akkoron közokta
tási miniszteri tanácsos, jelenleg nagyváradi püspök ő nagyméltósága által, nagyszámú vendégkoszorú jelenlétében
ünnepélyesen megnyittatott és 1868. évben a második, 1869. évben a harmadik, és az újabb szervezet folytán az 1874.
évben a negyedik évi tanfolyammal kiegészíttetvén, Győr városa által ez intézetnek emelt, és Zalka János jelenlegi győ
ri püspök ő nagyméltósága által felsorolt épületben elhelyezve működik a jelenig.
Íme Uraim! E királyi akadémiának történelme a mai napig, amelyet fennállásának második évszázadát kezdjük
meg; amely nap tehát alkalmul szolgáljon nekünk arra, hogy visszapillantva az akadémia, bár két ízben félbeszakí
tott évszázados múltjának sikeres működésére, erőt merítsünk a tetterős munkásságra, hogy az intézetnek a múltból
szeplőtlen reánk jutott országos jó hírnevét fenntartva a jövő nemzedékének átadhassuk.
Tanintézetünknek az imént ecsetelt történelmében először is feltűnő az, hogy ezen akadémia mindig akkor szünetelt,
midőn hazánkban nem az alkotmányosság és törvény, hanem az önkény uralkodott, és így tanintézetünk a jelenleg
fennálló királyi jogakadémiák közül az egyedüli, amelynek tanszékeiről az abszolút hatalom parancsa által dictált
jogszabályok soha nem hirdettettek és tanintézetünk történelméből azon időszakok hiányoznak, melyek nemzetünkre
nézve az elnyomatás szomorú időszakai voltak!
Nem kell-e ebben a Gondviselés egy ujjmutatását felismernünk, hogy ez intézet tanárait és tanítványait, a valódi
alkotmányosság és törvényhez ragaszkodás, meg a szabadságszeretet lelkesítse, hogy bennök a haza, az alkotmányos
szabadság edzett bajnokait találja, kiket csak az önkény kényszere némíthat el, mely e termeket is két ízben némaságra
kárhoztatta.
Nem kevésbé fontos tanúságot meríthetnünk intézetünk évszázados múltjából, ha működésének sikerét és eredmé
nyeit vesszük szemügyre.
Annak bebizonyítására, hogy mily szolgálatokat tett ez intézet a hazának, a hazai tudományosságnak, culturának
és művelődésünknek, haladásunknak, elég legyen felsorolnom azon jelesek legjelesbjeinek neveit, kik ez intézeten, ré
szint mint tanárok, részint mint tanulók felsőbb kiképeztetésüket nyerték.
Az előbbiek közül elég legyen megemlítenem: a bölcsészek közül Verner Józsefet, Maár Bonifácot, Bresztyenszky
Adalbertet;
a jogtanárok közül, a kánonjog terén érdemesített Markovits Mátyást;
a magyar magánjog institutiói és történelmének dicső emlékű íróját, Kelemen Imrét;
tudományos munkássága, tanári és ügyvédi működéséről a genialaitás hírében álló Beke Farkast;
a politikai tudományok első magyar nyelven íróját, Karvasy Ágostont;
az ítészeti bölcsészetnek hazánkbani úttörőjét, Szibenliszt Mihályt;
a magyar büntetőjogi irodalmat több munkával gazdagító Csatskó Imrét;
az észjog és a magyar büntetőjog nagynevű és nagytudományú íróját és a haza e téreni jelenlegi első szaktekintélyét,
Pauler Tivadart; hazánk jeles statisztikusát, a termékeny írót, Konek Sándort;
a hazai jogtörténelem eddig csaknem parlagon hevert földjét, nagy készültséggel és annyi sikerrel munkáló Hajnik
Imrét; közjogunk, sajnos korán elhunyt, fáradhatatlan szorgalmú rendszeres íróját, Korbuly Imrét.
Intézetünk egykori növendékei közül pedig számos jelesek neveit elhallgatva, elég legyen megemlékeznem:
a modern igazságszolgáltatás - intézmények hazánkban jelenlegi buzgó előharczosáról, Horvát Boldizsárról, volt m.
kir. igazságügy-miniszterről, báró Rauch Levin és Bedekovits Kálmán horvát bán- és miniszterről;
vasszorgalmú politikai és nemzetgazdászati írónkról Kautz Gyuláról;
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alkotmányos életünk kiváló bajnokáról Somsich Pálról;
a haza körüli bokros érdemeiről, a nemzet osztatlan tiszteletét bíró, fáradhatatlan munkásságú és mély belátású
Ghyczy Kálmánról;
és végre azon nagy férfiúról, kit az Isteni Gondviselés nemzetünk e századbani vezetőjéül szemelt ki, a haza bölcsé
ről, Deák Ferencről, kinek halhatatlan nagy nevét körülövedző dicskoszorú sugarai, fényüket intézetünkre is lövellik.
Íme! Hosszú sora csak a legjelesbeknek, kik ezen intézeten tanultak és tanítottak; kiknek nevei és érdemei inté
zetünket is dicsőítik. Ösztönözzön, buzdítson minket e jelesek példája a tudományok úgy mint a gyakorlat terén
ernyedetlen és kitartó munkásságra, hogy e nagy elődök méltó utódai lehessünk; használjuk fel minden tehetsé
geinket és ragadjunk meg minden kínálkozó alkalmat, hogy oly nagy szolgálatokat tehessünk édes haz ánknak, mint
amilyenekkel ők a haz a körül érdemesültek; tekintsük, miként ők az életet kötelességnek, melynek fő öröme, báró
Eötvös Józsefként, azon öntudatban fekszik, hogy azt a legkisebb részletekig férfiasan teljesítettük és ha majdan ez
intézet fennállásának második évszáz ados ünnepét ünneplendi, az akkori nemzedék is tudjon közölünk oly neveket
felsorolni, kik az általam felemlítettekhez méltóan sorakoznak, engedje a Mindenható, hogy e nevek soroz ata minél
hosszabb leg yen!
És most engedjék Önökhöz azon felhívást intéznem, miszerint csatlakozz anak ezen emlékezetes nap méltó
befejezéséül azon őszinte kívánságom kifejezéséhez, hogy ő császári és királyi Felségét, első Ferenc Józ sefet, azon
erős lelkű, lovag ias, valódi alkotmányos érzelmű fejedelmet, kinek keg yelméből intézetünk eredeti rendeltetésének
visszaadott az isteni Gondviselés, népeinek örömére és boldog ítására és imádott haz ánknak felvirágoztatására so
káig, igen sokáig éltesse!”
A hírlapi tudósítás szerint az igazgató azon szavai alatt, amikor is Deák Ferencet említette, a „hallgatóság szemei
könnybe lábadtak”. A beszéd záradékát képező felhívást az igazgató állva mondta el, és minden résztvevő állva hall
gatta végig. A beszéd befejezésekor harsány éljenzésben tört ki az akadémiai polgárság. A fiatalok az emlékezetes
nap végén fáklyásmenetet szerettek volna rendezni, de a tanári kar felkérte őket, hogy a „jelen válságos idők nem
alkalmasak arra, hogy örömünnepélyekkel tüntessünk”. Az akadémiai ifjúság az igazgatóság kérését tiszteletben tar
totta, így a tervezett fáklyásmenet elmaradt.

Kautz Gusztáv királyi tanácsosi kinevezése és ünneplése
A következő örömteli hírt jelentette meg a Győri Közlöny 1880. január 8-i száma, amiben arról értesíti a győri kö
zönséget, hogy 1879. december végén a király Kautz igazgatót királyi tanácsossá nevezte ki :
Királyi Őfelsége dr. Kautz Gusztáv győri jogacademiai igazgatónak a tudomány és az oktatás terén tett jeles szolgá
latai elismeréséül a királyi tanácsosi czímet adományozni méltóztatott.
A Győri Kir. Jogakadémia polgársága 1880. január 8-án, 20 órakor dr. Kautz Gusztáv jogakadémiai igazgató úrnak
kir. tanácsossá való kinevezése alkalmából Vörös Jancsi és Farkas Lajos egyesült zenekarának közreműködése mel
lett fáklyászenével tisztelgett. Az ünneplő menet száz fáklyavivőből állt, és az akadémia elől indulva a Kazinczy utcai
Lehner-ház előtt a Király utcán keresztül vonult Kautz Gusztáv igazgató Városház utcai lakása elé és ott Molnár Gá
bor negyedéves joghallgató, a jogászsegélyező-egylet elnöke társai nevében a következő beszédet mondta:
„ Mélyen Tisztelt Nagyságos Úr, Szeretett Igazgatónk!
A győri jogakadémia hallgatósága ifjú szívének meleg örömével vette tudomásul ama hírt, hogy nagyságodnak a
közoktatás és közügyek terén szerzett érdemei a legmagasabb helyen nyertek elismerést. Elsősorban kedves kötelessé
günk ez alkalommal üdvözölni igazgató urat, mert mi, egyrészről mint jogérzülettel bíró jogászok az érdemet helyesen
méltányolni megtanultuk, másrészről mert mi vagyunk a jelenben szerencsések hallani ajkairól ama nemes vezérel
veket, az igazság, a jog ama szép eszméit, melyeket a társadalom javára majdan érvényesíteni hivatva mi leszünk,
s mert végre mi tapasztalhatjuk naponta irányunkban tanúsított azon ritka, leereszkedő szívélyességét, melyet - ha
szabad így nyilatkozni - atyai, sőt baráti rokonszenvnek nevezhetnek. De lelkesülten csatlakozott itt hozzánk váro
sunknak igen tisztelt közönsége is, mely lelke óhajának tesz eleget akkor, midőn Nagyságodat Győr város egyik, nemes
érdekeit előmozdítani törekvő férfiát üdvözölve élteti.
Habár az érdem önnönmagában is eléggé megleli szép jutalmát, ne tiltakozzék szerénysége, ha ez ünnepélyes al
kalommal nyilvánosan hajtunk fejet érdemei előtt s lelkesült örömmel üdvözöljük a királyi legmagasabb kitüntetést,
mert ezzel tartozunk nemcsak nagyságodnak, a jutalmazottnak, hanem a jutalmazónak, ki e tettével ezereknek tel
jesítette óhaját, ezer szívnek adott megnyugvást az iránt, hogy a magas királyi kegye városban is megkeresi s meg is
találja az arra érdemest! S most - midőn mindannyiunk szívérzeményeinek adtam kifejezést - fogadja ismételten
fiatal szívünk egész hevével telt üdvözletét, s legyen meggyőződve, hogy keblünk legmélyéből tör utat magának azon
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óhaj, hogy megelégültséggel tekintve vissza érdemekben gazdag múltjára, örömet találva a jelenben, üdvkívánataink
teljesülése legyen nagyságodra nézve a jövő legértékesebb jutalma, s hogy nagyságodat tanügyünk emelésére, városunk
büszkeségére s az akadémiai polgárok leírhatatlan örömére a Mindenható igen sokáig éltesse!”
Az üdvözlőbeszéd elhangzása után lakása ablakából dr. Kautz Gusztáv szép beszédben válaszolt. A beszédben
kiemelte a jogakadémia eseményekben gazdag történetének főbb mozzanatait és felsorolta az itt végzett és híres jo
gászok neveit. Megköszönte a nem remélt megtiszteltetést és figyelmet, és ígérte, hogy mindenkor, ahogy eddig is,
a fiatalság érdekeit szem elől nem téveszti, és szívén viseli. A gyakori éljenzések közepette mondott köszönő szavai
ban a tisztelgő ifjúságot a „tanulmányok teréni kitartásra és hazaszeretetre buzdítja”. Beszéde végén újból tapsvihar
köszöntötte, majd az ünneplő menet a Szedreskertbe vonult, ahol véget ért a fáklyásmeneti felvonulás. A tisztelgés
végén vacsorát fogyasztottak el a Limbeck-féle kávéházban, ahol az egyesített cigányzenekar hangjai mellett mula
tott a jogászi kar és az ifjúság.

Néhány nevezetesebb esemény a jogakadémián
1871. február 2-án az intézetben gyászistentiszteletet tartottak báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi mi
niszter lelki üdvéért.
1873. október 12-én Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint Hegedűs Kandid, Mészáros Fe
renc és Gönczy Pál miniszteri tanácsosok meglátogatták az intézetet.
Az 1876. január 28-án elhunyt Deák Ferenc temetésén a tanári kar küldöttsége is megjelent. 1876. február 5-én
gyászmisét mondatott a tudós férfiú tiszteletére az akadémia, amit Holdházy János celebrált.
Ugyanazon év október 17-én, Deák Ferenc születésnapján emlékünnepséget rendezett a jogakadémia. A tanári kar
pénzt gyűjtött a Deák Ferenc - szobor alapjának javára és egy Deák Ferencet ábrázoló olajfestményt saját költségén
megszerzett a tanácsterem számára.
1876. november 7-én a jogakadémia megünnepelte a százéves fennállási évfordulót. Az ünnepség Te Deum-os mi
séből, szentbeszédből és az igazgatói emlékbeszédből állt össze.
1879. április 24-én az intézet megjelent azon a székesegyházi misén, amit a királyi pár házasságának huszonöt éves
évfordulóján tartottak. A király ezért a figyelmességért a főispán útján köszönetet mondott az akadémiának.
1880. január 2-án a vallás-és közoktatásügyi miniszter Boncz Ferenc miniszteri tanácsost és közalapítványi gimná
ziumi igazgatót kinevezte miniszteri biztosnak, hogy ezentúl az összes jogakadémiát időről időre szigorú vizsgálat
alá vegye. A miniszteri biztos 1881. április 4-6. között járt Győrben és megvizsgálta az intézet működését.
1880. november 20-án és 21-én Győrött emlékünnepséget rendeztek Kisfaludy Károly halálának félévszázados
évfordulóján. A tanári kar küldöttsége részt vett az ünnepen.
1881. május 10-én az intézet megjelent Rudolf trónörökös nászünnepe alkalmából a székesegyházban tartott misén.
1883. január elején Győrt árvíz sújtotta. Sokan hajléktalanná váltak és ezen emberek egy részét az akadémia épü
letében helyezték el. Az előadásokat csak január 23-tól tudták folytatni.
Kautz igazgató levele a jogakadémia helyzetéről 1885-ben:
„Mélyen Tisztelt Kartársak!
A jogakadémiánk nyomott helyzetének mikénti orvoslása értelmében hozzánk intézett igen becses megkeresésükre,
van szerencsénk tiszteletteljesen válaszolni, miszerint e kérdésben jelenlegi formában gyökeres orvoslás alig várható a
jogakadémiák tanári karainak együttes fellépésétől, minthogy illetékes körökben a harmadik egyetem eszméje már oly
erős gyökeret vert, hogy az ezt csak távolról is fekélyező intézkedésre perhoreszkálnának. A jogakadémiák felvirágoz
tatására csak az által volna eszközölhető, ha nagy a jogosultság.
Igénytelen nézetünk tehát abban összpontosul: hogy a jogakadémiák reformja kérdése rövid idő múlva úgyis annyi
ra megérik, hogy illetékes körök az elől többé el nem zárkózhatnak; e reformot nekünk megakadályozni vagy annak
irányának befolyása igényelni lehet a jelen nyomott helyzetben: miért is sajnálattal kell kijelentenünk, hogy a mélyen
tisztelt kartársak által megindított mozgalmukra a jelen viszonyok között végleg nem vehetnénk.
Hazafias üdvözletünk és mély tiszteletünk kijelentése mellett vagyunk.
Győrött, 1885. április 5.
Kautz Gusztáv”

A jogakadémia tanári testületének jegyzőkönyve
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A jogakadémia megszüntetése
Az 1888. június 13-i legfelsőbb királyi rendelet alapján megszűnt a jogakadémia.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletével arról értesítette az akadémia igazgatóságát, hogy a király 1888.
június 13-án elhatározta, hogy a Győri Kir. Jogakadémiát takarékossági elvből feloszlatja, megszünteti.
„A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888. október 8-ikán 1760. elnöki szám alatt kiadott rendeletével értesítette
az akadémia igazgatóságát, hogy az apostoli királyi felség június 13-iki elhatározásából nyert felhatalmazás alapján
a jogakadémia fokozatos feloszlatását takarékossági elvből elrendeli. A rendelet szerint az akadémia I. tanfolyamá
nak az 1888/89-ik, a II. évfolyamnak az 1889/90-ik, a III. évfolyamnak az 1890/91-ik és a IV. évfolyamnak és vele
együtt az egész intézetnek 1891/92. tanév végén meg kell szűnnie.”
Íme az 1760. elnöki számú levél, mely a vallás- és közoktatási miniszter levele dr. Kautz Gusztáv úrnak, a győri kir.
jogakadémia igazgatójának:
„Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó év június hó 13-án kelt legfelsőbb elhatározásával felhatalmazni mél
tóztatott engem, hogy a győri jogakadémia megszüntetése iránt alkalmas időben a kellő intézkedéseket megtegyem.
Elérkezettnek látom az időt, melyben ezen legfelsőbb határozással nyert felhatalmazás alapján a győri jogakadémia
fokozatos megszüntetését elrendeljem.
Ennélfogva egyelőre az I. évfolyamot a folyó 1888/1889-es tanév végével ezennel megszüntetem, olyképp, hogy az
1889/1890-es tanévben I. éves hallgatók többé fel nem vehetők, s ezen tanfolyam többé meg ne nyitassék.
A II., III. és IV. évfolyamra lépni kívánók egyelőre még fölvétetnek, s ezen évfolyamok megnyittatván azokban
az előadások, úgyszintén az alap- és államvizsgálatok is az eddigi mód szerint folynak. Egyúttal azonban még az
1889/1890-es tanévben is összeállítható az I. alapvizsgálati bizottság (a viszonyok által megengedett módon szer
veztetvén az), hogy a folyó tanévben az I. évfolyamot járt, de jövő évi június hóban az I. alapvizsgálatot le nem tett
joghallgatók I. alapvizsgálatokat még ezen évben letehessék.
A további évfolyamok évről évre fokozatosan megszüntetendők lesznek.
Gondoskodni kívánván arról, hogy a jogakadémia tanárai vagy más jogi tanintézetnél való alkalmazás vagy nyugdíjazás
által, vagy más megfelelő módon, jogos igényikhez képest ellátassanak, már most felhívom Nagyságodat, tegyen hozzám
mielőbb véleményes jelentést aziránt a tanári testületnek, melyik tagja volna, mint feleslegessé vált, az 1888/1889-es tanév
végétől kezdve nélkülözhető, és miként volna az ellátandó, valamint az iránt is, hogy a többi, egyelőre még az akadémián
szolgálatban maradó tanárok közül melyik minő alkalmazásban vagy ellátásban volna utóbb részesítendő?
Budapesten, 1888. évi október hó 8-án

De ezen alapon minden kir. jogakadémiát be kellene szüntetni, mert mindenütt kevés a hallgatók száma, ha azt az
egyetemi jogi fakultásának rengeteg számához arányítjuk.
Éppen azért, mert a budapesti egyetemen szinte beteges állapotot képez a nagyszámú hallgatóság, melyet valami
képp megosztani kellene, az akadémiáknak beszüntetése más szerves rendezés egyidejű életbeléptetése nélkül, e bajt
nemcsak, hogy nem orvosolja, sőt inkább fokozza.
Még nem szolgálhat a megszüntetés okául az állam kiadásai körül követendő szigorú takarékosság i elv sem, mert
köztudomású, hogy a kir. jogakadémiák fenntartására az úgynevezett „tanulmányi alap” szolgál, ebből kapják a
tanárok fizetéseiket. Ezen alap terhe könnyebbül tehát csak a tervbe vett beszüntetés által, de ezt a megtakarítást
nem lehet másra, mint katholikus tanulmányi célokra fordítani, mivel ezen alap jog i természete mindekkorig tisz
tázva nincs.
Talán később mélyebb bepillantást nyerünk abba, mi képezi ezen beszüntetés valódi okát, mert okának kell lenni; de
bármily alapon nyugvó legyen az, városunkra ez nagy csapásnak jelezhető. Eltekintve attól, hogy a város annak idején
az akadémia felállítása érdekében tetemes pénzáldozatot hozott, drága épületet emelt a kir. jogakadémia számára,
igazi érvágás ez amúgy is stagnáló városunkra.
50-60 jogász, 8-9 tanár nemcsak pezsgést hozott és élénkséget közéletünkre, hanem évenkint hatalmas pénzösszeget
is költött el, élt utánuk iparos, kereskedő, kávés, vendéglős, az ügyvédek olcsó munkaerőt kaptak, a garzon lakások ke
resetteké lettek, a színház népesült. Ki sem lehet azt a széles körű hatást számítani, melyet az akadémia úgy szellemi,
mint anyagi téren gyakorolt a városban.
És mindez rövid 4 év alatt elmúlik, elenyészik és a várostól legalább is 60 ezer frt forgó tőke elvonul. Nagy veszteség
ez, mi fölött őszintén sajnálkozunk.”

Gróf Csáky”

1888. október 12-én Győr városába váratlanul jött és megrendülést keltett a végérvényes és szomorú hír, bár évek
óta rebesgették a megszűnést. A győri közgyűlés kérvényezte a megszüntetés megváltoztatását. A leveleket Batthyány
Lajos főispán is megkapta. A korabeli Győri Közlöny szenvedélyes cikke (1888. október 14.) az akadémia helyzetéről:
„A győri jogakadémia beszüntetése.
Megkondult a halálharang a győri kir. jogakadémia fölött! A vallás- és közoktatási miniszter e hét közepén érkezett
rendelete szerint többé az első évre joghallgatók fel nem vehetők, a mostani jogászok mégis négy évi kursust végezhetik.
Rövid négy év múlva tehát a győri jogakadémia teljesen ki lesz törölve az élők sorából.
Midőn ez a hír átfutotta a várost, kínos megdöbbenést keltett mindenütt. Már évek óta hangzott ugyan, hogy a győri
jogakadémia megszűnik, mintegy kapcsolatban a pápai jogintézettel, de megint elhallgatott a hír és a felsőbb tanügy
iránt érdeklődő körök azon hitet táplálták, hogy a közoktatási miniszter addig nem is bolygatja a kir. jogakadémiákat,
míg a felsőbb tanügy mikénti rendezése iránt megállapodásra nem jutnak és annak kivitelezéséhez nem fognak.
Az igaz, hogy a kir. jogakadémiák a mostani szervezetükben nem életképesek, mert az egyetemmel nem képesek ver
senyezni. Vagy tisztán az egyetemi rendszerre kell áttérnünk, mely felfogás felé utóbbi időben az illetékes körök hajolni
látszottak, vagy pedig az akadémiáknak kell oly szervezetet adni, hogy az ott képezett hallgatóság a tudományosság
külső attribútumait is, minő a doktorátus, magántanári képesítés megszerezhessék.
Míg ezen elvi kérdés érdemleges eldöntés alá nem kerül, addig senki nem hitte, hogy akár egyik, akár másik jogaka
démiát így szakadozottan beszüntessék.
Igaz ugyan, hogy a hallgatóság az újabb időben a győri jogakadémián megfogyott, de nemcsak itt fogyott meg, ha
nem a többi jogakadémiákon is, még pedig erősebb arányban, mint Győrött.

Szent István út
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Küzdelem a győri jogakadémia megtartásáért
A győri közgyűlés 1888. október 15-én a jogakadémia helyzetéről tárgyalt.
Zechmeister Károly polgármester előterjesztést tett a miniszteri rendeletre válaszul. Az akadémián tanított nyolctíz tanár ötven joghallgatót, ami összesen harmincezer forint forgalmat jelentett. Ennek az elvesztése a várost érzé
kenyen érintette, ezért indítványozta a közgyűlés a rendelet visszavonását a miniszterhez intézett leiratban. Karvasy
Kálmán bizottság küldését indítványozta a szükséges adatok gyűjtésére, feldolgozására, s egyúttal ajánlotta, hogy a
szomszédos törvényhatóságokat is megkeressék. Bizottságot alakítottak Kiss Ferenc főjegyző, Szily Zoltán ügyész,
Francsics Norbert, Karvassy Kálmán, Wottitz Károly részvételével.
A 205/ 1888. számú közgyűlési határozat alatt olvasható, hogy Zechmeister Károly polgármester beszámol arról,
hogy értesülése szerint a győri jogakadémiát a kormányzat felakarja számolni.
„A költségelőirányzat tárgyalásával kapcsolatban Zechmeister Károly polgármester bejelentette, hogy magán úton
arról értesült, hogy a kormányzat a Győri Kir. Jogakadémiát beszüntetni kívánja.” Megemlítette a közgyűlésen, hogy
ez a kormányzati lépés Győr városa és környezete számára kiszámíthatatlan következményeket hozna, és nemcsak
anyagi, hanem erkölcsi károkkal is járna a felsőbb tanintézet bezárása. A polgármester indítványozta, hogy a jogaka
démia fenntartása érdekében a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kellően megindokolt felterjesztést tegyen a
győri közgyűlés.
A közgyűlés végzése 1888. október 15-én:
„Az indítvány általános helyesléssel találkozván, elhatároztatik, hogy a jogakadémia fenntartása végett a nagy
méltóságú Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumhoz indokolt felterjesztés intéztessék, s tekintettel az ügy közérdekű
voltára a felterjesztés pártolás végett a törvényhatóságoknak is megküldessék.
A felterjesztéshez szükséges adatok összeállítására Karvassy Kálmán és Francsics Norbert bizottsági tagok, Szily
Zoltán t. ügyész és Kiss Ferencz főjegyző kiküldetnek.”

Hírlapi cikkek jelentek meg a hír megjelenése után, és mindenki az akadémia megmentésén fáradozott.
Mindent megtett a város annak érekében, hogy a jogi képzés Győrben továbbra is megmaradhasson.
A lesújtó helyzetről tényszerűen ír a Győri Közlöny 1888. október 21-i számában megjelent cikk:
„A jogakadémia
Megírtuk, hogy a város petícionál a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a jogakadémia érdekében. Nagyon szép
és becsületre méltó a várostól, hogy a jogakadémia megtartásáért sorompók közé áll, mert kétségtelen, hogy ezen felső
iskola elvesztésével nemcsak anyagi, de szellemi veszteség éri a várost; értesüléseink szerint azonban bízvást állíthat
juk, hogy a visszaszerzési kísérlet eredménytelen marad s a nem városi érdekek, de magasabb tekintetek szempontjá
ból elhatározott beszüntető rendelet visszavonására a miniszter semminő befolyással sem lesz bírható.
A város kénytelen meghajolni ezen magasabb szempontok előtt, melyek elvégre is indokoltak. Hanem helyesen cse
lekednék a város, ha minden befolyását felhasználná arra, hogy, mint a példaszó mondja, legalább a veszett fejszének
a nyelét megtalálja s lépéseket tesz, hogy Győrváros olyan felső iskolát - akár kereskedelmit, akár iparost - kapjon,
amelyikben ifjaink reális, életbevágó studiumokat tanulhatnának s a kevésbé túltömött életpályákra léphetnének. Ezt
cserében a jogakadémia elvesztéséért az azt fenntartó alapok felhasználásával megvárhatja a város, különösen mikor
a szomszéd városok majd mindegyikének jut hasonló intézet s valamennyi népes látogatottságnak örvend.”
A Győri Közlöny így fogalmaz a megszüntetésről 1888. október 21-én:
„E miniszteri rendelet az ifjúság jó részére vonatkozólag valóságos „interdictio aquae et ignis”. Igen, interdictio aquae
et ignis, mivel egyrészt száműző, míg másrészt a szó szoros értelmében véve tűztől és víztől, vagyis az emberi szükség
letek kielégítésére elsősorban szolgáló közegektől való megfosztás.
Száműzés annyiban, mert a Győri Kir. Jogakadémia polgárságának jó része olyanokból áll, akik Győrött végezték
középiskoláikat és részben jogi tanulmányaikat is csak azért folytatták a városban, hogy e város polgáraival folyto
nos összeköttetésben élve, ez összeköttetés gyümölcseit majdan vagy mint ügyvédek élvezhessék vagy a quadriennium
leteltével a törvényszékhez, városhoz folyamodhassanak ama legjobb ajánlólevéllel, „hogy életem a ti szemeitek előtt
folyt le, és ti tudjátok, hogy ki és mi voltam és vagyok.”
Az újságíró kitért arra is, hogy a győri és környékbeli fiatalok kénytelenek lesznek a megszüntetés után Buda
pestre menni és szinte ismeretlenként térnek vissza szülőföldjükre 8-9 év elteltével. A miniszteri rendelet a sze
gény sorsú fiatalokat sújtotta leginkább: „Győrött ugyanis az a 10-15 szegényebb sorsú (de a 10-15 mégis körülbelül
a hallgatóság neg yedrésze) könnyen kap condiciót, mert tudják, hogy szorgalmas volt a középiskolában, könnyen
kap irodát, mert tudják, hogy most szorgalmas lesz az akadémián.”
A győri jogászsegélyező egylet rendelkezésére nagy alaptőke állt, majdnem mindegyik segélyre utalt kapott havon
ként nyolc-tíz forintot. A még teljesen önfenntartásra utaltnak is huszonöt-harminc forintja volt havonta, amiből
Győrött tisztességesen meg lehetett élni. És mije lesz a fővárosban?-tette fel a kérdést az újságíró.
„Vagy teljesen elvész az „omnium contra omnes” harcában, vagy valamely irodába megy napidíjasnak, ahol a szel
lemölő másolási munka mellett kevés kedve lesz és lehet jogi tanulmányainak élni és így a szellemi proletariat számát
csak saját személyével fogja szaporítani. De polgári kötelesség a törvény, illetve az azt pótló hasonló jogerejű minisz
teri rendelet előtt némán meghajolni, ezt mi is tesszük, megjegyezve azonban, hogy de internis non judicat praetor”.
1888. december 14-én a győri közgyűlés elé került az akadémia ügyében eljáró küldöttség jelentése. A következők
olvashatók a Győri szab. és kir. város közgyűlési jegyzőkönyvében:
„Tárgy érdeme: A jogakadémia ügyében 205/1888. kgy. szám alatt kiküldött bizottság munkálatának eredménye gya
nánt beterjeszti a győri kir. jogakadémia fenntartása tárgyában a nagyságos vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő
nagyméltóságához intézett felirat szövegezését azzal, hogy a felirat pártolás végett az összes törvényhatóságoknak
megküldetett.

Káptalandomb -részlet

Végzés:
A kiküldött bizottság jelentése tudomásul vétetik s a jogakadémia fenntartása körül netán szükséges további teen
dők a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltóságának a feliratra adandó válaszából függővé tétetni ha
tároztatnak. Hogy pedig a felirat sikere a jogakadémia fenntartása körül érdekelt és az iránt érdeklődő magas állású
személyiségek részéről is előmozdítassék, a beterjesztett felirat Simor János hercegprímás ő eminenciájának, Zalka
János győri megyés püspök úr nagyméltóságának, továbbá a győri székeskáptalannak és Baross Gábor közmunka és
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közlekedésügyi miniszter úrnak mint Győr város országgyűlési képviselőjének megküldetni és közbenjárásuk az ügy
érdekében kikéretni határozatik.”
Még 1889 év elején is élénken foglalkoztatta a helyi sajtót és a polgári közvéleményt a jogakadémia helyzete, így
ír erről a Győri Hírlap:
A Győri Kir. Jogakadémia megszüntetését elrendelő miniszteri leiratra vonatkozó felterjesztésre megérkezett Csáky
Albin gróf miniszter válasza. A miniszter mindenekelőtt megjegyezte, hogy a győri jogakadémia és a felsorolt alapít
ványok közt nem áll fenn az a szoros jogviszony, melynek létezését a város erősíti. Az akadémiák felállítása 1769-ben
rendeltetett el, tekintet nélkül arra: vannak-e az akadémiák számára kijelölt helyekhez alapítványok kötve vagy
nem. A „Ratio Educationis” ezt kétségbevonhatatlanul bizonyítja XXV. §-ának következő passzusában: Academias
hasce ita esse distribundas, ut ad omnes Hungariae et Provinciarum adnexarum partes Regise beneficentiae
fructus facile perveniat. Quare… Academiae Regiae oportunissime videntur esse collocate his locis. 1. Pro distictu
Transdanubiano Jaurini… (Ezen akadémiákat úgy kell elosztani, hogy Mag yarország és a kapcsolt részek mindegyi
ke könnyen élvezhesse a királyi jótékonyság e gyümölcseit. Azért… a királyi akadémiák legalkalmasabb székhelyéül
látszanak: 1) a dunántúli kerületre nézve Győr…) A hivatkozott s a győri gimnáziumnak megfelelő iskolák fenntar
tására rendelt alapítványok közül az utolsó 1670-ben - tehát a jogakadémia felállítása előtt 100 évvel - keletkezett
s ezen alapítványok, a hozzájok járult királyi adománnyal együtt mint az eltörült jez suita rend által kezelt minden
vagyon, a magyar tanulmányi alapba olvadt, melyből az összes jogakadémiák tartatnak fenn. A tanulmányi alap
a miniszter szerint azonban csak úgy felelhet meg valódi kulturális céljának, ha a nem föltétlenül szükséges kiadá
sok alól lehetőleg föloldoztatik. Különösen a győri jogakadémiában a hallgatóság száma évről évre csökkent, tehát
elsősorban ennek megszüntetésével lehetséges a tanulmányi alap terhein könnyíteni, kerülvén a győri jogakadémia
minden egyes hallgatója 500 forintjába. Egyébként azt mondja a miniszter, hogy ezen intézet megszüntetése kapcso
latban van a jogi oktatásnak szükséges reformjával, ily körülmények közt a miniszter azon reményének ad kifejezést,
hogy a város az akadémia megszüntetését nem csupán a helyi érdekek szűkebb körű szempontjából fogja mérlegelni
s a már foganatosított intézkedésekbe bele fog nyugodni. Végül kijelenti, hogy a rendelet visszavonásának kieszközlé
sére kért közbenjárását kilátásba nem helyezheti.
Nagyvárad városa kérvényt nyújtott be a képviselőházhoz a jogakadémiák fenntartása iránt 1889 nyarán, kieme
lem belőle a következőket:
„1. Hazánk mostoha viszonyai mellett okvetlenül szükséges, hogy a jogtanárság tisztességes életpálya maradjon,
mert különben a jog- és államtudományok nem fognak közöttünk elméleti művelőkre találni, a mi az utóbbi évtizedek
óta oly szép lendületnek indult jog- és államtudományi irodalmunkban, mely utóvégre szintén egy igen fontos ágát
képezi a magyar nemzeti művelődésnek, könnyen sajnos visszaesést idézhet elő. Már pedig üdvös versenyt e téren csak
akkor várhatni, ha az egyetemen kívül az országnak egyéb nevezetesebb városaiban is akadnak avatott tollú íróink.
2. A jogakadémiák nemcsak a jogi kiképeztetés szempontjából, hanem egyéb tekintetben is valóságos szellemi góc
pontjai, tűzhelyei egy-egy nagyobb vidéknek, pezsdülő életet öntenek beléjök, fáklyavivői a tudomány és felvilágosodás
terjesztésének, mérséklőleg és nemesítőleg hatnak az erkölcsökre s ekként nem csekély mértékben járulnak ama váro
sok anyagi és szellemi felvirágoztatásához. E főtanintézetek egyszerű eltörlése tehát megfosztaná ama vidékeket eddigi
természetes szellemi gócpontjaiktól.
3. A jogi szakoktatás sikerének biztosítása szempontjából újabban kontemplált jogi semináriumok sokkal könnyeb
ben léptethetők életbe a kisebb népességű, de kellő ellenőrzés alatt álló vidéki jogakadémiákon, mint a túlnépes egye
temen, mert az előbbieken megvan a folytonos érintkezés a tanár és tanuló között, míg az utóbbinál nem is lehet kí
vánni, hogy a tanár minden egyes tanítványát ismerje.”
A győri közgyűlésen tárgyalták (1889. június 13-án) a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz a jogakadémia
fenntartása tárgyában 205/1888. szám alatt hozzá intézett feliratra érkezett 50917 sz. leiratát, melynek kapcsán fel
vétetett Nagyvárad város törvényhatósági bizottságának a vidéki jogakadémiák korszerű fejlesztése iránt az ország
gyűlés képviselőházához intézett és pártolás végett megküldött felirata. A győri városi közgyűlés támogatta a jogaka
démia ügyét és a nagyváradi kezdeményezést is helyeselte a városi elöljáróság.

Az 1888. december 14-i győri közgyűlés jegyzőkönyve - részlet

Végzés: tekintettel egyrészt arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a Győri Kir. Jogakadémia szándé
kolt beszüntetése ellen a város törvényhatósága által hozzá intézett feliratra nem mutatkozik hajlandónak, a jogaka
démia beszüntetése tárgyában kelt legfelsőbb elhatározás megmásításának kieszközlésére - tekintve másrészt, hogy
Nagyvárad város törvényhatósága a vidéki jogakadémiák fejlesztése tárgyában az országgyűlés képviselőházához in
tézett feliratára ugyanazon elvi álláspontok által vezéreltetik, amelynek alapján Győr város törvényhatósága a Győri
Kir. Jogakadémia fenntartását szorgalmazta ugyanezért a városi tanács mint állandó bizottmány javaslatához képest
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Nagyvárad város törvényhatóságának az országgyűlési képviselőházhoz intézett felirata pártoltatni, s annak érde
mében különös tekintettel még is a Győri Kir. Jogakadémia fenntartására az országgyűlés képviselőházához felirat
intéztetni határoztatik.
A városi közgyűlés is felterjesztést intézett az ügyben a minisztériumhoz, de ez sem járt sikerrel.
A helyi ügyvédi kamara is megtette a lépéseket a jogi képzés Győrben tartása érdekében: 1891. február 18-án a
Győri Ügyvédi Kamara választmánya megtárgyalta a Győri Királyi Jogakadémia helyzetét és Győr város törvényha
tósági bizottságához átiratot intézett a tanintézet érdekében:
„A Győri Kir. Jogakadémia az 1892-ik tanév végeztével megszűnik, s városunk egy hatalmas intézettel szegényebb
lesz. Az intézet beszüntetése nemcsak kulturális, de anyagi szempontból is súlyosan érinti városunkat, annál inkább
is, mert a Dunántúl felsőbb részének ily magasabb intézete nem lesz, noha ennek szükségét egy terjedelmes s a mű
veltség magas fokán álló nagyközönség élénken érzi, s méltán meg is követelheti , hogy attól meg ne fosztassék. Ha vá
rosunkban nem állott volna fenn évek hosszú során ily intézet, annak felállítását kellett volna sürgetnünk, mert azt a
közművelődés és a szükséglet megköveteli, de most, midőn városunk királyi táblát bír, kétszeres kötelességünknek tart
juk a mozgalom újbóli megindítását, hogy királyi jogakadémiánkat megtartsuk. Nehéz lesz a küzdelem, és hisszük,
hogy városunkra nézve győzelemmel fog végződni, csak tennünk kell, és az intéző körök be fogják látni törekvéseink
jogosságát. Ily körülmények között felkérjük a tekintetes köztörvényhatóságot, méltóztassék a Királyi Jogakadémia
végett erélyes mozgalmat indítani, abba az ügyvédi kamarát és az irányadó faktorokat is bevonni, a mozgalom támo
gatására Győrmegye és az érdekelt dunántúli vármegyék törvényhatóságait is felkérni.
Hazafias üdvözletünk nyilvánítása mellett
Győrött, kamaránk 1891. évi február 18-án tartott választmányi üléséből
Dr. Beliczay Elek
elnök
Barcza Gyula s.k.
titkár”
A jogakadémia helyzetét tárgyalta Győr város tanácsülése is. Az 1891. március 27-én, Zechmeister Károly polgár
mester elnökletével tartott ülés Kiss Ferenc városi főjegyző által beterjesztett alább olvasható javaslatot elfogadta és
a közgyűlés elé jóváhagyás végett beterjesztette. Erre azért volt szükség, mert a jogakadémia kritikus napokat élt át,
szinte ez volt az utolsó kísérlet volt az intézmény megmentésére. Minthogy sajnos nem sikerült megvédelmezni az
iskolát, legalább a város teljesen megnyugtathatta lelkiismeretét azzal, hogy minden tőlük telhető eszközt megmoz
gattak a jogakadémia fennmaradása érdekében.
A győri közgyűlésen elfogadott beterjesztés:

A jogakadémia tanártestületi jegyzőkönyve -részlet

„Tekintetes Közgyűlés!
A királyi tábla idehelyezése folytán ismét előtérbe lépett a jogakadémia kérdése s közóhajként nyilvánul, hogy a be
szüntetett jogakadémia visszaállítása iránt a mozgalom újból megindítassék.
Ide irányul a győri ügyvédi kamarának folyó évi február hó 18-án 50. szám alatt a város közönségéhez intézett meg
keresése is, melyekre nézve a következőket van szerencsénk a tekintetes közgyűlés becses figyelmébe ajánlani:
Midőn a város közönsége először értesült arról, hogy a győri kir. jogakadémia beszüntetése elhatároztatott, nem ké
sett mindazon lépéseket megtenni, amelyektől legfelsőbb helyen a beszüntető rendelet visszavonását remélhette.
A város közönsége 1888. évi október hó 15-én tartott közgyűléséből egy terjedelmes feliratot intézett a vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumhoz, melyben a jogakadémia keletkezésére vonatkozó adatok és alapítványok felsorolásával
kérelmezte, hogy a közoktatásügyi kormány legfelsőbb helyen odahatni kegyeskedjék, hogy a kérdéses alapítványok
eredeti rendeltetésük czéljaira fordíttassanak s a jogakadémia beszüntetését kimondó legfelsőbb rendelet hatályon
kívül helyeztessék. Ezen feliratra, melyhez az ország számos törvényhatósága is csatlakozott, a nagyméltóságú vallásés közoktatásügyi minisztérium 1889. évi január hó 17-én arról értesítette a város közönségét, hogy szerinte a győri
kir. jogakadémia és a város által felsorolt alapítványok között nem áll fenn azon szoros kapcsolat, melynek létezését a
város közönsége felterjesztésében bizonyítani igyekszik s miután a jogakadémia beszüntetése a jogi oktatás szándékolt
reformjaival is összeköttetésben áll, a kért közbenjárásra nem vállalkozhatik s a beszüntető legfelsőbb rendelet hatá
lyon kívül helyezése iránti kérelem támogatását kilátásba sem helyezheti.
Ezen miniszteri leirat vételével egyidejűleg Nagyvárad város törvényhatósága pártolás végett megküldötte a vidéki
jogakadémiák korszerű fejlesztése tárgyában az országgyűlés képviselőházához intézett feliratát, amely felirat a vá
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ros törvényhatósági bizottságának 1889. évi június hó 13-án tartott közgyűlésében tárgyaltatván egész terjedelmében
elfogadtatott s ugyanezen közgyűlésből a vidéki jogakadémiák korszerű fejlesztése s ezzel kapcsolatban a győri kir.
jogakadémia érdekében az országgyűlés képviselőházához felirat intéztetett.
Ezen feliratunk sorsáról azonban értesülést nem nyervén, azt kellett hinnünk, hogy kérelmünk a törvényhozó tes
tület előtt sem talált meghallgatásra, amely hitünket csak megerősítette a harmadik egyetem felállításának s ezzel
kapcsolatban a vidéki jogakadémiák beszüntetésének a napi sajtóban meg-megújulólag felmerült kérdése.
Időközben azonban az igazságügyi kormány által tervezett reformok a kir. táblák szétosztásával a megvalósulás stá
diumába lépvén, a harmadik egyetem kérdése mindinkább háttérbe szorul, ellenben a vidéki jogakadémiák fenntartá
sa oly szükségletként jelentkezik, amely elől, nézetünk szerint, a magas közoktatási kormány el nem zárkózhatik.
A kir. táblák szétosztása folytán ugyanis a vidéki táblák területe a táblai székhelyekkel az eddiginél sokkal szorosabb
érintkezési viszonyba lépvén, természetszerű követelménnyé válik, hogy ezen székhelyeken mindazon tényezők feltalálha
tók legyenek, amelyek egy nagy és művelt vidék kulturális igényeinek kielégítésére szükségesek. Ily tényezők kétségen kívül
a vidéki jogakadémiák is, amelyekben a vidéki középosztály s a szétosztott kir. tábla bíráinak gyermekei a magasabb
szellemi kiképeztethetésükhöz szükséges tudományos műveltséget megszerezhetik. Éppen a jogi szakoktatás érdekében kí
vánatos tehát, hogy a táblai székhelyeken jogi tanintézetek állítassanak fel, vagy legalább is a már létezők fenntartassa
nak, mert eltekintve attól, hogy az elméleti oktatás a kevésbé népes jogakadémiákon sokkal eredményesebb szokott lenni,
mint a túltömött egyetemeken, a kir. táblák mintegy gyakorló iskolái is lennének a vidéki jogakadémiáknak, amennyiben
a felsőbb bíróság tárgyalásai - különösen a szóbeliség behozatalával - a tanulóifjúságnak alkalmat nyújtanának a jogtu
dományok gyakorlati részeinek elsajátítására is. De az igazságszolgáltatás érdekei is a vidéki jogakadémiák fenntartása
mellett bizonyítanak, mert bármily abszolút is magában véve az igazság, mégsem lehet közömbös, hogy annak kiszolgál
tatói legalább részben a helyi viszonyokat és a nép gondolkodásmódját ismerő egyénekből kerüljenek ki.
Különösen áll ez a közigazgatási közegekre nézve, kiktől a minősítési törvény a jogi tanfolyam elvégzését s a jogi kép
zettség bizonyos fokát szintén megköveteli. Ily egyéneket csakis a vidéki jogakadémiák nevelhetnek, ahol a néppel és a
lakossággal való érintkezés sokkal közvetlenebb, mint a polyglott jellegű fővárosban.
Nem nyugodhatunk meg tehát a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a győri kir. jogakadé
mia ügyében kelt leiratában. A hivatkozott leirat ugyanis beismeri azt, hogy mindazon alapítványok, melyek Győrött
ma is fennálló gymnasiumnak megfelelő iskolák fenntartására rendeltettek, mint az eltörölt jezsuita rend által kezelt
minden vagyon a tanulmányi alapba kebeleztettek be, ennek daczára kimondja azonban, hogy a győri jogakadémia
tanulmányi alapból fenn nem tartható, mert az alap a kulturális rendeltetése által elé szabott mai fokozott igények
nek csak úgy képes megfelelni, ha a nem feltétlenül szükséges kiadások alól illetőleg feloldatik.”
1891. április 14-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter arról értesítette az akadémia igazgatóját, hogy az intézet
IV. évfolyamának jövő tanévi (1891/1892) fenntartását attól teszi függővé, hogy elegendő számú joghallgató lesz-e az
említett évfolyamban. Kautz Gusztáv 1891. április 26-án válaszolt a miniszteri értesítésre és kérdésre.
A felterjesztésében felsorolt okok miatt a miniszter úgy határozott, hogy a jogakadémia IV. éves tanfolyama az
1891/1892. évben még fennállhat. Az ítélőtáblák decentralizációjakor nagy harcot vívott egymással Győr, Szombat
hely és Sopron városa. Az igazságügyi kormányzat feltételeinek elfogadását lelkesen támogatta Zechmeister Károly
Győr polgármestere és dr. Kautz Gusztáv is. A Győri Ügyvédi Kamara és a Győri Kir. Jogakadémia tanári kara együt
tesen támogatta az ítélőtábla Győrbe helyezését. Zechmeister Károly polgármester az országgyűlési képviselőkhöz
írt levelében (1890. március 1-jén) felkérte őket, hogy támogassák Győr város elképzeléseit és szavazzák meg az íté
lőtábla Győri székhelyét. Folyamodványában kitért a jogakadémia helyzetére is:

„Igaz, hogy a győri jogakadémia szűnőfélben van, de erről Győr városa nem tehet. Győr város törvényhatósága
mindent elkövetett, hogy mindeddig, míg a felsőbb tanügy országszerte nem rendeztetik a győri jogakadémia tovább
fenntartassék, tekintve, hogy a győri jogakadémiának alapítványai vannak, amelyek 1790. évi 23. törvénycikk szel
leme ellenére a tanulmányi alapba lettek beolvasztva, végre tekintve azt, hogy Győr városa 1867-ik évben díszes jog
akadémiai épületet épített föl. A győri jogakadémiának idő előtti megszüntetése szintén ok arra, hogy Győr városa az
elveszendő intelligens elem helyett új intelligens elemet nyerjen.
Köztudomású, hogy a győri felsőbb és közép intézetek oly hírnek örvendenek, hogy azokból hazánk leghíresebb ál
lamférfiai legjelesebb tanárai és írói kerültek ki, akik Győr város hatalmas szellemének alapját vetették meg.”
A Győri Kir. Ítélőtábla idehelyezésével a kormányzat a jogakadémia elvesztéséből adódó következményeket próbálta meg
Győr számára megkönnyíteni. Kautz Gusztáv még jogakadémiai igazgatóként tudta üdvözölni az ítélőtábla megnyitási ün
nepségén Erdély Sándor újdonsült táblaelnököt és a letelepedő bírói kart. A győri közgyűlés ismét megpróbálta menteni a
jogi képzőintézményt és felkérte Erdély Sándort, hogy segítse elő a kormányzatnál, hogy döntésüket változtassák meg és
így a jogakadémia segíthetné az ítélőtábla munkáját is. Sajnos ez a kezdeményezés is kudarcot vallott. 1891. május 5-én az
ünnepélyes megnyitón többek között az ítélőtáblát üdvözlő beszédet mondott Kautz Gusztáv jogakadémiai igazgató is:
„Tisztelt Vendégkoszorú!
Városunk mélyen tisztelt polgármestere a város képviseletében őt megillető tisztéből kifolyólag ékes szavakban üd
vözölte azon mélyen tisztelt vendégeinket, kiknek a mai napon körünkbe végbement, mindnyájunkat megörvendeztető
megtelepedése az ünnepélyes címet szolgáltatta e díszes vendégkoszorú összefűzésére.
Mélyen tisztelt polgármesterünknek az imént hallott szavaiban méltó tolmácsolást nyertek azon érzelmek, melyek
Győr városa közönségének szívét az ünnepélyes napon általhatják. Örömnap ez Győr városára nézve nemcsak azért,
mert a királyi ítélőtáblának mai napon történt installatiojával a dunántúli kerület felső részének igazságszolgáltatási
metropoliszává lőn felavatva, de főleg azért, mert egy magas műveltségű úgy, mint magasztos feladatú per illusztris
testületnek köztünk való állandó megtelepedése által városunk értelmiségének színvonala hatványosan fokozódott
köz- és társadalmi életünk újabb felpezsdülésének jelentékeny tényezőivel és elméivel gyarapodott, és ezzel városunk
erkölcsi ereje és tekintélye egy szebb jövő reményére jogosító garanciával erősödött.
Örömünket jelentékenyen fokozza, sőt azt egoisztikus jellegétől és színezetétől megtisztítván, annak nagyobb ethikai
nimbuszt kölcsönözve, nemesíti azon lélekemelő és városunk közönségét hálával eltöltő körülmény, hogy e szerény,
bár de igaz magyar vendégszeretettől intentionált ünnepélyünket azon országos képviselő urak, kiknek fáradozása
és hathatós közreműködésének nagy részben köszönhetjük az örömünk indokát képező királyi ítélőtábla ide hoza
talát; a szomszéd törvényhatóságok és városi hatóságok fejei, akikkel a jó szomszédi viszonyt fenntartani mindenkor
egyik fő törekvésünket képezi; a táblai területen létező bíróságok vezetői, végre az e város kebelében működő egyházi
és világi, katonai úgy, mint polgári hatóságok főnökei, kikkel mindenkor kölcsönható jó egyetértésben fáradozunk a
közügyek előmozdításán, szíves megjelenésükkel megtisztelni kegyesek voltak, fogadják mindannyian Győr városa kö
zönségének, melynek minden szívverését úgy ismerem, akár a magamét – mélyen érzett hálás köszönetét az irányában
megjelenésük által is kitüntetett rokonszenves jóindulatukért, melyet a jövőn is kérve, Győr város közönsége nevében
poharamat emelem mélyen tisztelt vendégeinkre, kívánom, hogy mindannyiukat összesen és egyenként az Isten, imá
dott hazánk s az általuk ápolt közügyek javára sokáig éltesse.”

Külön megemlítette Ziskay Antal a jogakadémia helyzetét, és remélte, hogy bár felső jogi képzés helyzete ment
hetetlen, de kicsit orvosolhatja Győr város bánatát az országgyűlés, ha a versengő városok közül Győrnek adják a
székhelyi letelepedés jogát:

A győri városi közgyűlés 1891. június 1-jén tárgyalta a Győri Ügyvédi Kamara megkeresésére a Győri Kir. Jogaka
démia visszaállítása érdekében teendő lépéseket. Határoztak arról a képviselők, hogy feliratot intéznek a felsőbb
tanügyi kormányzathoz. A felirat készítői Kautz Gusztáv, Veöreös Jenő és Krisztinkovich Ede voltak. A közgyűlés
emellett felkérte Erdély Sándort, a Győri Kir. Ítélőtábla elnökét, hogy tegyen kezdeményezéseket a jogakadémia
megmentése érdekében.
Részlet a közgyűlés jegyzőkönyvéből: „A város törvényhatósági bizottsága azon indokból, hogy Győr városa mint a
felsődunántúli kir. tábla székhelye oly felsőbb tanintézethez már culturális helyzeténél fogva is igényt tarthat, tekintve to
vábbá, hogy azon királyi és főpapi alapítványok, melyek a győri felsőbb iskolák fenntartására rendelvék, az állam által ke
zelt tanulmányi alapból csak egy aránytalanul csekély összeg fordíttatik a győri főreáliskola fenntartására, tekintve, hogy
a győri jogakadémia létjogosultsága ellen a hallgatók csekély száma tekintetéből felhozott indokok a kir. tábla idehelyezése
és a vidéki jogakadémiáknak a jogi szakoktatás reformjával kapcsolatos korszerű fejlesztése folytán önmaguktól elesni fog
nak - elhatározza, hogy mielőtt ez ügyben ő felsége elé járulna, a miniszterelnökhöz mint az összkormány elnökéhez, úgy a
vallás- és közoktatásügyi és igazságügyi miniszterekhez ily értelemben feliratokat intéz, a győri királyi tábla elnökét, Erdély
Sándor ő méltóságát átiratilag, ez ügynek ily értelemben való pártolására megkeresi , úgy azon törvényhatóságokat, melyek
a győri kir. tábla területén feküsznek a győri kir. jogakadémia visszahelyezése érdemében a pártolásra és hasonló szellemű
feliratokkal való támogatásra átiratilag felkéri. A minisztériumokhoz intézendő felirat elkészítésére Kautz Gusztáv, Veöreös
Jenő és Krisztinkovich Ede bizottsági tagok kiküldetnek és erről a jelen végzésen értesítessenek.”
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„Győr városa éppen az alkotmányos korszak alatt - amelytől 1848-ik évben tanúsított áldozatkész hazafisága miatt
köztudomás szerint szenvedett nagy veszteségeinek kárpótlását méltán várhatta - volt kénytelen virágzó kereskedelmé
nek jelentékeny részét Budapest főváros javára feláldozni s veszítette el minden erőfeszítése daczára fennálló jogakadé
miáját. Mi sem lehet méltányosabb és igazságosabb, mint hogy Győr városa ezen veszteségekért kárpótoltassék!”
Dr. Ziskay Antal nagy hatású parlamenti felszólalása döntő fontosságú volt a végszavazás tekintetében:
„Azon kétségbevonhatatlan tény, hogy Győr a Dunántúl északi részének ma is közgazdasági és kereskedelmi köz
pontja, valamint Győrnek tanintézeti, nevezetesen fennálló jogakadémia, a Dunántúlnak leglátogatottabb főgimná
ziuma, reáltanodája, két tanítóképezdéje, felső polgári leányiskolája, papneveldéje stb. szintúgy Győrnek nemcsak
országos hanem nemzetközi jelentőségű…”

A Győri Királyi Ítélőtábla épülete

Az 1891. június 1-jei győri közgyűlés jegyzőkönyve - részlet
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A Győri Királyi Jogakadémia hallgatóinak száma 1874-1892 között:
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

Németh Károly
a jogakadémia hallgatója,
a Győri Ügyvédi Kamara elnöke

Kuncz Jenő
a jogakadémia hallgatója 1882–1886 között,
Győr és Győr vármegye főjegyzője

A 210/1891. sz. közgyűlési határozatban, a győri közgyűlés
1891. december 1-jei ülésének végzésében olvasható, hogy a
kormányzat nem változtat a korábbi intézkedéseken.
„Tárgy érdeme:
Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a
jogakadémia ügyében tett f. évi 103. kgy. számon felterjesztésre
érkezett leirata:
végzés:
Miután a közoktatásügyi kormány ezen leiratában határo
zottan kijelenti, hogy a Győri Kir. Jogakadémia kérdésének to
vábbi tárgyalásába nem bocsájtkozhatik s így annak visszaál
lítása iránt ezidő szerint további lépéseket tenni eredményre
nem vezetne, a miniszteri leiratot a közgyűlés sajnálkozásának
kifejezése mellett tudomásul veszi és az irattárba tétetni hatá
rozza.”
Az iskolaév letelte után az akadémia megszűnt. Az akadémia
épületének tulajdonjoga visszaszállt a városra és azt a főreálisko
lának engedte át. Az akadémia levéltárát miniszteri rendelkezés
re a pozsonyi kir. jogakadémiára szállították, könyvtárát pedig
részben a pozsonyi, részben a kassai jogakadémia kapta meg.

Balogh Jenő
a jogakadémia hallgatója 1880–1883 között,
igazságügy-miniszter 1913-tól 1917-ig

Kautz Gusztáv dr. igazgató rendelkezési állományú igazgató
maradt, majd nyugalomba vonult, a tanárok pedig más jogakadémiákhoz kerültek.
Az utolsó nap a győri jogi akadémián, beszámoló a korabeli sajtó alapján:
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
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Farkas Mátyás
a jogakadémia hallgatója
1886–1890 között,
Győr polgármestere 1915-től 1928-ig

„1892. május 31-én, kedden tartották meg az utolsó előadásokat. Az akadémia három hallgatója, Baditz Ferenc,
Heintz Géza, Kasztner Miklós volt jelen. Baditz Ferenc kollokvált utoljára. A tanárok és a tanítványok könnyes szem
mel búcsúztak egymástól. Érdekesség, hogy dr. Milbek Károly tanár tartotta az utolsó előadást és 1867-ben, az aka
démia újbóli felállításakor ő kezdte meg az előadások megtartását. A vallás- és közoktatási miniszter győri kir.
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Angyal Armand
a jogakadémia hallgatója 1872–1876 között,
Győr rendőrfőkapitánya, zeneszerző

Mikszáth Kálmán
a jogakadémia hallgatója 1869–1870 között,
író, újságíró

jogakadémia tanári karának kérelmére, 1892. július 18-án 29217. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy az
akadémia tanári kara által az intézet igazgatósági irodája számára megvett aranyrámás, olajnyomatú arcképe Deák
Ferencnek, az intézet leltárából kihagyassék és a tanári kar nevében dr. Kautz Gusztáv igazgatónak átengedtessék.”
Meghatóan írt a Győri Közlöny az utolsó nap eseményeiről:
„Tegnap zárták le csöndben, szent áhítattal a győri kir. jogakadémiánk utolsó szemeszterét. Igazgatója: Kautz Gusz
táv dr., királyi tanácsos, Milbek Károly és Katona Mór dr.-ok a Szent Benedek-rend templomában hallgattak szentmi
sét, s mondták el a Te Deumot! Mise után zárt tanácskozásra gyűltek össze hárman.”
Az utolsó tanári kari ülés jegyzőkönyve:
„A jegyzőkönyv felvétetett a Győri Kir. Jogakadémia tanári karának 1892. július 1-jén tartott záró tanácskozásáról.
Jelenlévők: dr. Kautz Gusztáv kir. tanácsos, igazgató, dr. Milbek Károly és dr. Katona Mór jogtanárok.
1. Az igazgató beterjeszti az 1892. évi nyári félévről szóló tandíj és az 1891/1892-es tanévről szóló vizsgadíj szám
adatát, melyeket a tanári kar átvizsgál, helyesnek és idevonatkozó okmányokkal egybevágónak talál, minél fogva az
igazgató úrnak az abszolutórium megadatni javasoltatik. A tanári kar a felmentvényt megadja és neki fáradozásáért
köszönetet mond.
2. Dr. Milbek Károly indítványozza, hogy szeretett igazgatónknak, Kautz Gusztávnak, az akadémia megszűnése al
kalmából, emlékül és iránta érzett szeretetünk és ragaszkodásunk némi jeléül, a tanári kar költségén beszerzett Deák
Ferenc arczképe adassék át. Az indítványt a tanári kar magáévá teszi, és mivel az arczkép az akadémia leltárában
szerepel, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztés intézendő a kép visszaadása iránt.
3. Végül az igazgató meghatottságtól remegő hangon jelenti, hogy a Győri Kir. Jogakadémia működését befejezte, és
így hivatalosan megszűnt. Meleg szavakkal búcsúzik a még működött két kartárstól, kik viszont az egész együttműkö
dés idején át tapasztalt nemes jó indulatáért, tapintatos vezetéséért hálás köszönetüket tolmácsolják, és egymásnak
szívből fakadó Isten hozzádot kívánnak.

Jogtudományi államvizsgálati jegyzőkönyv -1892
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A jogakadémia könyvtárának sorsa

Ezzel az ülés véget ért.
Jegyezte:
Dr. Katona Mór
Aláírta:
Dr. Kautz Gusztáv
Dr. Milbek Károly”

A jogakadémia könyvtárának sorsáról (a könyvtár állománya a jogakadémia megszüntetésekor 8651 kötetből és
füzetből állt, 19790 forint 33 krajcár értékben) a következő dokumentumok tanúskodnak:

A győri sajtó így emlékezett meg ugyanerről az eseményről:
„Kautz volt a szónok. A megszokott szólamok frázissá törpülnek az ilyen búcsú vázolásánál. Szívélyes és megható
volt az; testvérek búcsúja és közös elkövetkezés – jogakadémiánktól!
Most immár nem fognak konferenciára gyűlni együtt és nem ülnek igazságot azok, kik az igazságszolgáltatás isten
asszonyának neveltek annyi sok jelest!
Csak Kautz Gusztáv marad itt, a mi lapunk vezére mint aki a jogakadémia feloszlatásával van megbízva, Csáky
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter által, s közel 9.000 kötetből álló könyvtár feloszlatásával.
A jogtudományok gazdag könyvtárában lévő műveket javarészt a pozsonyi akadémia könyvtára kapja, míg a töb
biek alkalmasint a másik két kir. jogakadémiáé lesznek, a nagyváradi és kassaié.
Kautz most fog hozzá a könyvek kiválogatásához, hogy a miniszteri megbízatásnak híven megfeleljen.
Az akadémia két tanárát, Milbek Károly dr.-t és Katona Mór dr.-t, lapunk volt szerkesztőjét, a most fenn forgó kom
binációk szerint valószínűleg a kassai kir. jogakadémiához helyezi át a közoktatási kormány rendes professzori minő
ségükben. A lezáródott tanévben, az utolsóban, 33 államvizsgálaton ült együtt a vizsgálóbizottság, ennyi szigorlat az
akadémia fennállása óta egyik esztendőben sem volt.
A búcsúzók rendszerint valami emléket is szoktak adni egymásnak. A búcsúzó két tanár a saját énjének varázsát
és baráti szeretetét hagyja emlékül volt direktorának és barátjának, de emléktárggyal is szerettek volna kedveskedni
Kautznak. A kir. jogakadémia igazgatói irodájában ott a rézsútos pulpitus fölött függött Deák Ferencnek, a haza böl
csének olajba festett, egyszerű keretbe foglalt arczképe. Ezt a képet a tanárok vették a főiskolának, s azóta immár a
leltár tárgya is lett, s mint ilyen, nem képezhet magántulajdont.
A tanárok írásba foglalták kérelmüket s elküldték az istanciát Csáky grófhoz, engedné át a képet – Kautz Gusztáv
nak! Deák Ferenctől olvastuk életrajza megíróinak soraiban, hogy a kiegyezés örök emlékezetű művének befejezése
után a fenséges királyi család egy emléktárggyal szeretett volna kedveskedni a haza bölcsének, de ő puritán jellem, a
felajánlott arczképet sem fogadta el - hátha a rossz nyelvek azt fognák rá, hogy gazdag kinccsel, gyémántokkal volt
berakva annak kerete.
Kautz elfogadhatja azt a képet, mert a legdrágább gyöngyök csillognak rajta: a tanítványok százainak ragyogó há
lakönnye és a tanároké - csillogó gyémántként, a szeretet könnye!”
Az 1892. július 2-án megjelent cikkben érezhető, hogy a győri társadalom is nagyon fájlalta az akadémiai oktatás
végét: „Sok víg és búbánatos hírt végig szántott immár a mi tollunk, miközben az élet tarka változatú mozzanatait
újságoltuk közönségünknek.
Az utolsó három hallgató az utolsó három tanárnak emlékalbumot készíttetett. A sárgászöld plüssbe kötött albumot
Nitsmann József győri könyvkötészete állította ki és ízlésesen a vastag három lapon a győri jogakadémia hallgatóinak
aláírással ellátott arcképe látható. Az albumokat a legutolsónak itt maradt Heintz Géza fogja átadni a tanároknak
és lesz a joghallgatók végső búcsúzó cselekménye.”
Gróf Csáky Albin miniszter levele a Győri Királyi Jogakadémiához:
14740. számú vallás- közoktatási minisztériumi levél:
„A folyó 1891/1892. tanév végével végleg megszűnő győri kir. jogakadémiától dr. Milbek Károly és dr. Katona Mór
rendes tanárokat hasonló minőségben és az eddigi illetményekkel, az elsőt a jogtörténet - egyházjogi, a másodikat a
magyar és osztrák magánjogi tanszékre hivatalból áthelyezem.
Fölhívom az igazgatóságot, hogy nevezetteknek az ide zárt rendelvényeket szolgáltassa át, értésökre adván, hogy
szabályszerű úti és költözködési költségeik meg fognak téríttetni s ennek fejében - ha szükségök volna - előlegben is ré
szesítettnek.
Budapest, 1892. évi július hó 11-én
Gróf Csáky
A győri kir. jogakadémia igazgatóságának”
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„Hivatalos elismervény
Hogy a feloszlatott győri királyi jogakadémia könyvtárának azon részét, mely a nagyméltóságú vallás- és közok
tatásügyi minisztériumnak 1891. évi június hó 23-án 23374. szám alatt kelt magas rendeletével a pozsonyi királyi
jogakadémia könyvtárának lőn juttatva, 19 faládába, 2 vászonbálába és 2 papírkötegbe csomagoltan a részletes jegy
zék kíséretében - a győri királyi jogakadémia igazgatóságának küldeményeként - átlagban (enbloc) átvettük, ezennel
hitelességgel bizonyítjuk.
Pozsony, 1893. évi október hó 23-án
Dr. Ekmayer Ágost
Dr. Fésűs György
királyi tanácsos,
jogtanár, könyvtárnok
az akadémia igazgatója”
A pozsonyi jogakadémia igazgatósága az átküldött katalógusból kiválogatta a nekik szükséges könyveket. „Az ál
lamvizsgálatok befejeződtek, most már szögezik a győri jogakadémiára a koporsófödelet”- írta a Győri Közlöny. Az
iskola maradványain osztozkodtak a társfőiskolák. A jogsegélyező-egylet az utolsó ülésén elhatározta, hogy vagyonát
(ami tízezer forintnál is több volt), ösztöndíjalappá teszi és kezelését a városra bízza. Az ösztöndíj kamataiból egy vá
rosi és egy megyei származású jogász kapna segélyt-így rendelkeztek, ami négy évig havi 200-200 forintot jelentett.
„Öreg jogászaink közt sokan vannak, akik a ’60-as, -70-es években Győrött voltak jogász gyerekek. Sok derék bíró,
ügyvéd vált belőlük. A jogélet szövevényes jelenségeinek ezen vizsgálói, a komoly munkában fáradozó, már-már meg
őszült deres férfiak ifjúkori gondtalan életük derült napjaiból sok kedves emléket hordanak bensőjükben. Az emlékezés
feltünedező tárgyai közt erős része van a jogonckodás boldog korszakának. Azóta kialudt a győri jogakadémia egykor
nyüzsgő-bongó sokaságtól eleven élete, de nekem úgy tetszik, hogy feltámadt pár percre. Kár, hogy csak pár percre.
Szívemnek, lelkemnek oly jól esett ez a váratlan feltámadás, megélénkült újra a képzeletem, ott véltem magamat a
Megyeház utcai feledhetetlen intézet falai közt, hallani véltem az Institutiók fejtegetését, Guszti bácsink érces hangját,
ifjúbaráti jó intelmeit, buzdító, lelkesítő szavait” – emlékezett dr. Hesslein Henrik budapesti ügyvéd a Győri Közlöny
1893. július 13-i számában az akadémiára és Győrött eltöltött jurátushallgatói éveire.”

Visszaszerzési kísérletek a jogakadémia érdekében
A város és a megye nehezen nyugodott bele abba a ténybe, hogy megszűnt az akadémia. Állandóan felvetődött a
kérdés és próbálták visszaszerezni az intézmény újralapítási jogát.
1900. október 14-én a Győri Ügyvédi Kamara rendkívüli közgyűlést tartott, az egyik fő napirendi pont a győri
jogakadémia visszaállítási lehetőségének előkészítéséről szólt. Dr. Ziskay Antal, a Győri Ügyvédi Kamara elnöke,
az egykori jogakadémia tanára bemutatta Győr város átiratát, amelyben Győr szabad királyi város közgyűlése fel
hívta a győri kamarát, hogy támogassa a jogakadémia visszaállítását kívánó mozgalmat. Dr. Ziskay Antal indítvá
nyozta, hogy „nem csak a város kezdeményezése folytán, hanem külön alapon is hassanak oda, hogy a jogakadémia
visszaállítassék, és ez iránt ne csak a vallás-és közoktatásügyi, hanem az igazságügy-miniszter is kerestessék meg”.
Ziskay szerint csak hivatkozniuk kell Eötvös volt közoktatásügyi miniszter 1870. február 23-án Giczy képviselő fel
szólalására mondott beszédére, mert ez világosan kimondja, hogy joguk van az akadémiára.
Eötvös József miniszter beszéd, elhangzott 1870. február 23-án a képviselőházban (részlet):
„A győri jogakadémiát Dallos, Sennyei, Draskovich, Zichy püspökök és a káptalan alapították. Amint valamennyien
tudjuk és kétségkívül Komárom városa figyelmét sem kerülte el, a győri akadémia 1849-ben megszüntettetett és azu
tán következett egész idő alatt bezárva maradt, daczára annak, hogy az egész vidék e jogakadémiának felállítását
szorgalmazta, kívánta, sürgette. A jogakadémiát megillető külön alapítványok a tanulmányi alaphoz csatoltattak.
Miután minisztériumomat átvettem, ugyanazon vidék s különösen Győr városa azon kérelemmel járult Ő Felségéhez,
hogy e jogakadémia, melynek alapítványai meg vannak, ismét állítassék helyre; és én kötelességemnek tartottam e kér
vényt támogatni Ő Felségénél és kötelességemnek tartottam akkor, midőn az akadémia helyreállítása ő Felsége által
elhatároztatott, az akadémia helyreállításában eljárni s azon alapítványokat, melyek külön specziális czélra tétettek,
azon czélra használni, mely czélra ezen alapítványok tétetettek.”
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Ezután kifejtette Ziskay, hogy „azért is szükség van a győri jogakadémiára, mert tapasztalatból tudja, hogy bár Bu
dapesten többet tanulhatnak az ifjak, de vidéken többet tanulnak.”
A kamarai közgyűlés végén lelkesen fogadták az indítványt és megbízták az elnököt, hogy ha szükséges lesz, a ka
mara küldöttséggel képviseltesse magát a budapesti kérvényező minisztériumi látogatásokon.
A 254/1900. számú győri közgyűlési irat szerint, mivel a kormányzat a jogi tanügyi reformot tervbe vette, ezért
érdemes újra megkísérelni az akadémia visszahozását Győrbe. A közgyűlés 1900. augusztus 9-én, az állandó vá
lasztmány javaslatára elhatározta, hogy a Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz emlékiratot intéz. Emellett egy
küldöttség látogatását is elhatározta a tanügyi kormányzathoz, amelynek vezetésére a főispán urat kérték fel. Dr.
Tauber Károly indítványára a Győri Ügyvédi Kamarát, Kiss Ferenc városi főjegyző indítványára pedig Győr várme
gye közönségét kérték fel az ügy lelkes támogatására.
Az 1900-as évek elején két próbálkozás is napvilágot látott a jurátusok és jogtanárok visszatérése érdekében: 1901ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban törvényjavaslatot dolgoztak ki a hazai jogi oktatás ügyében. Emiatt
Győr városa, Győr vármegye és a Győri Ügyvédi Kamara kölcsönös megállapodásra jutottak abban, hogy külön em
lékiratot szerkesztenek az akadémia visszaállításának érdekében.
Az emlékiratokat Győr város és Győr vármegye főispánjának vezetése alatt együttes küldöttség vitte a miniszté
riumba. A küldöttséget gróf Laszberg Rudolf főispán 1901. május 30-án vezette a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhez.
A főispán előadta a tisztelgő látogatás célját és átnyújtotta az emlékiratokat. A miniszter válaszában elmondta,
hogy nincs tervbe véve az új jogi akadémia felállítása, de mihelyst felmerül ennek lehetősége, Győr városa lesz az
első, ahol a felkérést a minisztérium megkísérli. Kijelentette a miniszter, hogy Győr városa kulturális fejlettségénél
fogva és történeti múltja miatt az első helyszín lesz, ahol, ha lehetőség van rá, visszaállítják az akadémiát.
A korabeli sajtó a következő tudósítást közölte a győri deputáció budapesti látogatásáról: „1901. május 30-án,
csütörtökön Laszberg Rudolf gróf főispán vezetésével magasrangú küldöttség ment Budapestre a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztériumba a győri jogakadémia visszaállításáért. A deputáció tagja volt Győr város és Győr vármegye
valamint a Győri Ügyvédi Kamara küldöttei. A várost Zechmeister Károly kir. tanácsos polgármester, Mohl Antal dr.
káptalani helynök, Csukássy Károly dr., Fischer Gyula dr. és Krausz Miksa. Győr vármegyét Goda Béla alispán, Fi
scher Sándor dr. országgyűlési képviselő, Lippay Géza és Ziskay Antal dr. királyi tanácsos és Krausz Miksa egyúttal
az ügyvédi kamarát is képviselték.
Laszberg Rudolf gróf főispán rövid beszédben elmondta a tisztelgő látogatás célját és a mozgalom fontosságát, utalt
a három testület egyöntetű akaratára és összefogására a nagy fontosságú ügy érdekében. Beszéde végén átnyújtotta a
memorandumokat és Németh Ambrus dr. könyvét, a jogakadémia történeti összefoglalását. Wlassich Gyula dr. mi
niszter határozott választ adott: a jogi oktatás ügyéről készített törvényjavaslat nem tervezi új jogakadémia felállítá
sát. Mihelyst azonban - emelte ki Wlassich - a jogakadémiák számának növelésére szükség lesz, Győr az első, ahol a
jogakadémiát fel kell állítani. Győr városának joga van erre fekvésénél, helyi viszonyainál és kulturális fejlettségénél,
sőt történeti múltjánál fogva. Wlassich határozott ígérete bizalommal töltötte el a küldöttség tagjait.”
A hivatalos nyilatkozatok elhangzása után sokáig beszélgetett a miniszter a győriekkel. Egy derűs epizód is leját
szódott ekkor. Ziskay Antal ugyanis figyelmébe ajánlotta a miniszternek a Győri Ügyvédi Kamara felterjesztését,
mint amiben minden benne van és emellett igen rövid. -„Azt elhiszem - válaszolta a miniszter - hogy szép a felirat és
a jogakadémia egész históriája benne van, de hogy rövid legyen, azt nem hihetem.” Általános derültség kísérte a mi
niszter megjegyzését.
Győr városa visszakívánta jogakadémiáját, amely évtizedeken át hírneves volt az egész országban. A város a leg
távolabbi vidékek szülőit is ide vonzotta, örömmel küldték gyermekeiket a dunántúli nagyvárosba. A győri tudós
tanári kar jeles felkészítést adott a jurátusoknak. Nagy államférfiakat, művészeket adott a hazának az iskola. Hét év
vel később a győri ügyvédek látták szükségesnek, hogy a jogi oktatás visszakerüljön Győr városába. A Győri Ügyvédi
Kamara 1908. március 29-én délelőtt 10 órakor megtartott közgyűlésén a jogakadémia visszaállítása érdekében az
alábbi felterjesztést intézte az igazságügyi miniszterhez:
„Értesülésünk szerint a budapesti és kolozsvári tudományegyetemek jogi fakultásain a hallgatók túlzsúfoltságá
nak megszüntetése céljából Nagyméltóságod néhány vidéki városban jogakadémia felállítását tervezi. Midőn ennek a
tervnek megvalósítását mi is szükségesnek elismerjük, egyúttal kérjük Nagyméltóságodat, hogy a felállítandó jogaka
démiák helyeinek megállapításánál Győr városát elsősorban számításba venni méltóztassék, mint amely város fekvé
sénél és táblai székhelyénél fogva erre kétségtelenül a legalkalmasabb és a korábban már itt fennállott jogakadémia
tekintetében szerzett jogainál fogva a jogakadémia visszaállítására teljes joggal igényt is tarthat.”

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 hallgatott hittudományt. 1866. október 5-én pappá szentelték. Helyettes lelkész, majd hitszónok volt. 1868-ban az esztergomi 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 gimnáziumban 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 doktorrá. 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 papként a laibachi líceumban fizikát és mechanikát, 1784 és 1803 között a bécsi egyetemen természettudományi tantárgyakat 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.

Sajnos a kamara kezdeményezése sem járt sikerrel és Győr városának hosszú évtizedeket kellett várnia arra, hogy
a felsőfokú jogi képzés visszatérjen Győrbe.

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

Berta György

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 tanára. A Győri Kir. Jogakadémiára 1887. szeptember 1-jén kapott tanári megbízást, ekkortól a bölcseleti és művelődéstörténeti 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.

A gimnáziumot Egerben és Komáromban, a bölcseletet a pesti Kir. Egyetemen végzete. 1787-ben a győri főgimnázium 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.

Született: Lövő, 1856. február 8.
Meghalt: Győr, 1932. december 9.

Született: Heves, 1756. november 5.
Meghalt: Győr, 1820. január 27.

Biermann Mihály

Balits Antal

Született: 1849.
Meghalt: Budapest, 1889. január 16.

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.

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-minisztériumban minisztériumi titkár.

Billisits Alajos Márton

Született: Alsópulya, 1736. április 2.
Meghalt: Pécs, 1807.

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, 17911792-ig. A pesti egyetem rektora 1785 és 1786 között.

Hittanár, de tanított történelmet is az 1796/1797-es tanévben, s az 1797/1798-as iskolaév első felében tanított magyar 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.

Beke Farkas, bekeházi

Született: Pécs, 1774. május 24.
Meghalt: Győr, 1838. június 13.

Bradecker József

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. Jogakadémián 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.

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

Beliczay Elek

Meghalt: 1815. július 30.

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 Kamara 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.

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 tanszékét. 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 helytartótanács 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. szeptember 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 büntetőtörvénykönyv-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 növendékek 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 állásából. 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 várfogságra 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 káptalani helynök. 1858-ban nagyprépost. Ő celebrálta a gyászistentiszteletet 1860. április 30-án Széchenyi István lelki
üdvéért.
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Delling János

Született: München, 1764. január 12.
Meghalt: 1836 u.
Atyja München polgármestere volt. A gimnáziumot és bölcseleti tanulmányait Münchenben végezte. Később Selmecbányán 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 30án. 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 Minisztériumban 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 hazai léggömbkísérletek egyikét végezte. 1792. január 2-tól a Pesti Kir. Egyetem fizika és mechanika tanára. 1797-1798ig 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 tanítsanak. 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 prépost. 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 bölcsészdoktori 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 államtudományi 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

Hadaly Károly, hadai

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 tanszékvezetésről lemondott, majd újra elvállata 1880 szeptemberétől. 1885. január 8-án a legújabb kor történetének előadására 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. 18081818 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 indította 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 filozófiát 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, Magyar Írók címmel megjelent életrajzgyűjtemény.

Fessel Zsigmond

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 Akadémián. 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 nevezték 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 megerősítette 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 ideiglenes 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

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 szeptemberéig Győrött tanított, majd ekkor a pesti egyetem természettani és mechanikai tanszékére ment. A budai csillagászati intézetben is dolgozott. Jedlik Ányos jó kapcsolatot ápolt vele.
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Született: Hódmezővásárhely, 1840. március 24.
Meghalt: Budapest, 1926. március 25.
Hódmezővásárhelyen és Szegeden végezte gimnáziumi tanulmányait. 1862-ben végzett a Magyar Kir. Tudományegyetemen. 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. 18771878-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.
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Hersching Dániel

ügytant is tanította. 1885. szeptember 14-től a nemzetgazdaságtan tanszéken is oktatott. A Győrmegyei Közjegyzővizsgáló Bizottság és a Győrmegyei Statisztika Bizottmány tagja volt.

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. március 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.

Hübler János

Született: Pécs, 1732. szeptember 14.
Meghalt: Nyitra, 1802. június 6.

Hirsch Mihály

Született: Pordány, 1750. szeptember 3.
Meghalt: Pest, 1809. november 13.

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. augusztus 12-től 1810. január 15-ig helyettesítette hivatalában. 1816 és 1818 között helyettes főigazgató. 1818. június
11-én beadta nyugdíjazási kérelmét.

Kapossy Lucián

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 magyar 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 helytartótanácshoz, 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 képesítést nyert államszámviteltanból. A pozsonyi Magyar Kir. Pénzügyigazgatóság mellett mint kataszteri ügyvezető 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 nyilvános rendkívüli tanár, 1879. október 3-án nyilvános rendes tanári kinevezést kapott. Főtárgyként oktatta a közigazgatási 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-
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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. december 11-én a bölcsészet történelme tárgykör magántanárának minősítették. Dunai Ferenc lemondása után a jogakadémiához kérvényt nyújtott be Kapossy, hogy mint képesített egyetemi magántanár művelődéstörténetből és
bölcselettanból előadásokat tarthasson. Művelődéstörténetet az 1880-1881-es tanévben tanított a Győri Kir. Jogakadémián. 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 10én 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 Pesten 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 ifjúság vezetője. 1849 őszén elmozdították állásából. 1850ben vizsgálatot indítottak ellene, majd annak megszüntetése után a Császári Kir. Pesti Egyetem jogtanára lett. 18641865-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

Kiss Ignác

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 budapesti 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 bizottsági 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 pozsonyi Kir. Állami Jogakadémián a büntetőjog és a magyar magánjog tanára. 1903-tól a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem 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.

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 soproni tanítóképző oktatója. 1893-ban rábacsanaki plébános lett. Jelentős nyelvészeti tevékenységet fejtett ki, legtöbb
könyvét az akadémia adta ki.

Született: Szentmihályfa, 1845. május 5.
Meghalt: Budapest, 1927. április 6.

Született: Dasztifalu, 1842. április 18.
Meghalt: Rábacsanak, 1907. április 28.

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 főjegyzője. 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. augusztus 9-ig töltötte be Győr város főjegyzői tisztségét. 1872. július 24-én helyettes igazgatónak nevezte ki a miniszter 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 királyi 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 elnöke. 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 választmányi 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 Nagyszombatban 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 elejétől 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.
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Kmety András

Meghalt: Győr, 1843. november 6.
1806-ban Podolinban kezdte a tanítást mint piarista szerzetes, majd a rendből kilépett és jogász lett. 1812. március 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 elhagyta 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 államtudományi 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 tanárnak. 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 ifjúság 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. 1869-1870ben 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 akadémián 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 növendéke. 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.

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 Pozsonyban. 1816-1818-ig nevelő gróf Somogyinál Bécsben. 1818-ban doktori vizsgát tett. Tagja volt a Pesti Kir. Egyetem 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. január 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.

Kucsera Marián Mihály

Született: Cifer, 1793. szeptember 4.
Meghalt: 1847. április 14.
1821. szeptember 13-án Pannonhalmán áldozópappá szentelték. 1814-1818-ben gimnáziumi tanár Nagyszombaton, 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.

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 emellett magyar hitszónok is volt. A rend feloszlatása után (1773) teológiai tanár lett Győrött. 1778-tól győri székesegyházi 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

Jogi tanulmányait a pesti Magyar Kir. Tudományegyetemen végezte. 1864-től a pesti vármegyénél teljesített szolgálatot. 1866-tól a pécsi joglíceum tanára. 1873. március 20-án kelt a kinevezése a Győri Kir. Jogakadémiára. Bár 1873tól 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

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.

1868. október 26-án szentelték pappá. Akadémiai hitszónoki tisztséget töltötte be a Győri Kir. Jogakadémián 18711872-ig. Fertőrákosi lelkész volt 1878-tól 1918-ig.

Mariska Vilmos

Lukács László

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 pénzügyi jog oktatója. 1900-1901-ig a budapesti egyetem jogi karának dékánja.

Született: Zalatna, 1850. november 24.
Meghalt: Budapest, 1932. február 23.
Gimnáziumi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban jogtudományi tanulmányokat folytatott. 1874. szeptember 29-én nevezték ki a Győri Kir. Jogakadémiára. 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 – szintén betegsége miatt- győri tanári állásáról. 1877-ben átvette apja bányaműveinek
irányítását. 1878-ben választották első ízben országgyűlési képviselőnek, szabadelvű párti programmal. 1887-ben
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Született: Rozsnyó, 1844. október 24.
Meghalt: Budapest, 1912. március 19.
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Markovics Mátyás Antal

Nagy Boldizsár, felsőbüki

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. 18011802-ig a pesti tudományegyetem rektora. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

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. nevelőintézetben 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 Akadémia bölcseleti tanszékét. 1777-ben Mária Terézia királynő kinevezte fehérvári kanonokká.

Milbek Károly

Niczky Kristóf, gróf

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

Született: Sopron, 1738. február 14.
Meghalt: Székesfehérvár, 1821. október 19.

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 gimnáziumi 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

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 között, 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 foglalta 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.

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.

1821. október 15-én lépett a bencés rendbe. Pannonhalmi teológiai tanulmányai befejezése után, 1828. május 18án szentelték pappá. 1828-1829-ig tanár volt Pápán. Ugyanabban az évben doktori vizsgát is tett. 1829-30-ig Pannonhalmán, 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.

Molnár Titus János

Paintner Mihály Antal

1813. október 28-án lépett a rendbe. Pannonhalmán végezte teológiai tanulmányait. Pappá szentelték 1821. szeptember 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

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 kéziratban ránk hagyta az ausztriai és magyar jezsuiták életrajzát, műveik jegyzékét. Veszprém, Sopron és Varazsd megye
táblabírája is volt.
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Meghalt: 1811. március elején

Született: Nagyszombat, 1798. augusztus 29.
Meghalt: Komárom, 1857. május 17.

Született: Sopron, 1753. szeptember 6.
Meghalt: Győr, 1826. szeptember 22.

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 (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, 1870ben 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.

politikai tudomány tanára volt. 1874. augusztus 10-től a pozsonyi egyetemen a statisztika és a közgazdasági jog tanára. 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 köztemetőben nyugszik.

Polák Sándor Antal

Született: Szenttamás, 1792. január 23.
Meghalt: Pozsony, 1840. február 24.

Péchy Ernő

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 Pozsonyban.

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.

Pray György

Született: Pécsújfalu, 1773. december 24.
Meghalt: Pécsújfalu, 1836. január 29.

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 gimnáziumi tanár. 1819. november 8-án foglalta el hitszónoki állását. 1819-tól 1823-ig akadémiai tanár a győri Kir. Kerületi 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, 1878tól 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 Orvosszövetség 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: 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 Pozsonyban 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 Győrbe 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.

Pesten végezte gimnáziumi tanulmányait. 1863-1869-ig a pesti kerületi ítélőtáblán dolgozott, 1865-ben köz- és váltóügyvédi 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

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 12ig 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 kormányzat 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 házfőnök és főgimnáziumi tanár.
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Született: Pest, 1841. május 20.
Meghalt: Kolozsvár, 1906. július 13.

Rausch Ferenc, traubenbergi

Sikor József

A pozsonyi akadémián szónoklattant tanult. 1761. október 30-án belépett a bencés rendbe. A bécsi Theresianum tanára. 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.

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. Később 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.

Született: Prellenkirchen, 1743. szeptember 13.
Meghalt: Pozsony, 1816. január 26.

Született: Révfalu, 1827. február 6.
Meghalt: Győr, 1913. június 4.

Réthy András

Született: 1778.
Meghalt: Buda, 1841. november 24.
A teológiát 1798-tól Pozsonyban hallgatta, 1802-ben szentelték pappá. Több évig segédlelkész volt Somorján (Pozsony 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 fokozatot (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 jogakadémiai 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 vizsgát. 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. Tudományegyetem 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

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 pappá. 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. 1771ben szentelték pappá, később szentszéki jegyző, majd székesegyházi hitszónok és Győr- újvárosi plébános lett. 17731776-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 szentelték 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 Császári Kir. Pesti Egyetem bölcselet- és hittan rendes tanárának nevezték ki.

Steiner Fülöp

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 egyetemre 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.
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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 növendékek 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 megyéspüspök.
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Sterne Nándor

Tury Oszvald, János

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.

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.

Született: 1802.
Meghalt: Győr, 1870. szeptember 23.

Született: Csorna, 1808. december 27.
Meghalt: Komárom, 1874. április 10.

Szabó Pál
1818-ban szerzett jogi doktorátust, 1825-ben tanári vizsgát tett. 1827. április 7-én került a győri Kir. Kerületi Akadémia 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 oktatott. 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.

Varga Márton

Született: Monostorapáti, 1767. március 20.
Meghalt: Nagyvenyim, 1818. április 5.
Alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérvárott végezte, majd Győrben bölcseleti tanulmányokat 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.

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 egyetemi 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.
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Besztercebányán végezte tanulmányait. A teológia elvégzése után, 1810-ben a győri Kir. Kerületi Akadémia bölcseleti tanárának nevezték ki. 1812-ben bölcseleti doktor lett. 1828. február 29-től 1834 februárjáig az akadémia könyvbíráló 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 Győri 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. Miniszteri 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 Magyar és osztrák birodalom statisztikáját és bányajogot adott elő. 1877. június 29-én nevezték ki nyilvános rendes tanárnak. 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 politika 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. Jogakadémián 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 ügyvédi 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 alelnöke 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 magántanára. Rövid bírósági szolgálat után 1891-től az igazságügy-miniszter törvényelőkészítő osztályán dolgozott. 1897től ítélőtáblai bíró. 1900 és 1910 között a Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem büntetőjog tanára, 1910-től közoktatásügyi 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 büntetőjoga, 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 főtitkára, 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 18181820 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 választották. 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 kancellárián 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 másodéves 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 tartománygyűlésen. 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, 1889ben 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.

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 MTAnak 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 Tudományegyetem joghallgatója volt. 1894-től 1897-ig a Veszprémi Hírlap szerkesztője. 1898-ban megindította a Balatoni 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 tarthatjuk számon. Bernard Shaw és Maeterlinck első magyar fordítója. Mindezek mellett kitűnő humorista is volt.

Deák Antal József

Bubics Zsigmond

Született: Söjtör, 1789. április 15.
Meghalt: Kehida, 1842. június 20.

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.

1804-től 1808-ig a győri Kir. Kerületi Akadémián jogi tanulmányokat folytatott, 1805-1806-ig elsőéves, 1806-1807ig 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 hazatért és a családi gazdaságot vezette. A vármegyei közéletben továbbra is részt vett. Jó barátságban volt Vörösmartyval, Kisfaludy Sándorral. Öccse neveltetésében méltánylandó érdemei vannak.

Deák Ferenc, kehidai

1808-1809-ben elsőéves, 1809-1810-ig másodéves joghallgató a győri Kir. Kerületi Akadémián. Tanulmányai elvégzése 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 fegyverbe 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.

Született: Söjtör, 1803. október 17.
Meghalt: Budapest, 1876. január 28.

A győri evangélikus iskola után a pozsonyi evangélikus líceumban folytatta tanulmányait. A győri Kir. Kerületi Akadémián 1813-1814-ig elsőéves, 1814-1815-ig másodéves bölcsészhallgató, 1815-1816-ig elsőéves, 1816-1817-ig másodéves joghallgató.
Az ügyvédi vizsga után, 1820-ban Győrött törvényszéki jegyző, 1824-ben városi tanácsos. 1831-ben Győr polgármesterének 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

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 akadémián. Az ifjú 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 családi birtokra, és a vármegye tiszti ügyésze. Az árvaszék jegyzője, majd elnöke és táblabíró. Az 1832/36-i országgyűlésen 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 országos 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 képviselőségét 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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Czech János

Született: Győr, 1798. június 20.
Meghalt: Pest, 1854. november 1.

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 kifejezte, 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 egyházpolitikáról, 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 Budapesten 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, 18181819-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 közgyűlésen 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. 1847ben 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 törvényszék 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. Jogakadémia 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 Minisztériumban, majd 1900-tól budapesti törvényszéki bíró, 1907-ben ítélőtáblai bíró, 1912-től haláláig a budapesti törvényhatósági 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 Lexikonnak. 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, megalapította 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 Akadémián 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. 1903tól 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.

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. Akadémia 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 tekintsenek 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.

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 Akadémia levelező tagjának választotta.

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 Ferenchez 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 igazgatója 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. Szépirodalommal 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.

Gévay-Wolff Lajos, rábapordányi

Horváth Bálint, bibiti és legéndi

Kora ifjúságát 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. decembertől 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.

Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte, 1880-ban érettségizett. 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 Takarékpénztár Rt. elnöke és egyik alapítója a Győri Olvasóegyletnek.

Gévay Antal, rajkai

Született: Komárom, 1796.
Meghalt: Bécs, 1845. június 9.

Született: Rábapordány, 1870. szeptember 25.
Meghalt: Sopron, 1963.

Született: Koroncó, 1862. január 9.
Meghalt: Győr, 1931. január 16.

Hegedűs János

Született: Pápa, 1828.
Meghalt: 1913. szeptember 14.
A gimnáziumot Győrben végezte, majd a győri és a pozsonyi akadémián tanult. Pozsonyban szerzett jogi végzettséget. A pozsonyi országgyűlési ifjúság tagja, személyes ismerőse Kossuth Lajosnak. 1849 és 1858 között a Moson megyei társas bíróságnál dolgozott, majd a pécsi megyei törvényszék bírója, 1861-től Moson megye főjegyzője. 1862ben 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.
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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 működő járásbíróságok magyar-német tolmácsa lett.
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Ivánka Oszkár

Kautz Gyula

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 választotta 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.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett. Kautz Gyula 1845-1846-ig elsőéves, 18461847-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.

Született: Pest, 1852. január 9.
Meghalt: Budapest, 1936. december 20.

Született: Győr, 1829. november 5.
Meghalt: Budapest, 1909. március 27.

Kacskovics Lajos

Született: Mohora, 1806. máj. 29.
Meghalt: Sőjpuszta, 1891. december 9.

Korn János

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 folytatásától visszalépett. Másfél évet töltött Pozsonyban, azután visszatért Pestre. A kisdedóvó-intézeteket pártoló társulat tagja lett, annak ügyét hathatósan előmozdította. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárának választották 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 országgyűlésen 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 fegyverletétel 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 járásban. 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, ahonnan 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.
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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 három 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. Jogakadémia 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 tanácselnöke. 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 ügyvezető 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 cselekvő 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 magyarra, 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. Jogakadémia 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 Akadémián. 1838-ban belépett a premontrei rendbe, majd Győrött teológiát tanult. 1843-ban pappá szentelték, és Szombathelyen, 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 iskolai 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 közgyűléseiről olyan tudósítást hozott, mint az országgyűlési napló. 1872. május 12-én megalakította a Győri Gyorsíró 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 kormánybiztos lett. 1849. január 9-től az egész magyar lovas- és gyaloghadsereg hadfelszerelési kormánybiztosa. A szabadságharc 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 Akadémia 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 húzódott, 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 monográfusa.

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 érettségit 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 Budapestre 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 Tudományegyetem 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.

162

163

Németh Károly, bejczi

Reguly Antal

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 tanulmányutat tett, és másfél esztendőt Thurn und Taxis herceg udvarában töltött. Ügyvédi gyakorlatát Wottitz Károlynál 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.

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 között 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 Egyetemi Könyvtár első őre volt. A budapesti Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Született: Pozsony, 1867. november 4.
Meghalt: Győr, 1931. október 20.

Született: Zirc, 1819. július 11.
Meghalt: Buda, 1858. augusztus 23.

Rohonczy Ignác

Ráth Zoltán

Született: Pápa, 1802. január 27.
Meghalt: Baden, 1880. augusztus 27.

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 Tudományegyetem jogi karának hallgatója. 1886. május 8-án jogi doktorátust. A kassai Kir. Állami Jogakadémián a pénzügytan, 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 megyei 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 1838-1840ig 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 szolgálatot 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.
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A győri Kir. Kerületi Akadémiára járt, Deák Ferenc évfolyamtársa és barátja volt. Az 1830-as években még a reformellenzék oldalán állt, majd császárhű lett és megromlott kapcsolata Deákkal is. 1845-től Sopron megye adminisztrátora, 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 gimnáziumban, 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. helytartótanácshoz 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. 1869ben 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.
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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.

Vas Gereben (Radákovics József)

Szinnyei (1848-ig Ferber) József, id.

Veszprémi és bécsi tanulmányai után gazdasági gyakornok lett egy dunántúli birtokon. 1843-tól a győri Királyi Kerületi 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.

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 18451846-ban hallgatta, a bölcseleti második és a jogi első tanfolyamot a győri Kir. Kerületi Akadémián 1846-1848 között végezte. 1848 márciusában jogakadémistaként tevékenyen részt vett a diákság mozgalmában. A győri akadémián 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 hivatalnoka 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 temetőben nyugszik.

Szodfridt József

Született: Csongrádpuszta, 1860. március 19.
Meghalt: Ikrény-Dózsamajor, 1939. március 1.

Született: Fürgedpuszta, 1823. április 7.
Meghalt: Bécs, 1868. január 26.

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 13án 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. Munkáját közmegbecsülés övezte.

Zádor (1848-ig Stettner) György

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, október 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. 1888ben 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.

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, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály barátja lett. Előbb Thököly György, majd a Bohus-család fogadta uradalmi ügyészének. 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 között 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 visszahelyezték 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.

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 népművelő lapot adott ki. Hazatérése után az Athaeneum segédszerkesztője. 1841-ben az induló Világ c. lap szerkesztője, 1843 őszén a szarvasi gimnázium tanára lett. Petőfi plebejus törekvéseinek legfontosabb előkészítője volt.

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, kereskedelmi, kulturális központtá kívánta kiépíteni. Jelentős vasúti beruházások, iskolaépítések fűződnek ahhoz a korszakhoz,
amikor is Győr város polgármestere volt.
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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.

Kálóczy Lajos, 1834/35-1837/38-ig. I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; 1848-ban sokoróaljai orsz. követ, szabadságharcos, 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.

Gróf Koenigsegg-Hohenfels Nep. János, 1808/09-ben I. éves joghallgató.

Bubics Zsigmond, 1836/37-1837/38-ig I. és II. éves bölcselethallgató; író és püspök.

Deáky Zsigmond, 1810/11-ben I. éves, 1811/12-ben II. éves bölcselethallgató; caesaropoli fölszentelt püspök, győri
kanonok, győr-tankerületi kir. főigazgató, író.

Ebenhöch Ferenc, 1837/38-1838/39-ig I. és II. éves bölcselethallgató; győri kanonok, régész, író.

Gévay Antal, 1812/13-ban I. éves, 1813/14-ben II. éves joghallgató; történetíró, orientalista.

Gyapay Dénes, 1838/39-1839/40-ig I. és II. éves bölcseleth., 1840/41-ben I. éves joghallgató ; 1849-ben kormánybiztos Győrött.

Zech (Czech) János, 1813/14-ben I. éves, 1814/15-ben II. éves bölcselethallgató, 1815/16-ban I. éves és 1816/17ben II. éves joghallgató.

Festetits Oszkár, 1839/40-ben I. éves bölcselethallgató.

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 Nyáry Lőrinc, 1839/40-ben I. éves bölcselethallgató.

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 joghallgató; 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 Gavenda Antal, 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.

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 egyetemi jogtanár és író.
Gróf Somsich János, 1825/6-1826-7-ig I. és II. éves joghallgató.

A Győri Királyi Jogakadémián (1867-1892 között) tanult és a közéletben
vagy az irodalomban kiemelkedőt alkotó hallgatók névsora:

Vajda Péter, 1826/7-1827/8-ig I. és II. éves bölcselethallgató; költő.

Angyal Armand, 1872/73–1875/76-ig végezte az akadémiát; később Győr sz. kir. város főkapitánya, kir. tanácsos

Karpf (Karvasy) Sándor, 1826/27-1829/30-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató; győri ügyvéd.

Babarczy László báró, 1880/81–1881/82. és az I. és II. évi tanfolyamokat végezte.

Frankenburg Adolf, 1827/28-ban bölcselethallgató; író.

Balogh Jenő, 1880/81–1882/83. az I–III. tanfolyamokat végezte; igazságügyminiszter.

Somsich Pál, 1828/29-ben II. éves joghallgató; kiváló államférfiú és híres országgyűlési szónok, író.

Bély János, 1871/72–1874/75. az I–IV. tanfolyamokat végezte; Győr vármegye tiszti főügyésze.

Báró Bésán Antal, 1828/29-1829/30-ig I. és II. éves bölcselethallgató, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Brunecker Edgár báró, 1870/71-ben I. éves hallgató.

Gróf Zichy Henrik, 1828/29-1829/30-ig I. és II. éves bölcselethallgató, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Brunecker Lamoral báró, 1869/70–1870/71. az I. és II. tanfolyam hallgatója.

Báró Braunecker Gusztáv, 1829/30-ban II. éves bölcselethallgató; 1830/31-1831/2-ig I. és II. éves joghallgató.

Duka Péter báró, 1869/70-ben III. éves hallgató.

Gróf Keglevich Samu, 1829/30-ban I. éves bölcselethallgató.

Erdődy Sándor gróf, 1885/86-ban I. éves hallgató.

Báró Majthényi József, 1829/30-ban I. éves bölcselethallgató.

Farkas Mátyás, 1886/87–1889/90. az I–IV. tanfolyamokat hallgatta; Győr sz. kir. város főjegyzője.

Báró Baumgarten József, 1830/31-ben I. éves joghallgató.

Festetits Jenő gróf, 1869/70 i. éves, 1871/2-ben II. éves, 1872/3. III. éves hallgató.

Gróf Zichy Hermán, 1830/31-1833/34-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató.

Festetits Tasziló herceg, 1868/69–1869/70-ig I. és II. éves hallgató.

Gróf Sigray Jenő, 1831/32-1834/35-ig I. és II. éves bölcselet- és joghallgató

Fischer Gyula, 1875/76–1878/79. az I– IV. tanfolyamok hallgatója; c. kir. főügyész.

Bedekovich Kálmán (később báró), 1833/34-1834/35-ig I. és II. éves bölcselethallgató; az első magyar-horvát miniszter.

Gaár Vilmos, 1880/81–1883/84. az I–IV. tanfolyamok hallgatója; kuriai bíró.

Nogáll Károly, 1833/34-1834/35-ig I. és II. éves bölcseleth.; győri kanonok.

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 főispánja.
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.

Deák Ferenc
Állam- és
Jogtudományi Kar

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, közgazdasági 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.
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GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS AZ ELTE ÉGISZE ALATT
Az első lépések
A győri egyetem létrehozásának majd kiteljesedésének folyamata és a győri jogászképzés kéz a kézben jár. Az első
elgondolások eleve a jogakadémiára épített egyetemet képzeltek el, a legújabb kori egyetemalapítási törekvések pedig
akkor váltak eredményessé, amikor az egyetem egyik meghatározó pilléreként a jogtudományi képzésre építettek.
Az egyetemalapítási törekvések történetében először – immár 130 esztendeje, 1878-ban - Kautz Gusztáv, a Győri
Jogakadémia akkori rektora készített tanulmányt a jövendő győri egyetemről. A tervezet szerint az egyetem bázisa a
jogakadémia lett volna. Bár a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium elismerte, hogy szükség volna – a budapesti és
a kolozsvári egyetem mellett - egy harmadik tudományegyetem létrehozása is, azonban nem találta időszerűnek az
egyetemi terv megvalósítását. A kérelem tehát ad acta került.
1910-ben Wennes Jenő, Győr polgármestere, aki a jogakadémia tanulója volt egykoron, tudomást szerezvén arról,
hogy Pozsonyban egyetemet kívánnak alapítani, megkérte a város egyik országgyűlési képviselőjét, hogy derítse ki:
lehetséges -e Pozsony helyett Győrnek elnyernie az egyetemalapítás jogát. Sajnos ez a próbálkozás is sikertelen volt.
A hazánkat megcsonkító trianoni döntés után ismét felcsillant a remény, mert 1920-ban a pozsonyi egyetem felsze
relését szállító szerelvény közel egy évig a győri vasútállomáson várakozott, de a város vezetése ekkor tartózkodóan
válaszolt a polgárok egyetemet óhajtó kérésére. Ez is közrejátszhatott abban, hogy végül az egyetem Pécsre került.
1945 után újra napirendre került a győri egyetem ügye. 1951. augusztus 29-én az MDP KV Titkársága ugyanis ha
tározatot hozott - egy Győrben létesítendő - könnyűipari műszaki egyetemről. Ez a terv azonban nem valósult meg.
Egy évtized múlva, 1962. február 6-án az MSZMP Központi Bizottsága vette tárgyalásba a Győri Műszaki Egyetem
létesítésének ügyét. A határozat alapján született 1963. évi 5. sz. törvényerejű rendelet rendelkezése értelmében és az
új egyetem az 1968-69-es tanévben kezdte volna meg működését. Ezzel egyidejűleg a Budapesti Építőipari és Köz
lekedési Műszaki Egyetem megszűnt volna, képzési feladatai a győri egyetemhez kerültek volna át. A tvr. megfogal
mazta, hogy „az egyetem telepítésének megvalósítása Győr város fejlesztésének olyan lehetőséget ad, mely végered
ményben alapot szolgál arra, hogy a város az ország egyik legjelentősebb regionális központjává váljék.” Az Országos
Tervhivatal már az egyetem helyét is kijelölte a Püspökerdő területén.
Az 1966. július 17-én kihirdetett 1966. évi 17. sz. tvr. azonban új helyzetet teremtett. A győri egyetem és a Közle
kedés- és Postaügyi Minisztérium által szakáganként tervezett főiskolái helyett ugyanis egy integrált, győri székhelyű
főiskola létesítéséről rendelkezett. A hivatalos iratokban az is olvasható, hogy a tervezett győri főiskola, mint teljesen
új, modern intézmény előtt nyitott lesz később az egyetemi továbbfejlesztés lehetősége. Ebben a döntésben – és ké
sőbb, a főiskola létrehozásának teljes folyamatában is – meghatározó szerepet játszott egy rendkívül széles látókörű
férfi, az akkori közlekedés és postaügyi miniszter, dr. Csanádi György.

Ez a döntés két budapesti és egy szegedi intézmény integrációját és Győrbe telepítését vonta maga után: a Felső
fokú Gépjárműközlekedési Technikum, a Felsőfokú Közlekedési Technikum, a Felsőfokú és a Vasútforgalmi Techni
kum összevonása történt meg egyetlen intézménnyé.
1967. január 18-án az Országos Tervhivatal, a Művelődésügyi Minisztérium, a Középülettervező Vállalat, a GyőrSopron Megyei Tanács és a Városi Tanács elnökei, továbbá a KPM Oktatási Osztály vezetője, Dr. Hegedűs Gyula
(későbbi főigazgató) valamint a KPM Oktatási Beruházási Felügyelőség vezetője az új főiskola helyszínéül a MosoniDuna partján fekvő városrészt, Győr-Révfalut jelölte ki.

A leendő egyetem területének és környékének látképe

Dr. Csanádi György

Alapkőletétel
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1968. június 4-én a Magyar Közlönyben megjelent a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) létesíté
sének alapdokumentuma, az Elnöki Tanács 16. sz. törvényerejű rendelete.
A KTMF volt az ország első olyan felsőfokú intézménye, amely a felsőfokú technikusoknál magasabb szintű kép
zést adva üzemmérnöki diplomát adhatott ki. Az üzemmérnökök feladatául a műszaki üzemeltetés, a forgalomirá
nyítás és a gyártás részegységeinek irányítását határozták meg a közlekedés, a közlekedés-építés, a járműgyártás és
a távközlés területén.
1968. szeptember 9-én a Budapesti Műszaki Egyetem Szerb. u. 23. sz. alatti épületében ünnepélyes tanévnyitóval
kezdődött meg a győri főiskola első részlegének, a Közlekedésépítési Karnak a működése. 1969 szeptemberétől a
Szerb utcában elkezdődött a vasútgépészek képzése is. 1970 őszén Szekeres Tamás főiskolai adjunktus (későbbi fő
igazgató, majd rektor) vezetésével a győri Ságvári Endre út 25. sz. alatti épületben megkezdődött a levelező tagozatos
műszaki oktatók képzése is.
A főiskola épületének ünnepélyes alapkő-letételére 1971. július 23-án került sor. Az elsőként átadott A jelű épüle
tet követte a B, C és D jelű épület, majd a felépült kollégiumokkal és laboratóriumokkal együtt 1977. október 28-án
az egész létesítmény az oktatók és a hallgatók birtokába került.
Dr. Hegedűs Gyula főigazgató emberfeletti munkájának köszönhetően nem csupán az épületek készültek el határ
időre, hanem – a Közlekedés- és Postaüzemi Intézetet követően Győrbe költözhetett a Távközlési, a Közlekedésépí
tési és a Közlekedésgépészeti Intézet is. Ezzel a főiskola vertikuma teljessé vált.
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Dr. Hegedűs Gyula

Rendelet és határozat

A KTMF főépülete
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Dr. Kiscelli László

Hegedűs Gyulát 1980. július 1-jétől Kiscelli László követte a főigazgatói székben. 1989. február 6-án ő vetette fel
először egy, a megyei pártbizottság első titkárának küldött levélében a főiskola egyetemmé fejlesztésének tervét. 1989.
február 20-án a főiskola tanácsa is megvitatta az önálló egyetemmé válás lehetőségét és feltételeit.
1989. október 25-én Dr. Szekeres Tamás korábbi főigazgató helyettes nyerte el a főigazgatói tisztséget. Ő volt az,
aki az intézmény legelső győri munkatársaként a főiskola Győrbe költözésének, elhelyezésének és működésének
megindításában a helyi ügyeket intézte, majd – két évtized múlva – az ő irányításával kezdődött el az a több mint tíz
évet átfogó előkészítő munka, amelynek eredményeként az Széchenyi István Egyetem megalakulhatott.
Kezdeményezésére 1990. június 6-án megalakult az Universitas - Győr Alapítvány, melyet a Széchenyi Főiskola,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a KHVM, a MATÁV
Rt., a Magyar Posta Rt., a MÁV Rt., a RÁBA Rt. és az Antenna
Hungária Rt. hozott létre azzal a céllal, hogy a Széchenyi Ist
ván Főiskola belátható időn belül egyetemi rangra emelkedjék,
ezáltal Győr városa az egyetemi városok sorába lépjen. Győr
városa ekkor az egyetemi fejlesztés céljára 200 millió Ft támo
gatást szavazott meg a Széchenyi István Főiskola javára, amely
összegből 70 millió Ft átutalásra is került.
Az alapítvány 1993. január 20-án hirdette meg programját,
mely szerint 1995 őszén a jogi, 1996 őszén a közgazdasági,
1997 őszén pedig a tudományos hátterében kellően megerő
södött egy vagy több mérnöki szakon kellett megkezdődnie az
egyetemi szintű képzésnek.
A főiskola az egyetemi képzés elősegítésére és a főiskola egé
szének fejlesztése céljából jelentős szervezeti átalakítást hajtott
végre, és a hallgatói valamint az oktatói létszám mennyiségi és
minőségi átalakítását tűzte ki célul.

Dr. Szekeres Tamás

1995. március közepén a program anyagi fedezetének bizto
sítására Szekeres Tamás az Universitas - Győr Alapítvány kura
tóriuma nevében a volt Frigyes laktanya területének egyetemi
célú hasznosítását javasolta a város vezetőinek. A győri köz
gyűlés 1995 nyarán szinte közfelkiáltással - a két évvel azelőtt
megszavazott 200 millió Ft-os támogatásból még hátralévő 130
millió Ft ellentételezéseként - egyetemi hasznosítási célra, az
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1992. november 25-ére Bihari Mihály az ELTE ÁJK
Politológia Tanszékére előkészítő megbeszélést hívott
össze. A megbeszélésen részt vettek: Szekeres Tamás,
Bihari Mihály, továbbá Győrhöz kötődő olyan szemé
lyiségek, úgymint Hársfalvi Rezső, Kukorelli István,
Nagy T. Gyula. Szekeres Tamás bemutatta a SZIF-et,
elmondta, hogy az intézményben - amely regionális
szerepet játszik a felsőoktatásban - 2300 hallgató ta
nul. Ugyanakkor az egész térségben hiányzik a gazda
sági vezetőréteg kitermeléséhez szükséges társadalom
tudományi különösen a közgazdász- és jogászképzés.
Ezért a Dunántúl hat észak–nyugati meg yéjéből a hall
gatók kénytelenek Budapestre vagy Pécsre járni egye
temi képzésre.
Szekeres Tamás kifejtette, hogy a SZIF - új szakok
indításával - bővíteni kívánja képzési kínálatát. Ennek
alapján már 200 közgazdászhallgató tanul a főiskolán a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett
tagozatán. A győri jogászképzés vonatkozásaiban pedig
elmondta, hogy a főiskola illetve az alapítvány képes
biztosítani az infrastrukturális és az anyagi feltételeket,
valamint a tudományos fokozattal rendelkező vezető
oktatók bérét.
A megb eszélés valamennyi résztvevőj e reális cél
kitűzésnek tartott a a győr i jog ászképzés megterem
tés ét. Egyetértettek abb an, hogy meghat ározó elő
feltétel az, miszer int 1993 szeptemb erétől elkezdi
Széchenyi István mellszobra az egyetem előtt
működés ét a Mag yar Akkredit ác iós Bizottság, amely
az egyetemmé válási, egyetemalapít ási kérelmeket véleményezni fogja.
A résztvevők egyúttal áttekintették az – akkor - ötödik jogi kar megteremtésének az esélyeit. Megállapították, hogy
szervezeti megoldásként a győri jogászképzést vagy az ELTE kihelyezett tagozataként, vagy az – az egyetemmé alakulást
fontolgató - Államigazgatási Főiskola tagozataként, esetleg önálló jogakadémiai képzés formájában lehetne megkezdeni.
A vita eredményeként a résztvevők az egyetemi képzés megindítását javasolták, ekkor még – az országos képzési
rendszer átalakulásának képlékeny volta miatt - nem zárkózva el a kétszintű - az egyetemi szintű továbbképzés lehe
tőségét biztosító - jogászképzés gondolatától (3 éves főiskolai
szintű jogakadémiai képzés plusz 2 éves egyetemi szintű kép
zés formájában).
Széchenyi István címere

Universitas - Győr Alapítvány tulajdonába adta a Frigyes laktanya 2,7 hektáros területét, épületeit. A széchenyisek
azonban nem a Frigyes épületeiben szándékoztak az egyetemi képzést megindítani, hanem a terület hasznosításá
ból, eladásából befolyó pénz képezte a színes, széles tudományterületet felvonultató győri felsőoktatást szervező
Universitas - Győr Alapítvány forrásait.
1995 őszén azután megtörtént az egyetemmé váláshoz vezető úton az egyik legfontosabb lépés: több mint száz év
elteltével visszatért a városba jogászképzés.

103 év elteltével újraindult a győri jogászképzés*
* a könyv ezen része dr. Bihari Mihálynak a győri jogászképzés újraindításának 10. évfordulóján rendezett ünnepsé
gen elhangzott beszédén alapszik.
Az „ad hoc” előkészítő bizottság létrehozása
A jogi kar létrehozásának első és legfontosabb pillanata az volt, amikor Szekeres Tamás főigazgató, az UniversitasGyőr Alapítvány társelnöke 1992. október 29-én Bihari Mihályhoz, az ELTE tanszékvezetőjéhez írt levelében felkérte
arra, hogy készítsen tanulmányt a jogi képzés megindításának lehetőségeiről a Széchenyi István Főiskola egyetemmé
fejlesztésének programja keretében. A megbízás határideje 1992. december 20-a volt.
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A résztvevők rögzítették, hogy 1993 januárjáig részletes
írásos anyagot készítenek a győri jogászképzés történetéről, a
főiskola jelenlegi helyzetéről, a jogászképzés iránti társadalmi
igényről, a jogászképzés egyetemi vagy kétszintű megszervezé
séről, az ELTE ÁJK-val való együttműködésről, a személyi fel
tételek megteremtéséről, a szóba jöhető vezető tanárok szám
bavételéről.
Az előkészítő megbeszélések később is folytatódtak, melyek
be Dr. Horváth Pál egyetemi tanár is bekapcsolódott, aki ké
sőbb rendkívül sok utánjárással állította össze azt a listát, amely
a Győrött oktatómunkát vállaló tanárok adatait tartalmazta.

Az első tervezet
1993. január 8-án - az előkészítő megbeszélések résztvevői
által rendelkezésre bocsátott anyagok alapján - Bihari Mihály
elkészítette A jogászképzés megszervezése és beindítása a Győri
Egyetemen című tervezetet, melyet az ad hoc előkészítő bizott
ság tagjai és Szekeres Tamás főigazgató kaptak meg.
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Dr. Bihari Mihály

A tervezet megállapítja, hogy Magyarországon a jogászképzés négy város (Budapest, Miskolc, Szeged, Pécs) négy
egyetemén történik, valamint két főiskolán államigazgatási, illetve rendőrtiszti képzés folyik. A jogászképzés - a Mis
kolci Egyetemet leszámítva - mindenhol túltelített; mennyiségi fejlesztésre a meglévő egyetemeken nem kerülhet
sor. A budapesti jogi karon az első éves hallgatók létszáma három év alatt 200 főről 380 főre emelkedett. Évek óta
mintegy 2000-en jelentkeznek a budapesti jogi karra.
A demokratikus átmenet, a jogállam és a jogilag szabályozott piacgazdaság megteremtése következtében jelentő
sen megnőtt, és várhatóan dinamikusan tovább növekszik a jogászképzés iránti társadalmi igény. A demokratikus
hatalomgyakorlás és a jogállam működtetése magas színvonalon képzett és kellő létszámú jogi, igazgatási szakem
bereket igényel. A magyar felsőoktatás tekintetében tehát erős társadalmi igény mutatkozik a jogászképzés létszámá

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. 198087 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, főosztályvezetője, majd miniszterhelyettes). 1990. augusztus 1-től és jelenleg 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 jelentős és folyamatos emelésére. Az északnyugat-dunántúli régióban jelenleg ilyen képzés nincs.
A tervezett győri egyetem képzési rendszerébe - a meglévő felsőoktatási infrastruktúrára alapozva - kitűnően beépít
hető a mérnök- és a közgazdászképzés mellé az egyetemi szintű jogászképzés, és később esetleg egy főiskolai szintű
igazgatási szakemberképzés. A tervezet javasolja perspektivikusan a posztgraduális képzés megszervezését is.
Az induló első évfolyam létszámát 100 főben javasolta meghatározni; a jogászképzés teljes kiépülése után mintegy
500 fő tanulhatna a győri képzési helyen. Hat tanszék megalapítását javasolja a tervezet, továbbá mintegy 20 oktató
kezdeti alkalmazását, amely az induló oktatólétszámot biztosíthatná az első két évfolyam tantárgyainak oktatásához.
Az általános társadalomtudományi, a statisztikai és az idegennyelvi-képzést a SZIF biztosítaná a tervezet szerint.

A Széchenyi István Egyetem szellemi alapkőletétele
1993. január 20-án az Universitas-Győr Alapítvány vezetői szóban és egy önálló kiadványban ismertették a Széche
nyi István Egyetem koncepcióját a győri Hotel Konferencia tanácskozótermében. A résztvevőket az alapítvány kura
tóriumának társelnökei - Kolozsváry Ernő polgármester és Szekeres Tamás főigazgató - hívták meg. Az egyetemmé
fejlesztés koncepciója tartalmazta a jogi kar létrehozását és a jogászképzés beindítását a Széchenyi István Egyetem
képzési rendszerében. A jogászképzés megteremtésének koncepciója az ad hoc előkészítő bizottság által megvitatott
tervezetre épült. A jogászképzés beindítását a tervezet 1995 szeptemberére javasolta. Az egyetemfejlesztési koncep
ció ismertetését sokan a Széchenyi István Egyetem „szellemi alapkőletételeként” értékelték.
A Széchenyi István Egyetem koncepciójának bemutatásán és az azt követő fogadáson részt vett Andrásfalvy Ber
talan művelődési és közoktatási miniszter is. Andrásfalvy Bertalan kijelentette, hogy támogatja a győri jogászképzés
megindítását, de ahhoz a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) anyagi hozzájárulást nem tud nyújtani. A
tervezetet messzemenően támogatta Bakos István, az MKM Egyetemi és Főiskolai Főosztályának vezetője is.
1993 folyamán a Szekeres Tamás által felkért hattagú bizottság (Bihari Mihály az előkészítő bizottság vezetője, Szalay
Gyula, Szekeres főigazgató által delegált győri főiskolai tanár, Horváth Pál egyetemi tanár, Kukorelli István egyetemi do
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Dr. Szalay Gyula

Született: Balatonfüred, 1945. április 3.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtudományi 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 bírósági bíró. 1978 óta dolgozik a Széchenyi István Egyetemen
illetve annak jogelőd intézményében mint docens, főiskolai tanár. 1995-ben az ELTE -SZIF Oktatási Intézetének igazgatóhelyettese, később igazgatója. 2001-ben tanszékvezető egyetemi
docens a kereskedelmi, agrár- és munkajogi tanszéken. 20022005 között az egyetem oktatási rektorhelyettese. A Széchenyi
István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának
dékánja 2007. január 1-jétől. A Kereskedelmi-, Agrár-, és Munkajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense is.

cens, Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus, Nagy Tibor Gyula minisztériumi főosztályvezető) folyamatos megbeszélése
ken készítették elő a győri jogászképzés megindítására vonatkozó részletes koncepciót.

Kapcsolatfelvétel és egyeztetés az ELTE ÁJK vezetőivel
Az ad hoc előkészítő bizottság munkálatairól és megbeszéléseiről Bihari Mihály folyamatosan tájékoztatta az ÁJK
dékánját, és a dékánhelyetteseket, Szekeres Tamás és Szalay Gyula pedig személyes tárgyalások során adott tájékoz
tatást a győri előkészületekről a dékán részére.
Az 1994 szeptemberében tartott megbeszélés alapján elkészült és Bihari Mihály egyeztette Ficzere Lajos dékánnal
és Szekeres Tamás főigazgatóval a jogászképzés kialakításának javasolt menetrendjét, amelyet a főigazgató 1994.
szeptember 23-án a dékán részére írt levélben foglalt össze.
Háromoldalú szerződést javasoltak, amelyet végső soron az ELTE Egyetemi Tanácsa (ET) és a SZIF Tanácsa hagy
na jóvá. A szerződés aláírói: az ELTE ÁJK, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete (ÁJI), valamint a SZIF lenne.
Szekeres Tamás és Szalay Gyula a bizottság felkérésére tárgyalást folytatott Lamm Vanda igazgató asszonnyal, aki az
említett szervezetek és az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet közötti együttműködési tervét támogatta. Az együtt
működés mélységét és módját a felek a későbbi fejleményektől tették függővé (később az együttműködés az oktatás
tartalmi és személyi támogatásában, illetve az intézet könyvtárának hallgatói használatában konkretizálódott).
A menetrend előirányozta, hogy a győri jogászképzés és az 1995. nyári felvételi feltételeit - az ad hoc előkészítő bizott
ság munkájára támaszkodva - az ELTE ÁJK dékánja és a SZIF főigazgatója 1994. december 31-ig terjessze a kari, illetve
a főiskolai vezetők elé. Az 1994 októberében elkészült szerződéstervezet szerint a győri jogászképzés feltételeinek meg
teremtését a SZIF, az ELTE ÁJK és az MTA ÁJI is vállalta.

Az Előkészítő Bizottság megalakítása és működése
1995 januárjában a dékán és a főigazgató az ad hoc előkésztő bizottság helyett teljes jogkörű, közös Előkészítő Bi
zottságot (EB) hozott létre, amelybe a kar és a főiskola is 2–2 főt, az MTA ÁJI 1 főt delegált. Ficzere Lajos, az ELTE
ÁJK dékánja az EB vezetésére Fürész Klára dékánhelyettest kérte fel. Bihari Mihály az előkészítő munkálatokért és a
dokumentumok elkészítéséért felelős tagként dolgozott tovább az EB tagjaként.
1995. január 31-én az ELTE ÁJK dékáni tanácstermében összehívott értekezleten az EB megtárgyalta a győri jo
gászképzés tervezetét és a további szükséges lépéseket. Az EB javasolta, hogy a SZIF tegyen írásbeli ajánlatot az
ELTE ÁJK felé kihelyezett tagozat alapítására, a jogászképzés Győrben történő megszervezésére, ismertesse a képzés
infrastrukturális adottságait, részletesen térjen ki a képzéssel kapcsolatos kötelezettségek vállalására, a hallgatók és
az oktatók fogadására, a vállalás pénzügyi garanciáira, az ELTE ÁJK pedig készítsen szándéknyilatkozatot a Kari Ta
nács (KT) számára a győri jogászképzés kihelyezett tagozat formájában történő megszervezésére.
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Az EB javasolta, hogy az ÁJK vezetői egyeztessék a minisztériummal azt, hogy az ELTE ÁJK budapesti felvételi
keretszámát 100 fővel emeljék meg azért, hogy e plusz 100 fő felvételével biztosítsák a győri jogászképzés elindítását
1995–ben lévén, hogy a felvételi vizsgák győri megszervezésére 1995-ben már nem kerülhetett sor.
A javaslat szerint a győri jogászképzés tanterve és képzési követelményrendszere, valamint szabályzatai minden
ben megegyeznek az ELTE ÁJK képzési dokumentumaival. A győri jogászképzés szervezeti kerete egy közös intézet
legyen, amely az ELTE ÁJK kihelyezett tagozataként, a SZIF bázisán kezdi meg működését.
Az intézet vezetésével az ELTE ÁJK tanárait vagy docenseit kell megbízni. Biztosítani kell 15-20 oktató alkalmazá
sát. A kihelyezett tagozaton történő oktatásba elsősorban az ELTE ÁJK tanárait kell bevonni, azonban a győri kép
zésben való részvétel nem lehet munkaköri kötelezettsége a budapesti jogi kar oktatóinak. Az oktatókkal az Intézet
– először ideiglenesen, majd véglegesen megbízott – igazgatója köti meg a megbízási szerződéseket.
A győri jogászképzésre létrehozott intézet egyidejűleg a SZIF szervezeti egységnek is minősül, amelynek teljes
működési költségét a SZIF, mint fenntartó fedezi. A finanszírozási kérdésekről az ELTE ÁJK és a SZIF külön megál
lapodást köt.
1995. január 31-én az EB jóváhagyta annak a levélnek a tervezetét, amelyet az ELTE rektora küldött meg a minisz
ternek annak érdekében, hogy az MKM engedélyezze a kihelyezett tagozat létesítését és képzési többlet biztosítását
az 1995/1996. tanévre.
1995 februárjában és márciusában felgyorsultak az EB munkálatai és a kihelyezett tagozat elindításához szükséges
dokumentumok is elkészültek. Ebben a munkában Bihari Mihály és Szalay Gyula mellett Lenkovics Barnabás és Szé
kely László vett részt a dékán megbízásából.

Dr. Horváth Pál

Született: Győrszemere, 1928. április 5.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 1952-ben, a Bölcsészettudományi Karon 1957-ben
szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK egyetemes jogtörténet tanszékvezető 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.

Az ELTE ÁJK támogató döntése
Az ELTE ÁJK tanári kara először az 1994. október 25-én tartott tanszékvezetői és professzori értekezleten tájéko
zódott a győri jogászképzés kihelyezett tagozat tervéről.
1995. február 7-én az ELTE ÁJK Kari Tanácsa először tárgyalta a győri kihelyezett tagozat létesítésére vonatkozó
tervezetet. A tervezet, melynek előterjesztője Fürész Klára dékán-helyettes, az EB elnöke volt. A tervezetet Bihari
Mihály részletesen ismertette és indokolta, Lenkovics Barnabás és Székely László pedig saját megállapításaival és
javaslataival támogatta és kiegészítette azokat.
A KT elfogadta az EB javaslatait, amelynek értelmében:
- a kihelyezett tagozaton folyó jogászképzés személyi és dologi költségeit a SZIF vállalja,
- a képzés beindításához az ÁJK igényli az MKM-től, hogy a felvételi keretszámot 100 fővel emelje meg,
- annak érdekében, hogy a kihelyezett képzés színvonala a budapesti képzésével egyező legyen, a győri jogászképzést
az ELTE ÁJK tanterve, tantárgyi követelményrendszere, szabályzatai és írásbeli tananyagai alapján kell folytatni,
- a tagozat hallgatói az ELTE hallgatói lesznek
- kívánatos, hogy az oktatók egyéni megbízási szerződés alapján oktatnak Győrben,
- az intézet, az ELTE ÁJK és a SZIF közös szervezeti egysége legyen,
- az intézet kettős irányításban működjön a rektor és főigazgató alatt; a szakmai felügyeletet az ÁJK KT és a dékán
lássa el,
- az intézet igazgatója és vezető tanárai az ELTE ÁJK vezető tanárai közül kerüljenek ki,
- a bér és a dologi költségek fedezetéről és a pénzügyi finanszírozás részletes kérdéseiről gazdálkodási megállapo
dást kell kötni.
Mivel a képzés előkészítése olyan szakaszba érkezett, hogy az oktatási és a személyi állomány megszervezéséhez
feltétlenül szükséges volt az intézetvezető megnevezése, ezért az EB Bihari Mihály tanszékvezető egyetemi tanárt ja
vasolta az intézetvezetői teendők ellátására. Az ELTE ÁJK KT felhatalmazta Bihari Mihályt a további szervező és elő
készítő feladatok elvégzésére, és felkérte, tegyen javaslatot az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatára (SZMSZ),
kezdje meg a tárgyalásokat, és készítse elő a konkrét megállapodásokat az oktatói személyzet biztosítására.
Az EB tagja, dr. Horváth Pál egyetemi tanár – Bihari Mihállyal történt egyeztetés alapján – személyesen kereste
meg azokat az oktatókat, akik a győri képzést szakterületenként megszervezik, illetve végezni fogják. A felkért okta
tók írásbeli nyilatkozattal vállalták a képzésben való részvételt.
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Az ELTE ÁJK KT 1995. március 28-án tárgyalta ismét a győri jogászképzés megindításának szervezeti feltételeit és
az együttműködési megállapodás tervezetét.
Az ELTE ÁJK KT a tervezetbe foglaltakat elfogadta: 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, 18 támogató szava
zattal. A KT egyetértett az együttműködési megállapodás tervezetével és felhatalmazta a dékánt annak aláírására.
A KT jóváhagyta az ELTE ÁJK–SZIF Állam- és Jogtudományi Intézet SZMSZ-ét, és tudomásul vette az oktatási és
gazdálkodási feladatok teljesítésének tervezett rendjét.
Az ELTE ÁJK KT - egy tartózkodás mellett, 18 támogató szavazattal - egyetértett azzal, hogy az intézet igazgatói
tisztségére Bihari Mihály egyetemi tanár kapjon végleges megbízást.

Tájékoztatás az ELTE vezetése részére
1995 áprilisában az ELTE rektora tájékoztatást kért a győri kihelyezett tagozaton tervezett jogászképzés előkészü
leteiről. A tájékoztatót Bihari Mihály, a kihelyezett tagozat megbízott vezetője készítette el és juttatta el Szabó Miklós
rektorhoz.
A tájékoztató tartalmazta annak a mintegy 20 oktatónak a névsorát is, akik előzetesen írásban vállalták, hogy a
győri jogászképzés első és második évfolyamán oktatómunkát folytatnak majd. A névsorból nyilvánvalóvá vált, hogy
magasan kvalifikált, tudományos fokozattal rendelkező vezető tanárok és a középgenerációhoz tartozó kandidátu
sok, valamint idősebb adjunktusok egyaránt vállalták a győri képzésben való részvételt. A tájékoztató kitért arra,
hogy az MTA ÁJI jó néhány munkatársa és a Győr-Moson-Sopron megyében dolgozó bírák, ügyészek és közigazga
tási jogászok is - mintegy 10-12 fő - részt fognak venni a győri jogászképzésben. A tájékoztatást a rektor elfogadta,
így zöld utat kapott az ELTE részéről az együttműködési megállapodás megkötése.

Győri jóváhagyás
A SZIF Tanácsa 1995. április 10-én tárgyalta az ELTE és a SZIF együttműködése alapján 1995 szeptemberétől
megindítandó jogászképzés tervezetét és részletes dokumentumait. A Tanács elfogadta az ELTE ÁJK KT által már
előzőleg jóváhagyott együttműködési megállapodást, annak mellékleteit, a SZIF és az Universitas-Győr Alapítvány
nyilatkozatát a képzés működési feltételeinek biztosításáról, a személyi feltételek megteremtéséről, az ELTE–SZIF
Állam- és Jogtudományi Intézetének SZMSZ-ét és az oktatási dokumentumokat.
Szekeres Tamás főigazgató 1995. április 18-án „jogkör-átruházási” döntést hozott, amelynek értelmében az ELTE–
SZIF Állam- és Jogtudományi Intézete igazgatójára ruházta át az Intézet oktatóinak és nem oktató alkalmazottainak
foglalkoztatására vonatkozó szerződések megkötésének jogát.
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Minisztériumi jóváhagyás
1995. május 15-én Ficzere Lajos, az ELTE ÁJK dékánja állásfoglalást kért Papp Lajostól, az MKM helyettes állam
titkárától arra vonatkozóan, hogy a győri kihelyezett tagozat felállítására és működtetésére vonatkozó együttműkö
dési megállapodás tervezete elfogadható-e és a megállapodás-tervezetben rögzített intézeti formában és feltételek
mellett folytatható-e jogászképzés Győrben.
A dékán levelére Papp Lajos helyettes államtitkár 1995. május 2-án válaszolt: a megállapodás-tervezetben rögzítet
tek, valamint az intézet SZMSZ-ébe foglaltak szerint a jogászképzés Győrben megindítható. Fontos biztosítékként
emelte ki, hogy a képzés az ELTE ÁJK szakmai irányítása alatt folyjék, és a diplomákat az ELTE adja ki. Fontos sze
mélyi garanciaként emelte ki, hogy a győri intézet igazgatóját az ELTE ÁJK dékánja bízza meg.

8) Jelen együttműködési megállapodás 5 év időtartamra szól, és az ELTE, valamint a SZIF tanácsának jóváhagyásá
val lép hatályba. A Megállapodás közös megegyezéssel megváltoztatható.
Budapest, 1995. június 25.
Dr. Ficzere Lajos

Balogh József

Dr. Szekeres Tamás

Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJTK

Győr Megyei Jogú Város

Széchenyi István Főiskola

dékán

polgármester

főigazgató

az Universitas- Győr Alapítvány társelnökei

Egyetemi jóváhagyás, az együttműködési szerződés
Az ELTE Egyetemi Tanácsa 1995. június 19-én tárgyalta a győri kihelyezett tagozat létesítésével kapcsolatos ter
vezetet, amelynek értelmében az ELTE ÁJK és a SZIF együttműködési megállapodást köt a győri jogászképzés 1995
szeptemberétől történő indításáról. Az együttműködési megállapodást és a csatolt dokumentumokat az ET elfogad
ta (az ET jelen nem lévő tagjai szétküldött szavazólapon foglalhattak állást). A szavazás végeredménye egyhangú
volt. Az ET egyetértett a kihelyezett tagozat létesítésével, a győri jogászképzésnek az 1995/1996-os tanévben történő
megindításával. Az ET felhatalmazta az ELTE ÁJK dékánját az együttműködési megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodást 5 éves időtartamra kötötte - az ELTE ET és a SZIF Tanácsának jóváhagyásával
- az ELTE rektora, az ÁJK dékánja, Ficzere Lajos és a SZIF főigazgatója, Szekeres Tamás. Az együttműködési megál
lapodást aláírta az Universitas-Győr Alapítvány társelnöke, Balogh József polgármester is.

Együttműködési megállapodás
Egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, V., Egyetem tér 1-3. (a továbbiakban ELTE) másrészről
a Széchenyi István Főiskola, Győr Hédervári út 3. (a továbbiakban Főiskola), valamint az Universitas Győr - Alapít
vány között graduális jogászképzés megindítására Győrött (nappali) kihelyezett tagozaton.
Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását az ELTE részéről az ELTE Állam- és Jogtudományi
Kar (továbbiakban Kar) végzi.
1. A megállapodás a Nyugat-Dunántúlon a hiányzó jogi felsőoktatás lehetőségét kívánja megteremteni. Ennek érde
kében a Főiskola bázisán nappali tagozatos jogi felsőoktatási képzést indít azzal a céllal, hogy elősegítse a leendő
Győri Egyetemen az önálló egyetemi szintű jogászképzést. Az oktatási együttműködés jogi alapját az 1993. évi
LXXX. tv. 11. §-a képezi.
2. A kihelyezett tagozat működtetésére önálló szervezeti egységet kell létrehozni. Ennek érdekében, jelen együttműkö
dési megállapodás aláírását követően a Kar és a Főiskola Tanácsa győri székhellyel működő Oktatási Intézetet hoz
létre. Az Intézet elnevezése: ELTE ÁJTK - SZIF Oktatási Intézet (a továbbiakban Intézet). Az Intézet létrehozásáról
valamint annak SZMSZ-éről a Kar és a Főiskola illetékes testületei döntenek.
3. Az Intézetet - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a Kar dékánja és a SZIF főigazgatója a 4. és 5. pontban
rögzített feladataikkal összhangban közösen irányítja.
4. A Kar az oktatás szakmai feltételeinek létrehozása érdekében:
a) biztosítja a képzéshez szükséges alapdokumentumokat,
b) az oktatói követelményrendszer érvényesülését biztosítva gondoskodik az oktatók kiválasztásáról,
c) az Intézet igazgatóján keresztül folyamatosan ellenőrzi a tagozaton folyó tevékenységet,
d) az ELTE gazdasági főigazgató közreműködésével a hallgatókat közvetlenül megillető juttatásokat kifizetés céljából
a Főiskolára áthelyezi.
5) A Főiskola és az Universitas Győr Alapítvány biztosítja a képzés tárgyi feltételeit, és vállalja a) az Intézet elhelyezését,
b) az oktatáshoz szükséges tantermek, szemináriumi helyiségek biztosítását,
c) a képzéshez szükséges könyvtári háttér folyamatos kiépítését,
d) a kihelyezett tagozat személyi és működési költségeit, valamint a Karon felmerülő egyéb többletköltségeket
6) A szerződő felek - a kari felvételi keretszámok MKM által történő megemelésének függvényében - az oktatást
1995/96. tanévben kívánjuk megkezdeni. Tervezett hallgatói létszám 80-120 fő.
7) A hallgatók felvételére a kari felvételi szabályok szerint Budapesten kerül sor. Az Intézet csak a Kar által felvett
hallgatókat képezheti. Az Intézet hallgatói a Kar hallgatóinak minősülnek, részükre a diplomát az ELTE adja ki. A
hallgatókra a Kari szabályzatok - a képzési hely különbözőségéből származó oktatásszervezési eltérések kivételével
- azonos módon vonatkoznak.

Papp Lajos helyettes államtikár levele Ficzere Lajos dékánnak
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Az ELTE ÁJTK-SZIF
Oktatási Intézet jogállása és szervezete
Az Intézetet - az 1993. évi LXXX. tv. 11. §-a alapján - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi
Kara (Budapest) és a Széchenyi István Főiskola (Győr) alapította a közöttük 1995. június 25-én létrejött együttmű
ködési megállapodással.
Az Intézet feladata magas szintű ismeretekkel rendelkező állam- és jogtudományi egyetemi végzettségű szakem
berek képzése és továbbképzése Győrött a SZIF infrastrukturális bázisán, az ELTE ÁJTK szakmai követelményei
alapján, a Kar szakmai felügyeletével.
Az Intézet jogi státusát illetően önálló szervezeti egység, amely:
- igazgatási és gazdasági tevékenysége szempontjából a SZIF fakultási rangú szervezeti egysége,
- oktatási tevékenysége szempontjából pedig a Kar önálló tagozata (Győri Tagozat).
Az alapítók az Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzattal az Intézet vezetésével kapcsolatos feladatokat
- az Intézet igazgatójára
- és az Intézet Tanácsára ruházta.
Az Intézetben tanulmányaikat folytató hallgatók a Karral állnak hallgatói jogviszonyban, s részükre a diplomát - a
Győri Tagozat akkreditálásáig - a Kar bocsátja ki. Az Intézeti SZMSZ alapján a Kar a hallgatókkal kapcsolatos kötele
zettségeket és jogosítványokat az Intézetre ruházta át. A hallgatók az SZMSZ alapján egyaránt képviseltetik magukat:
- az Intézeti Tanácsban, a Főiskolai Tanácsban és a főiskolai hallgatói önkormányzatban
- valamint a Kari Tanácsban és a kari hallgatói önkormányzatban.

1995. július 5-én az intézetigazgató előterjesztést tett Szekeres Tamás főigazgatónak, hogy a lista szerint megjelölt
tanszékvezetőkkel, vezető tanárokkal és oktatókkal a SZIF kössön megbízási szerződést valamint, hogy a SZIF és az
Universitas-Győr Alapítvány gondoskodjon a szerződés alapján járó díjak folyósításáról.
1995. júliusában és augusztusában elkészült az első és második évfolyam tanterve, az oktatandó tantárgyak és az
oktatást vállaló tanárok listája.

103 év elteltével újra ünnepélyes évnyitó Győrött
Az ünnepélyes tané vnyitóra 1995 szeptember 21-én a győri Városházán került sor abból az alkalomból, hogy
103 év után Győr városába „visszatért” a jogászképzés. Az ünnepélyes tané vnyitóra Győr Meg yei Jogú Város
Közg yűlésének és a SZIF Tanácsának együttes ülése adott keretet, az Universitas-Győr Alapítvány társelnökei
nek meghívására.
Elnökség i asztal: Balogh Józ sef polgármester, Szabó Zoltán a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állam
titkára, Ficzere Lajos az ELTE ÁJK dékánja, Horváth Pál, Szekeres Tamás a SZIF főigazgatója, Bakó Ferenc,
Jungi Csaba, Simon István alpolgármesterek. Az elnökségi asztal mögött: a közg yűlés bizottsági elnökei a SZIF
szenátusának tagjai (2 főigazgató - helyettes, főtitkár, gazdasági igazgató, a négy fakultás és az Oktatási Intézet
igazgatója: az első sor bal oldalán 7 fő kitüntetett; az Universitas - Győr Alapítvány kuratóriumának tagjai, a FT
tagjai, és a városi közg yűlés tagjai. Egyenes sorok: 8 sorban tankörönként a joghallgatók, a fennmaradó 4 sorban
a meghívott vendégek.

Városháza

A Himnusz - melyet Hoffmann László orgonaművész
orgonán adott elő - elhangzása után Balogh József, Győr
város polgármestere köszöntötte az ünnepi ülésen részt
vevőket. Örömmel jelentette be, hogy 103 év szünet után
ismét megindulhat a jogi oktatás a nyugat-dunántúli me
gyeszékhelyen.
„A város közvéleményének tiltakozása ellenére 1892ben megszüntették ezt a képzést, a győriekben azonban
végig élt a remény, hogy lesz még egyetemi szintű oktatás
és jogászképzés városunkban. Az 1989-ben kezdődő tö
rekvést 1990 óta az Universitas-Győr Alapítvány is tá
mogatta, és komoly szellemi és anyagi tőke sorakozott fel
a nemes szándékok mögé. 1993-ban a Széchenyi István
Balogh József polgármester, Szabó Zoltán államtitkár
Főiskola a város közgyűlése elé terjesztette az egyetem
és Ficzere Lajos dékán a városházi ünnepségen
mé válás programjának tervezetét. Az elképzelések eddig
mind valóra váltak: a főiskolán egyetemi szintű közgazdász– és mérnökképzés folyik, a mai nappal pedig megindult
a jogászképzés is. A győri egyetem ügye sosem állt jobban, mint napjainkban. Köszönet érte a vállalkozóknak, vállala
toknak, polgároknak és a város értelmiségének, akik támogatták az elképzelést”- szólt a polgármester.
A polgármestert Szabó Zoltán államtitkár követte a felszólalók sorában: „Nem könnyű az év, amit a magyar felsőoktatás
maga mögött hagy, és nem lesz könnyű az elkövetkezendő sem. A felsőoktatás átalakításában a Széchenyi-főiskola élen járt, a
hallgatói létszámot gyorsan és dinamikusan növelte, és az újonnan oktatott szakokat rugalmasan, a társadalmi igényeknek
megfelelően választotta ki.”
Dr. Ficzere Lajos, az ELTE ÁJK dékánja is köszöntötte
az ünneplő közönséget:
„Több oka is van annak, hogy örülök a győri kihelyezett
képzés megindulásának. Egyrészt a régió igényei szüksé
gessé tették, hogy Győrben is legyen jogi képzés. Másrészt
nagy öröm, hogy további 116 tehetséges fiatalt oktatha
tunk, az ELTE infrastrukturális okok miatt ugyanis nem
tudott már több hallgatót fogadni. Hangsúlyozta, hogy
Győrben is ugyanazok a tanárok fognak oktatni, mint
Budapesten, azonos a tananyag, a követelményrendszer,
még a vizsgák is ugyanolyan szigorúak lesznek – ennek
következtében a kiadott diploma értéke sem lesz kisebb.
A rómaiak megfogalmazása szerint a jog a közjó és az
Az első tanévnyitón résztvevő diákok
igazság szolgálatának művészete. Kívánom valamennyi
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Az oktatás előkészítése
1995 júniusában és júliusában került sor az ELTE ÁJK-n a joghallgatók felvételére. A felvételi laphoz tájékoztatót
és nyilatkozatot csatolt a győri kihelyezett tagozat. A tájékoztatóban informálták a felvételizőket arról, hogy az ELTE
ÁJK jogászképzést indít Győrben a Széchenyi István Főiskolán. A felvételiző nyilatkozhatott arról, hogy az 1995
szeptemberétől meginduló győri jogászképzésben részt kíván-e venni.

elsőéves hallgatónak, hogy ennek szellemében tevékenykedjenek, legyenek igényesek oktatóikkal és önmagukkal szem
ben is, és érjenek el minél szebb eredményeket.
A beszédek elhangzása után következett a 116 joghallgató ünnepélyes eskütétele.
Az elsőévesek az eskü szövegét Jakab Patrícia és Kun Ákos hallgatók után mondták el. (Az eskütétel idején a Szózat
hangjai szóltak Hoffmann László közreműködésével).
Az eskü szövege a következő volt:
“Én,. .... esküszöm,/ hogy a Magyar Köztársaság alkotmányát,/alkotmányos jogszabályait megtartom./ Hazámhoz
és a magyar nemzethez hű leszek./ Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara/ és a Szé
chenyi István Főiskola Oktatási Intézete/ szabályait megtartom./ Minden erőmmel arra törekszem,/ hogy a tőlem
telhető legjobb eredménnyel tanuljak,/ a tudományban képzett, művelt emberré váljak,/ és ezzel választott hivatá
somra felkészüljek
Ezt követően, Ficzere Lajos, az Eötvös Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Szekeres Ta
más, a Széchenyi István Főiskola főigazgatója kézfogással egyetemi polgárrá fogatta a győri joghallgatókat.
Az ünnepség adott alkalmat arra, hogy az UNIVERSITAS - Győr Alapítvány kuratóriuma nevében “Pro Universitate”
kitüntető elismeréseket adjon át az Universitas - Győr Alapítvány két társelnöke, Balogh József polgármester és Sze
keres Tamás főigazgató. Az elismerést a következő, az egyetemfejlesztés ügyéért fáradozó személyiségek kapták.
Polyák Zoltánné, a Gardénia Rt. vezérigazgatója,
Baross Károly, a Magyar Külkereskedelmi Bank nyugalmazott bankigazgatója,
Kolozsváry Ernő, Győr volt polgármestere,
Halbritter Mátyás, a Győri Keksz Kft. vezérigazgatója,
Doros Béla, a Magyar Posta Rt. elnök – vezérigazgatója,
Németh György, az Universitas - Győr Alapítván volt kuratóriumi titkára, főiskolai docense,
Koren Csaba, a Széchenyi István Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára.
Külföldi útjuk, illetve egyéb, nem halasztható elfoglaltságuk miatt a „Pro Universitate” elismerést az ünnepségen
nem tudta átvenni.
Zalán Barnabás, a Rába Rt. vezérigazgatója,
Jancsó Péter, a Graboplast Rt. vezérigazgatója,
Papócsi László, a Bábolna Rt. vezérigazgatója,
Schmidt János, az Észak - dunántúli Áramszolgáltató Rt. vezérigazgatója.

A Kisalföld c. megyei napilap így köszöntötte a jogi oktatást:
Egyetemváros
Egy város történelmében számos jeles nap található. Előre jelezhető, hogy nem tévedünk nagyot, amikor azt állítjuk,
hogy a mait történelmi jelzővel illetjük, mert kezdődik az egyetemi jogászképzés Győrött. Mint lapunk egyik írásában
olvasható, a városháza dísztermében száznál több fiatal esküszik fel, teljesíti az egyetemi polgársággal járó kötelezett
ségeit. A város szívesen fogadja őket.
Történelmi dátumot emlegetünk, amikor még csak egy folyamat kezdetén vagyunk. Az ellentmondás csak látszó
lagos. A győri jogászképzésnek ugyanis vannak előzményei. A legklasszikusabbnak számító tudományterületen az
egyetemi képzés százhárom év utáni újrakezdést jelent. 1892-ben a város polgárainak akarata ellenére szűnt meg a
jogakadémia, amely a XVIII. és a XIX. század első felében a város lakóinak megelégedésére működött.
A XX. század az újabb nekirugaszkodások korszaka. A kezdeményezések sorában a döntő fordulatot az jelentette,
hogy 1990-ben megalakult az Universitas - Győr Alapítvány, amely a személyi feltételek kimunkálása után 1993-ban
hirdette meg programját. Eszerint idén megkezdődik a jogi, jövőre a közgazdasági, 1997 őszén pedig egy vagy több
szakon az egyetemi mérnökképzés.
Az alapítvány kuratóriumának társelnöke Győr mindenkori polgármestere. Jelzi ez azt, hogy a város vezetése, kép
viselő-testülete egyöntetűen támogatja az egyetem ügyét. A város valódi otthont ad az egyetemnek. A közös elszántság
jeleként értékelhető, hogy a mai napon Győr közgyűlése és a Széchenyi István Főiskola Tanácsa (ez az intézmény az
egyetemmé válás bázisa) együttesen tartja ülését a jogászképzés újrakezdése alkalmával. Az elszántságot mutatja az
is, hogy az idei akadémiai nap ad keretet a városházi ünnepségnek és az esti színházi koncertnek. Győr ily módon
egyértelművé szeretné tenni, hogy a régió erősödő műhelyei révén a tudományos élet szerves része.
A jelképes keretek szépségét tovább növeli, hogy az akadémiai napot évek óta Széchenyi István születésnapján rendezik.
Álláspontunk szerint, ha a mindennapok munkálkodásában is lesznek ilyen szerencsés pontok, mint a mai ünnepnap
ban, akkor a győri egyetem ügye remélhetőleg a kijelölt jó irányban haladhat, a tanulni vágyó nemzedékek javára.

A Szózat hangjaival (az orgonánál Hoffmann László orgonaművész) ért véget az ünnepi évnyitó.
Az évnyitót követő fogadáson dr. Hegedűs Gyula, a főiskola első főigazgatója, nyugdíjas főiskolai tanár mondott
pohárköszöntőt.

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 professzora, igazgató 1999-2000-ben. Az állam-és jogtudomány
kandidátusa 1970-ben, doktora 1985-ben.

Kisfaludy-szobor a Bécsi kapu-téren
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AZ ELTE-SZIF Oktatási Intézet szervezete
Az ünnepélyes évnyitóra – az Együttműködési megállapodás alapján – már készen állt a közös intézet szervezete,
amelynek ekkor az első évfolyam tényleges oktatása mellett a felsőbb évfolyamokat érintő előkészítő feladatokat kel
lett megszerveznie. Az egy évfolyamnyi hallgatói létszám, és a még kis létszámú oktatói kar integrált, több tantárgy
csoportot átfogó tanszéki struktúrát indokolt.
Az intézet (alapító) igazgatója Bihari Mihály egyetemi tanár (ELTE ÁJK).
Általános jogkörű igazgató helyettes: Dr. Szalay Gyula főiskolai tanár (SZIF).
A könyvtári olvasó munkatársa: Dr. Molnár Miklós.
A tanszéki struktúra
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 jogtudományokba
2. Jogi dogmatika
3. Jogelmélet
4. Politikaelmélet
5. Jogszociológia
6. Filozófia
7. Etika

Az adminisztratív feladatokat Dr. Héray Tiborné titkárnő, Udvaros Istvánné tanszéki ügyintéző, és Varga Etelka
tanulmányi előadó látta el. Sajnos Hérayné Kati és dr. Molnár Miklós halála miatt, Varga Etelka pedig nyugdíjba vo
nulása miatt a könyv kiadásának idején már nincs közöttünk. Emléküket megőrizzük.
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Varga Etelka

Dr. Molnár Miklós

Dr. Héray Tiborné

Az I. évfolyam tantárgyai és előadói az 1995/96 tanév I. félévében:
Tantárgy neve
1.

Egyetemes állam- és jogtörténet

2.

Magyar állam- és jogtörténet

3.

Római jog

Előadó neve
Dr. Horváth Pál egy. tanár
Dr. Révész Tamás egy. doc.
Dr. Kállay István egy doc.
Dr. Mezey Barna egy. Doc.
Dr. Beliznay Kinga egy. adj.
Dr. Horváth Attila egy tsg.
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
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Alternatív tárgyak
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

Speciális kollégiumok (fakultatív tárgyak)
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 építkezés évei: 1995-2000
A képzés és oktatás szakmai feltételeit a szerződés alapján az ELTE ÁJK, a tárgyaikét a Széchenyi István Főiskola, a
működés pénzügyi feltételeit a Széchenyi István Főiskola az Univesitas-Győr Alapítvány és a képzéshez kapcsolódó
normatívák meghatározott hányadának átadásával az ELTE ÁJK együttesen biztosította. Az Intézet az oktatásszer
vezés tárgyi elemei tekintetében a Széchenyi István Főiskola fakultási rangú önálló szervezeti egységének minősült,
és képviselettel rendelkezett a SZIF Szenátusában és Főiskolai Tanácsában.
Az Intézet nagyfokú önállósággal intézte a hallgatók tanulmányi ügyeit, sőt 1999-től kezdődően a felvételi eljárás tel
jes folyamata is Győrött bonyolódott le. Az oktatáshoz szükséges alapdokumentumokat – tantervek, tantárgyi prog
ramok, az oktatáshoz szüksége tankönyvek, jegyzetek stb. a Kar bocsátotta rendelkezésre, az oktatói követelmény
rendszert a Kar határozta meg és a Győrött folyó képzés folyamatos szakmai ellenőrzését is az ELTE ÁJK végezte.
A Győri Tagozat hallgatói az ELTE ÁJK-val álltak jogviszonyban, és a hallgatókra teljes mértékben a Kar szabály
zatai vonatkoztak.
A képzés infrastrukturális-tárgyi feltételeit a SZIF biztosította. A jogi oktatás céljára kettő darab 126 férőhelyes,
kettő darab 106 férőhelyes és kettő darab 60 fős előadó állt rendelkezésre. A kisebb tanulócsoportok oktatására az
igényeknek megfelelő számú (25 főt befogadó) szemináriumi helyiséget használt a Tagozat. Az adminisztratív-szer
vező munka, és az oktatói dolgozószobák céljára a Széchenyi István Főiskola rendelkezésre bocsátotta az újonnan
felújított Hédervári u. 25. A, B, C jelű épületeit, amelyek a Tagozat dolgozóinak megfelelő elhelyezést biztosítottak.
Az 1996-os esztendő végén a hazai felsőoktatás új finanszírozási gyakorlatának megfelelően Széchenyi Professzori
Ösztöndíj pályázatot hirdetett meg a Művelődési Minisztérium. A felsőoktatás modernizációjának egyik új formáját
jelentő ösztöndíj a kiváló oktatói és kutatói teljesítményt, a tudományos közéletben való eredményes tevékenységet
ismeri el a minisztérium. 1997-ben többek mellett öten kaptak Széchenyi professzori ösztöndíjat a jogi kar tanárai
közül : dr. Bihari Mihály, dr. Fürész Klára, dr. Kabódi Csaba, dr. Lenkovics Barnabás és dr. Mezey Barna.
A Magyar Jogász Egylet Győr-Moson-Sopron megyei Szervezete Ifjúsági Tagozata 1996-ban az ELTE ÁJK Győri
Tagozat Hallgatói Önkormányzatával együttműködve alakult meg. A tagozat vezetője dr. Böröcz Szabolcs, az ELTE
ÁJK - SZIF Oktatási Intézet tanársegédje volt.
A hallgatói önkormányzat a győri tagozaton 1996-ban alakult meg. Célja a hallgatói érdekvédelem, valamint a hall
gatók és az intézmény közös munkájának elősegítése. Az önkormányzat különböző programokat is szervezett, úgy

Az első félév
1995. november 23-án a győri tagozaton oktatómunkát végző kollégák megbeszélést tartottak. Áttekintették az ok
tatási és szervezési tapasztalatokat, az első oktatási félév lezárását és a vizsgaidőszak megszervezését, az 1995/1996.
tanév második félévének előkészítését, valamint és az Intézet Ideiglenes Tanácsa megválasztásának előkészítését.
1995. november 23-án Győrben, a kihelyezett tagozat oktatói intézeti értekezleten megválasztották az Intézet
Ideiglenes Tanácsának tagjait. Ezek a következők:
– Bihari Mihály igazgató, aki hivatalból tagja a Tanácsnak
– Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékvezető
– Kukorelli István egyetemi docens, tanszékvezető
– Lenkovics Barnabás egyetemi docens, tanszékvezető
– Vígh József egyetemi tanár, tanszékvezető
– Bányai Ferenc egyetemi docens, oktatói képviselő
– Szalay Gyula igazgatóhelyettes, meghívott.
A hallgatók delegáltjai:
– Komlódi Miklós I. évf.
– Halász Zsolt I. évf.
Az ELTE ÁJK Kari Tanácsa 1995. december 12-én megtárgyalta meg a győri kihelyezett tagozaton folyó képzés
helyzetét. A beszámoló megállapította, hogy az 1995. június 25-én aláírt együttműködési megállapodás alapján szep
temberben 120 hallgató felvételére került sor a győri tagozaton. A 120 hallgatóból 116 iratkozott be, 4 fő évhalasztást
kért. A szorgalmi időszak szeptember 11-én indult, és december 22-ig tart. Az első félévben 9 tantárgy oktatására
került sor. Az oktatás az ELTE ÁJK Tanulmányi - és Vizsgaszabályzata és Tanterve alapján, különös zavarok nélkül
az elvárt színvonalon folyt. A Kari Tanács a beszámolót elfogadta.
Hédervári út 25.
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szakmai, mint kulturális téren. Minden tanév a tanulmá
nyaikat megkezdő hallgatók számára szervezett tájékoz
tatón az egyetemi követelmények megismertetésével és
a gólyatáborral indult, melynek célja az évfolyam hallga
tói megismerkedésének elősegítése volt. November el
ső hetében került megrendezésre a gólyabál, amely után
az első évfolyamos hallgatók már teljes jogú egyetemi
polgárnak érezhették magukat. Az önkormányzat a ta
vaszi szemeszetekben rendezte meg a jogász szaknapot,
amely keretében a színvonalas szakmai programokat
szórakoztató események színesítették.
Az ELTE ÁJK, a Győri SZIF Oktatási Intézete valamint
az Universitas-Győr Alapítvány a millecentenáriumi ün
A győri jogtörténeti konferencia résztvevői - 1996
nepségek alkalmából, kétnapos jogtörténet-tudományi
konferenciát szervezett a Széchenyi Főiskolán. Az 1000
esztendős magyar jogalkotás című előadássorozatot 1996. május 9-én és 10-én a győri főiskola nagytanácstermében
tartották meg. A tudományos konferencia az ELTE és SZIF által közösen létrehozott, győri jogászképző intézet első
tudományos bemutatkozása volt.
1997-ben már a harmadik jogász évfolyam kezdte meg tanulmányait, a bekerülési pontszámok gyakorlatilag azo
nosak voltak a nem budapesti jogi karokéval. Győrben az államilag támogatott képzésben a minimális pontszám 107
volt, és százötvenen kezdték meg tanulmányaikat. A költségtérítéses képzésben a felvételhez 104 pontot kellett elér
ni. A győri intézetében beiratkozott százharminchat elsőévessel együtt már négyszáz fiatal folytatott egyetemi szintű
jogi tanulmányokat. Az 1997-ben felvettek kétharmada már a felső-dunántúli területről érkezett.
1998 januárjában Smuk Péter joghallgató megbízást kapott Szalay Gyulától, a jogi intézet igazgatóhelyettesétől,
hogy szervezzen egyetemi klubot. A klub nem a joghallgatók szakmai érdeklődését kívánta kielégíteni, hanem ma
gas színvonalával minden főiskolás számára lehetőséget kívánt nyújtani az ismerkedésre. Ahogy Smuk Péter fogal
mazott a Győri Paragrafusban: „Elsősorban a társadalmi, gazdasági és politikai kérdéseket boncolgatnánk, a magyar
valóság megismeréséhez azonban feltétlenül szükséges, hogy odafigyeljünk a művészetekre is. A klub szellemisége a
vidék Magyarország jövőjéért felelősséget érző, moráli
san szilárd nézőponttal rendelkező értelmisége számára
lehet mindennapi kenyér.” Az egyetemi klub 1998 feb
ruárjában tartotta első összejövetelét. A szervezőknek
célja volt, hogy a közéletben, a társadalmi- gazdasági
életben neves embereket hívjanak meg, és emellett egy
filmklubot is alapítottak, mely Zichy-palotában kezdett
el működni.
A Paragrafus Jogi Sajtóegyesület 1997-ben alakult meg,
azzal a céllal, hogy a később megjelenő „Győri Paragrafus”
című lapnak jogi-szervezeti hátteret biztosítson, és a lap
elvi valamint anyagi önállóságát biztosítsa. A tizenhárom
alapító tag mellé 1998. márciusára összesen huszonnégy
tagra bővült a sajtóegyesületet alapítók létszáma. Kevés
kivétellel mindegyikük joghallgató az ELTE ÁJK Győri
Tagozatán. Céljuk volt, hogy elősegítsék a régió jogász
képzését, elsősorban a hallgatók gyors, pontos és hiteles
informálódását. Az alapítás után felvették a kapcsolatot a
Széchenyi István Ifjúsági Egyesülettel, valamint az érin
tett hallgatói önkormányzatokkal. A sajtóegyesület tervei
között szerepelt a kapcsolatfelvétel jogi szervezetekkel is,
mint pl. a Magyar Jogász Egylet és a különféle jogi kama
rákkal is. Az Egyesület 1998. március 4-én tartotta meg
első rendes közgyűlését. Ekkor jelent meg (1998. már
ciusában) a Győri Paragrafus próbaszáma, amelyet már
a Győri Paragrafus Jogi Sajtóegyesület által kiadott idő
szaki lapként jelzett az impresszum. A Győri Paragrafus
főszerkesztői voltak:László Péter (1996-2000), Farkas Dé
nes (2000-2001), Kulcsár Gábor (2001- 2002).
Győri Paragrafus, a joghallgatók lapja (1997–2002)

1998. március 9-én, 11-én és 13-án Nyitott Napok emlékülést rendezett az 1848-as forradalom 150 éves évfordu
lója alkalmából a jogi intézet. Az emlékülés helye a Széchenyi István Főiskola Hédervári út 3. sz. alatti épületében
volt. A program a következő volt a nyitó napon; előadást tartott prof. dr. Mezey Barna A polgári átalakulás hatása a
jogrendszerre, a modern jog sajátosságai és dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus Híres perek a reformkorban és a
szabadságharc leverése után (Wesselényi, Kossuth és Batthyány pere) címmel.
A neg yedik jogász évfolyam Győrben címmel jelent meg híradás a Kisalföld c. meg yei napilapban győri jogász
képzésről:

1998-ban a négy évfolyamon 454 hallgató tanult, ebből 69 költségtérítéses képzési formában (44 az első, 25 a másodévben). Az oktatók létszáma 103 fő, legtöbben megbízásos jogviszonyban dolgoztak; a főállású oktatók létszáma
1998-ban 11 fő volt, ez a szám azóta folyamatosan bővült.
1998. szeptember 21-én az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézete Jubileumi Tudományos Konferenciát (Állam- és
Jogtudományi Szekció) szervezett. A konferencia célkitűzései közt szerepelt a megemlékezés a Széchenyi István
Főiskola alapításának harmincéves évfordulójáról, az egyetemmé válás küszöbén álló Széchenyi Főiskola tudomá
nyos teljesítményének és kapcsolatainak bemutatása, valamint Győr város és a főiskola szoros és sokoldalú együtt
működésének kifejezése. Az Állam- és Jogtudományi Szekció elnöke dr. Kukorelli István egyetemi tanár, titkárai dr.
Novák Éva főiskolai tanársegéd és dr. Böröcz Szabolcs főiskolai tanársegéd volt. Kukorelli István megnyitóbeszéde
után Bihari Mihály Az alkotmánybíráskodás reformja, Fürész Klára Az igazságszolgáltatás alkotmányjogi kérdé
sei, Halmai Gábor Az Alkotmány alkalmazása a bíróságok alapjogi bíráskodásában és Kardos Gábor A nemzetközi
szerződések közvetlen alkalmazásának lehetőségei a bírói gyakorlatban címmel tartott előadást. Az előadássorozat
Tarr György Az igazságszolgáltatás történeti fejlődésének csomópontjai Magyarországon, Bárd Károly Az igazság
szolgáltatás szervezete és a büntetőeljárás reformja, Szigeti Zsolt Az alternatív jogvita lehetőségei Magyarországon
című előadásaival zárultak. Az előadások megtartására a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság (Győr, Szent István
u. 6.) dísztermében került sor.
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„A győri jogászképzésben az ősszel már a negyedik első évfolyam kezdte tanulmányait. Az Universitas – Győr Ala
pítvány szervezésében és anyagi támogatásával 1995-ben indult győri jogászképzésben a négy évfolyamon szeptem
bertől már közel ötszázan tanulnak.
Az idei évben a fellebbezések kivételével már minden felvételivel kapcsolatos tevékenység Győrben történt – mondja
dr. Szalay Gyula főiskolai tanár, az ELTE - SZIF Oktatási Intézet igazgatóhelyettese.
Az államilag finanszírozott képzésre száz fős keretet hirdetett meg az Oktatási Intézet. A felvételhez szükséges mini
mális pontszám 107 volt, s így végül 83 fiatalt tudtak felvenni. Mindez a felvételi szisztéma következménye. Nincs fél
pont, nincs “szétlövés” a legjobbak között. Az azonos összpontszámot elérőknél például az írásbeliken elért eredmény
jelenthetne előnyt: aki az írásbeli felvételin jobban teljesített, egy másodlagos erősorrend felállítása után bekerülhetne
a felvettek közé. Az ELTE még 12 helyet átadott a győri képzési helynek, de egypontos csökkenés – 107-ről 106-ra – en
nek a négyszeresét igényelte volna. A költségtérítéses képzésre a ponthatár 100 volt, s eddig 28 fő került be. Más jogász
képző helyekkel a pontszámok a felvételi szisztéma miatt nehezen összehasonlíthatók, de a győri jogász szak felvételi
pontszáma az ELTE után a legmagasabb. A felvételi eljárás szigorú: például közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgáért
plusz pontot Győrben csak az írásbeli felvételi vizsgákon minimálisan 50 pontot elérők kaphattak. Győr–Moson–Sop
ron megye középiskoláiból jött a most felvettek fele, 46 fiatal. A budapestiek száma az elsősök között viszont évről-évre
csökken, most tizenheten lesznek. A lány – fiú arány az elmúlt évivel megegyező, kétharmad – egyharmad.
Az Universitas – Győr Alapítvány széleskörű támogatásával készülünk a jogász szak akkreditációjára és az első,
2000. nyarán sorra kerülő győri doktorrá avatásra – vázolja az alapítvány és a Széchenyi főiskola stratégiai céljának
közeli megvalósulását dr. Szalay Gyula.
A már négy évfolyamot, félezer egyetemi hallgatót jelentő képzés 130 elsőévesét dr. Bihari Mihály egyetemi professzor,
az ELTE - SZIF Oktatási Intézet igazgatója köszöntötte szeptember 8-án a megyei bíróság nagytermében rendezett
tanévnyitó ünnepségen. Az ünnepi eseményen Balogh József polgármester mellett dr. Vincze István megyei főügyész,
dr. Écsi Béla, a megyei Ügyvédi Kamara elnöke és dr. Nagy Zoltán, a megyei bíróság tanácsvezetője is részt vett.
Sem az első, sem a mostani tanévnyitóra nem kerülhetett volna sor az Universitas – Győr Alapítvány és különösen
a város támogatása nélkül – foglalta össze a képzés anyagi és szellemi hátterét jelentő folyamatot Bihari professzor.
Ha tanulmányaikat a szorgalom, a küzdés, az akarás jellemzi, akkor sikeres értelmiségivé, a szellemi elit megbecsült
tagjává válhatnak.
Tarjányi Tamás a jogászhallgatók hallgatói önkormányzatának alelnöke a felsőbbévesek nevében köszöntötte a gó
lyákat. “Szerencsésnek érzem magam, hogy itt tanulhatok Győrben, igaz elfogult vagyok, hisz szülővárosomról van szó.
Ez a város ad otthont az ország legdinamikusabban fejlődő főiskolájának, amely hamarosan egyetemmé válhat, s ti
is, mi is segíthetünk ebben. Segíthetünk Győrnek, hogy igazi egyetemi várossá váljon, segíthetünk a jogi karnak, hogy
elfoglalja helyét a város életében, az ország többi hasonló intézménye között.”

A Batthyány per, dr. Kállay B. István Batthyány Lajos élete a források tükrében, dr. Völgyesi Levente Batthyány Lajos
győri évei, Bana József levéltár igazgató Gróf Batthyány Lajos győri kultusza címmel tartott előadást. Az emlékülés
vezetője dr. Horváth Pál prof. emeritus volt.
2000. március 1-jén a Civilisztikai és a Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörei szervezték meg Frank Ignácz
halálának 150. évfordulóján a jogi könyvtárban a jogtudósra emlékező előadássorozatot. A Frank-életmű történelmi
jelentőségét Szabó Eszter másodéves, a „tudós” Frank Ignácz közéleti szerepét 1848/49-ben és a jogtudós hagyaték
kultúrhistóriáját Kulcsár Gábor másodéves, Frank Ignácz és a „történeti-jogi iskola” kapcsolatát Lóczy Zoltán má
sodéves joghallgató elemezte és méltatta.

Az első doktoravató ünnepség
2000. július 1-jén és július 14-én avatták doktorrá a győri jogászképzés első 87 végzős hallgatóját az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ünnepi tanácsülésén, Budapesten. Az 1995-ös kezdő évfolyam
116 fővel indult, a záróvizsgát a 2000. év elején 92 hallgató kezdte meg, s ebből 87-en sikeresen teljesítették a diplo
ma követelményeit. Tíz hallgatónak „summa cum laude” (jeles), hatvankettőnek „cum laude” (jó), tizenötnek „rite”
(közepes) minősítésű lett a diplomája.
Az ünnepség helye: Győri Városháza Díszterme, majd Barna terem.
Elnökség: Balogh József polgármester, dr. Keresztes Péter főigazgató, dr. Ficzere Lajos igazgató, dr. Bihari Mihály
szakvezető.
Levezető elnök: dr. Ficzere Lajos igazgató.
A program a következő volt:
I. DÍSZTEREM (10 ÓRA)

A megyei bíróság épülete

„A szervezett bűnözés és büntetőjog” című tudományos konferenciát az intézet 1998. szeptember 25-27. rendezte
meg. Az ünnepélyes megnyitóra a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság dísztermében került sor. Szakmai megnyitó
előadást tartott dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész. A megnyitó után szekcióülésekre került sor.
1998. szeptemberében jelent meg az Európa Jogi Tudományos Diákkör szerkesztésében a Győri Európa Jogi Hír
levél című lap, ami havonta megjelenő periodika volt. A szerkesztői előszóban a következő jelent meg az induló
lapszámban:
„Az Európai Unió jogának tanulmányozása, megismerése még akkor is fontos feladata lenne a jogi oktatásunknak,
ha Magyarország nem akarna csatlakozni a Közösséghez, hiszen országunk gazdasági, politikai, kulturális életét több
területen is meghatározza „nagy nyugati szomszédunk” jelenléte.
Az Európa jog új jogterület. Elsajátítása a jövő magyar jogászának nem szorgalmi feladat, hanem létkérdés. Hírle
velünk célja tájékoztatni azokról a jogesetekről, illetve bírósági ítéletekről, amelyek az európai jogi intézmények min
dennapi alkalmazásáról adnak ízelítőt.
A Hírlevél írói, szerkesztői hallgatók, akik e munka során elsajátítják az idegen nyelven megjelenő judikatúra megér
tésének, értelmezésének technikáját. Ezáltal szert tesznek arra, hogy akár nagy mennyiségű idegen nyelvű jogi anyagot
képesek legyenek megérteni, feldolgozni, - így azt véleményező, tanácsadó vagy perelőkészítő munkájukban később
mint szakemberek, alkalmazni tudják majd.
Reméljük, hogy az időszakonként megjelenő publikációnk hasznosan egészíti majd ki az oktatási intézmények, ill.
könyvtárak már meglévő magyar nyelvű európa jogi anyagát.”
Győri Európa Jogi Hírlevél felelős szerkesztői dr. Milassin László és dr. Horváthy Balázs voltak.
Az Európai Oktatási Központ is 1998 óta működik. A Széchenyi Főiskola a Veszprémi Egyetemmel és a Modern
Üzleti Tudományok Főiskolájával együtt kapta meg a Phare-támogatást. A pénzbeni támogatás elsősorban infra
strukturális fejlesztésre és oktatásra fordítandó.
A Győr Városi Levéltár, a Győri Xántus János Múzeum és a Magyar Kriminológiai Társaság Észak-dunántúli Re
gionális Szekciója a „Bűn és bűnhődés” tudományos konferenciát 1999. április 29. és 30. között rendezte meg. A
győri Xántus János Múzeumban és a Széchenyi István Művelődési Központban megtartott konferencián a győri jogi
intézet tanárai is előadásokat tartottak. Előadó volt dr. Kállay István, dr. Gellér Balázs, dr. Kalódi Csaba, dr. Vígh Jó
zsef, dr. Völgyesi Levente, dr. Mezey Barna, dr. Horváth Pál, dr. Jobbágyi Gábor és dr. Böröcz Szabolcs is.
1999. szeptember 27-én, hétfőn 15 órától tudományos emlékülést tartott Batthyány Lajos halálának 150. évfordu
lója alkalmából a SZIF Oktatási Intézet. Az előadások helyszíne a jogi szakkönyvtár volt a Hédervári út 25. sz. alatt.
A Széchenyi István Főiskola „Akadémiai Nap” programsorozata keretében előadások hangzott el. Dr. Mezey Barna:
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elnöki megnyitó
enek-szóló (előadta a SZIF Művészeti Fakultásának egy hallgatója)
dr. Bihari Mihály ünnepi köszöntője
a Hallgatói Önkormányzat nevében szólt Rozman Balázs elnök
dr Ficzere Lajos a végzett hallgatóknak emlékplaketteket adott át
a végzett hallgatók nevében szólt dr. Frank Tímea, végzős hallgató
emlékplakettek átadása az alapító professzoroknak, és az intézet alapításában jelentős szerepet játszó közéleti
személyiségeknek (a plaketteket átadta dr. Szűts Korinna végzett hallgató. A megtiszteltek nevét felolvasta dr.
Horváth Károly intézeti titkár).

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 város és a Széchenyi István Főiskola vezetői egy pohár pezsgővel köszöntötték a végzett hallgatókat és az ala
pító professzorokat. Pohárköszöntőt mondott Balogh József polgármester és dr. Keresztes Péter, a SZIF főigazgatója.
III. Az évfolyamról közös fénykép készült a városháza lépcsőjén.
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Az ünnepi eseményről a Kisalföld c. lapnak interjút
adott Bihari Mihály.
„A nagyra törő tervek készítésének az volt az alapja, hogy
nincs igazi egyetemi szintű társadalomtudományi képzés
a felső-dunántúli területen” – nyilatkozta a Kisalföld cí
mű napilapnak dr. Bihari Mihály, abból a jeles alkalomból,
hogy az első joghallgatók letették a hallgatói esküt Győr
városában. „A régiót családi kapcsolataimon keresztül jól
ismerem, s jó szellemiségűnek tartom. A felsőoktatás ará
nyosabb területi fejlesztése, a várható jogász-szakember
igény miatt szinte azonnal elfogadtam és támogattam a
győri elképzeléseket. Szerencsére a jó értelemben vett „győ
ri lobby” jól működött. Dr. Szekeres Tamás, az ambiciózus
győri főigazgató felkért egy előkészítő bizottságot azzal a
céllal, hogy gondolja végig a helyi felsőoktatás fejlesztési
tervét. A tanulmányban elmondta véleményét az ELTE
jogi karról a Győrhöz kötődő Horváth Pál professzor,
Kukorelli István ismert alkotmányjogász, aki Pannonhal
mán végzett (egyébként
téti), vagy Hársfalvi

Bihari Mihály átveszi a Pro Universitate-kitüntetést
Keresztes Péter főigazgatótól

Rezső, aki abdai, s természetesen én is.
Az Universitas - Győr Alapítvány egyetemszervező tevékenységét úgy üdvözöl
hetjük, mint nagyon pozitív, a jövőt jelentő újdonságot. Eddig, ha bárhol egyetemet
akartak alapítani, akkor a Művelődési Minisztériumhoz fordultak támogatásért.
Ez a lehetőség már régebben megszűnt, ez az út a fejlesztéshez ma már járhatatlan.
Az Universitas - Győr Alapítványnak egyébként nem csak a jogászképzés, hanem a
győri egyetem, s a minél több tudományterületet, szakot kínáló képzés megvalósí
tása a vállalt feladata. Így a térség fiataljai a jövőben kevésbé kényszerülnek arra,
hogy szüleik egyre csökkenő anyagi lehetőségei közepette lemondjanak továbbtanulási
terveikről.”

A Széchenyi István Főiskola jogász szakának akkreditációja
A győri képzési helyen fél évtizede – az ELTE égisze alatt –folyó képzés megszilárdult, megerősödött, ami lehető
vé tette az egyetem szakalapítási programja következő lépcsőfokának, a Széchenyi Főiskola (majd az Egyetem) saját
jogú képzésének akkreditálását. Az erre vonatkozó kérelmet Ficzere Lajos igazgató, Bihari Mihály szakvezető és Ke
resztes Péter főigazgató írták alá. Az indokokat a kérelem mellékletei részletesen felsorolták.

A joghallgatók iránti regionális igény
A felsőoktatás országos hálózata viszonylagosan egyenletes területi lefedést biztosít, kivéve a Felső-Dunántúli ré
giót. A Balatontól északra fekvő megyék területéről – amely a budapestit megközelítő lakosságszámmal bír – hiány
zott a humán jellegű képzést nyújtó intézmény.
Ez a régió az ország legdinamikusabban fejlődő gazdasági övezete, amely igényli a nyelveket beszélő, modern
gondolkodású jogászokat, akik a szűken vett jogászi szakmán túl üzleti, pénzüg yi, gazdasági, számítástechnikai,
sőt műszaki ismeretekkel is rendelkeznek. A klasszikus bírói, ügyészi és ügyvédi pálya mellett – amelyek felszívó
képessége véges – a gazdálkodó szervezetek (iparvállalatok, kereskedelmi vállalkozások, stb.) szakember igénye
is jelentős.
Számolni kell azzal is, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően fiatal, mobil, nyelveket beszélő szakér
tők – nem kis számban jogászok – százait fogják az uniós intézmények felszívni, s még nagyobb számú szakjogászt
igényelnek az európai uniós intézményekhez funkciójuk révén kapcsolódó hazai intézmények is.
Fontos szempont az is, hogy a közélet, a helyi politika, és az értelmiség is új, társadalomtudományi ismeretek
kel jól felvértezett olyan utánpótláshoz jusson, amely földrajzilag a régióból származik, s további életpályáját is a
régióban képzeli el.

Emlékplakett az első győri
jogászévfolyam számára

Városházi ünnepség a végzett joghallgatók számára

Széchenyi tér
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A győri jogászképzés megnyitja a továbbtanulási lehetőségeket olyan fiatalok számára is, akiknek családi háttere, a
szülők gazdasági lehetőségei tanulmányaiknak a fővárosban, illetve távolabbi városokban való folytatását csak arány
talan áldozatokkal tette volna lehetővé.
A jogászképzés iránti közvetlen regionális igény a jelentkezési adatokból, illetőleg a felvett hallgatók származási
helyének vizsgálatából egyértelműen kitűnik. Az adatokból két tényező állapítható meg. Az egyik jellegzetesség az
hogy az ide jelentkezettek létszáma rendkívüli állandóságot mutat: 1997-ben 1794, 1998-ban 1622, 1999-ben 1861,
2000-ben pedig 1788 jelentkező választotta a győri képzési helyet.
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A másik sajátosság pedig, hogy a jelentkezők, különösen pedig a felvettek kiugróan magas számban származnak
lakóhelyük szerint a Felső-Dunántúli régióból. Innen érkezett az összes jelentkezés 54 %-a. A felvett hallgatók lakó
hely szerinti megoszlása még markánsabban tükrözi a regionális igényt, ugyanis a felvételt nyert hallgatók 74 %-a az
említett megyékből származik.

A tanszék neve:

Tanszékvezető:

Politikatudományi és Jogelméleti Tanszék:

dr. Bihari Mihály egyetemi tanár

Jogtörténeti Tanszék

dr. Horváth Pál professzor emeritus

Közjogi Tanszék:

dr. Kukorelli István egyetemi tanár

35

Civilisztikai Tanszék:

dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár

30

Bűnügyi tudományok Tanszék:

dr. Gellér Balázs főiskolai docens

Nemzetközi Jogi, Nemzetközi Magánjogi
és Európai Jogi Tanszék:

dr. Vörös Imre egyetemi tanár

25
20
15

Intézeti titkár: Dr. Horváth Károly
Szakkönyvtári ügyintéző: Dr. Molnár Miklós
Adminisztratív ügyintézők: Dr. Héray Tiborné, Udvaros Istvánné és Varga Etelka

10

Külföldi

Hajdú-Bihar

Szolnok

Heves

Csongrád

Borsod-A.-Z.

Békés

Tolna

Nógrád

Bács-Kiskun

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baranya

Pest

Somogy

Zala

Vas

Komárom-Esztergom

Budapest

Fejér

Veszprém

0

Győr-Moson-Sopron

5

A győri képzési helyre felvett joghallgatók megoszlása megyék szerint

Szervezeti feltételek
Az oktatás 1995 szeptemberében az Együttműködési megállapodás alapján indult meg, s 2000-ben az első vég
zős évfolyam hallgatói átvehették – az ELTE ÁJK által kibocsátott – diplomát. A képzés megindulásától eltelt több
mint fél évtized alatt – az alapítók szándékainak megfelelően – kialakult egy működőképes egyetemi kar struktú
rája, a főállású, teljes munkaidejű és részfoglalkozású közalkalmazottak köréből, valamint munkaviszonynak nem
minősülő, tartós megbízás alapján közreműködő, továbbá óraadói megbízással foglalkoztatott munkatársakból egy
stabil oktatói kar, s kicsiszolódtak a helyi viszonyoknak megfelelő oktatási módszerek. A hallgatók is beilleszkedtek
az intézmény életébe, s – különösen rendkívül aktív kulturális tevékenységük révén – jelentős szerepet vállalnak (az
oktatókkal együtt) a város, sőt a régió közéletében.

Személyi feltételek
A szakfelelősi feladatokat – alapító igazgatóként – 1995 óta dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, az állam- és jogtu
domány kandidátusa, a polikatudomány doktora, a Politológia c. kötelező tantárgy tantárgyfelelőse és oktatója látja
el. 1999-ben a Magyar Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta, ezért ezen tisztségének tartama alatt szakvezetői
feladatait megbízási szerződés alapján tudja ellátni. A mellékletben elfekvő nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra,
hogy további öt évig oktatói és szakvezetői feladatait ellátja.
Az Intézet igazgatója dr. Ficzere Lajos egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora, az Államigazgatási jog
c. záróvizsga-tantárgy felelőse. Mellékelt nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy további öt évig oktatói
feladatait ellátja.

A képzést koordináló, a két intézmény által közösen működtetett szervezetnek – az ELTE-SZIF Oktatási Intézet
nek – struktúráját a következő organogram mutatja 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 Rába-part
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A tantárgyfelelős oktatók adatait a következő táblázat mutatja be:
Sorszám

Az alábbi táblázatmutatja be az oktatókhoz rendelve az egyes tantárgyakat:

Név

Beosztás

Tud. fokozat

Státusz

1.

Dr. Bakonyi István

főisk. tan.

CSc.

telj.fogl.közalk.

2.

Dr. Bárd Károly

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

3.

Dr. Bihari Mihály

egy. tan.

DSc.

tartós megbízás

4.

Dr. Böhm Antal

egy. tan.

DSc.

telj.fogl.közalk.

5.

Dr. Csiky Ottó

c. egy. tan.

DSc.

6.

Dr. Ferenczi Zoltán

főisk. tan.

7.

Dr. Ficzere Lajos

8.

ALKOTMÁNYJOG
Dr. Kukorelli István

Alkotmányjog I.

ea

K

Alkotmányjog II.

ea

K

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

Alkotmányjog III.

ea

K

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

tartós megbízás

A véleménynyilvánítás szabadsága

ea

A

CSc.

telj.fogl.közalk.

Az alkotmánybíráskodás modelljei

gy

F

egy. tanár

DSc.

teljes fogl. közalk

Emberi jogok

gy

F

Dr. Cs. Kiss Lajos

egy. doc.

CSc.

részfogl. közalk.

Közjogi disputa

gy

F

9.

Dr. Földes Gábor

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

Alkotmányjog I.

ea

K

Alkotmányjog II.

ea

K

10.

Dr. Földi András

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

11.

Dr. Gellér Balázs

főisk. doc.

Ph.D.

telj. fogl. közalk.

Alkotmányjog III.

ea

K

12.

Dr. Hágelmayer Istvánné

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

13.

Dr. Halmai Gábor

egy. tan.

DSc.

teljes fogl. közalk.

Közjogi jogeset megoldás

gy

A

14.

Dr. Kabódi Csaba

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

Közjogi disputa

gy

F

Jogklinika

gy

F

15.

Dr. Kurucz Mihály

egy. adj.

-

tartós megbízás

Dr. Rytkó Emília

hiv.vez.

Választójogi stúdium

gy

F

16.

Dr. Lamm Vanda

egy. tan.

DSc.

teljes fogl. közalk.

Dr. Majtényi László

egy. doc.

Alkotmányjog III.

ea

K

17.

Dr. Lenkovics Barnabás

egy. tan.

CSc.

tartós megbízás

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

18.

Dr. Révész T. Mihály

egy. doc.

DSc.

teljes fogl. közalk.

Adatvédelmi stúdium

gy

F

19.

Dr. Solt Katalin

főisk. tan.

CSc.

teljes fogl. közalk.

Az ombudsman

gy

F

20.

Dr. Somlai Zsuzsanna

egy. adj.

-

tartós megbízás

Dr. Szűts Korinna

PhD.hallg.

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

Dr. Juhász Gábor

PhD.hallg.

Alkotmányjog szeminárium

gy

K

21.

Dr. Szalay Gyula

főisk. tan.

CSc.

teljes fogl. közalk.

Államigazgatási jog

Jogklinika

gy

F

22.

Dr. Szigeti Péter

egy. tan.

CSc.

teljes fogl. közalk.

Dr. Ficzere Lajos

Közigazgatástudományi alapok

ea

K

23.

Dr. Szirai József

főisk. tan.

CSc.

teljes fogl. közalk.

Államigazgatási jog I.

ea

K

24.

Dr. Szilágyi Péter

egy. tan.

CSc.

tartós megbízás

Államigazgatási jog II.

ea

K

25.

Dr. Tauber István

egy. doc.

CSc.

tartós megbízás

Államigazgatási jog III.

ea

K

Államigazgatási jog I.

ea

K

26.

Dr. Veress József

egy. tan.

DSc.

teljes fogl. közalk.

Államigazgatási jog II.

ea

K

Államigazgatási jog III.

ea

K

Államigazgatási jog szeminárium

gy

K

Közigazgatástudományi alapok

ea

K

Államigazgatási jog I.

ea

K

Államigazgatási jog szeminárium

gy

K

Közigazgatástudományi alapok

ea

K

Államigazgatási jog II.

ea

K

Dr. Halmai Gábor

Dr. Sári János

Dr. Papp Imre

Dr. Szalai Éva

Dr. Baraczka Róbertné

Dr. Szamel Katalin
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egy.tan.

egy.tan.

egy.tan.

CSc.

DSc.

DSc.

egy. adj.

egy.tan.

CSc.

DSc.

egy. adj.

egy. adj.

főisk. tan.

CSc.

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
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PÉNZÜGYI JOG
Dr. Földes Gábor

Dr. Nagy Tibor

Dr. Pardavi László

Simon István

EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET
egy doc.

prof.em.

CSc.

DSc.

főisk.doc.

egy. adj.

Egyetemes Állam- és Jogtörténet I.

ea

K

K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II.

ea

K

gy

K

A jogi kultúra fejlődéstörténete

ea

A

Adójog és bankjog

ea

A

Proszeminárium az egyetemes jogtört.-ből

gy

F

Pénzügyi jog I.

ea

K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet I.

ea

K

Pénzügyi jog II.

ea

K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II.

ea

K

Nemzetközi pénzügyi jog

ea

A

Egyetemes Állam- és Jogtörténet I.

ea

K

Pénzügyi jog I.

ea

K

Egyetemes Állam- és Jogtörténet II.

ea

K

Pénzügyi jog II.

ea

K

Bevezetés a jogforrásokba

ea

A

Pénzügyi jog szeminárium

gy

K

A szent korona eszme történelmi szerepe

gy

F

Nemzetközi pénzügyi jog

ea

A

Bevezetés a japán jogba

gy

F

Dr. Szuromi Szabolcs

Bevezetés a kánonjogba

gy

F

Vámjog

ea

F

RÓMAI JOG

Pénzügyi jog I.

ea

K

Dr. Földi András

Római jog I.

ea

K

Pénzügyi jog II.

ea

K

Római jog II.

ea

K

Pénzügyi jog szeminárium

gy

K

Római jog I.

ea

K

Adójog és bankjog

ea

A

Római jog II.

ea

K

Római jog repetitórium

ea

F

egy. adj.

Római jog repetitórium

ea

F

nyelvtanár

Latin nyelv I.

gy

K

Latin nyelv II.

gy

K

Latin nyelv I.

gy

K

Latin nyelv II.

gy

K

Politológia I.

ea

K

Politológia II.

ea

K

Magyar politika

ea

A

Pénzügyi jog I.

ea

K

Pénzügyi jog II.

ea

Pénzügyi jog szeminárium

Dr. Horváth Pál

Dr. Révész T. Mihály
Dr. Kállay István

Dr. Dömötör László

prof.em.

egy.doc.

DSc.

CSc.

főisk. doc.

egy.adj.
egy. doc.

CSc.

egy. tan.s.

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

főisk. tan.

CSc.

Közgazdaságtan I.

ea

K

Közgazdaságtan II.

ea

K

Közgazdaságtan I.

ea

K

Közgazdaságtan II.

ea

K

gy

A

KÖZGAZDASÁGTAN
Dr. Solt Katalin

Dr. Honvári János

Dr. Sey István

főisk. tan.

főisk.tan.

CSc.

CSc.

ÁGAZATI KÖZGAZDASÁGTAN
Dr. Honvári János

főisk. tan.

Dr. Farkas Szilveszter

főisk. doc.

Fejezetek
a
magyar
gazd.tört.ből(szeminárium)
Biztosítási ismeretek (szeminárium)

Dr. Bálint Dénes

főisk.doc.

Vállalati gazdaságtan (szeminárium)

CSc.

Dr. Révész T. Mihály

egy. tan.

egy.doc.

LATIN NYELV
Federmayer István
Szemánné Deme Andrea
POLITOLÓGIA
Dr. Bihari Mihály

CSc.

PhD.hallg

DSc.

A magyar politikai elit (1945-1995)

ea

A

A

Dr. Kovács Virág

megb.ea.

Kormányzati rendszerek az EU-ban

ea

A

gy

A

Dr. Szakál Gyula

főisk.doc.

gy

F

gy

A

FILOZÓFIA
Filozófia I.

ea

K

gy

egy. tan.

DSc.

Magyar Állam- és Jogtörténet I.

ea

K

Filozófia II.

ea

K

Magyar Állam- és Jogtörténet II.

ea

K

Emberi jogok

ea

A

Az európai és a magyar parlam. története

ea

F

Filozófia szeminárium

gy

K

Magyar Állam- és Jogtörténet I.

ea

K

Filozófia I.

ea

K

Magyar Állam- és Jogtörténet II.

ea

K

Filozófia II.

ea

K

A kommunikációs jogok története Mo-n.

ea

A

Filozófia szeminárium

gy

K

Kommunikációs jog

gy

F

Politikai filozófia

ea

A

Városiasodás Magyarországon

gy

F

Filozófia szeminárium

gy

K

Dr. Pálvölgyi Balázs

főisk. tan.s.

Dr. Borostyán Csaba

ügyvéd

A nemzetiségi kérdés története Mo-n

gy

F

Dr. Őry Károly

főisk.doc

A magyar rendvédelem története

ea

A
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egy. tan.

megb.ea.

Dr. Földesi Tamás
CSc.

nyelvtanár

Volosin Hedvig

MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET
Dr. Mezey Barna

Dr. Kovatsits László

Dr. Cs. Kiss Lajos

Egresi Katalin

egy. doc.

CSc.

PhD.öszt.

ETIKA
Dr. Földesi Tamás

egy. tan.

DSc.

Etika

ea

K

Dr. Cs. Kiss Lajos

egy. doc.

CSc.

Etika

ea

K

205

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

ea

K

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG
Dr. Bárd Károly

egy.doc.

CSc.

Büntető eljárási jog I.

megb.ea.

PhD.hallg

Jogszociológia I.

Dr. Hack Péter

egy. adj.

Jogszociológia II.
JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET

bíró

Büntető eljárás jogi proszeminárium

gy

A

gy

A

Max Weber jogfejlődési magyarázata

gy

A

Dr. Grecsó Imre

ügyész

A katonai igazságszolg. ügyészi szemmel

ea

F

Az államelmélet klasszikus kérdései és fejlődése

gy

A

Dr. Szabó Sándor

bíró

A büntetőeljárás jog bírói szemmel

ea

F

A jogbölcseleti gondolkodás fő irányai

gy

A

főisk.tan.

Kriminalisztika I.

ea

K

Kriminalisztika II.

ea

K

Kriminalisztika a gyakorlatban

gy

F

Kriminológia I.

ea

K

Kriminológia II.

ea

K

A bűnözés modern formái

ea

A

Kriminológia I.

ea

K

Kriminológia II.

ea

K

Dr. Szigeti Péter

egy. tan..

DSc.

Az államfejlődés csomópontjai a XX. században

gy

Államformatan-hatalom-uarlom-elitelméletek

JOGPOLITIKA

KRIMINALISZTIKA
Dr. Lichtblau György

egy. tan.

CSc.

Jogpolitika

ea

K

Dr. Szigeti Péter

egy. tan.

CSc.

Jogi alaptan

ea

K

Dr. Fazekas József

egy. adj.

Jogi alaptan

ea

K

Jogi dogmatika

gy

K

Jogi dogmatika

gy

K

Büntetőjog I.

ea

K

Büntetőjog II.

ea

K

Büntetőjog III.

ea

K

Büntetőjog IV.

ea

K

Nemzetközi bűncselekmények joga

ea

A

Dr. Bajnóczky István

Nemzetközi bűnügyi együttműködés

ea

A

BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOG

Nemzetközi humanitárius jog

ea

A

Európai emberi jogok

ea

A

Dr. Kabódi Csaba

egy. doc.

Büntetőjog I.

ea

K

Dr. Kabódi Csaba

egy. doc.

Büntetőjog II.

ea

K

Dr. Gresa ?

ügyész

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

Büntetőjog III.

ea

K

Emberi jogok és a büntetőjog

ea

A

Büntetőjog I.

ea

K

Büntetőjog II.

ea

K

Büntetőjog III.

ea

K

Büntetőjog IV.

ea

JOGI ALAPTAN

JOGI DOGMATIKA

BÜNTETŐJOG

Dr. Kiss Norbert

Dr. Polt Péter
Dr. Margitán Éva

Koós András

techn.

KRIMINOLÓGIA
Dr. Tauber István

egy.doc.

CSc.

Dr. Szőcs László

főisk.adj..

egy.adj.
egy.adj.

F

Dr. Jungi Eszter

K

CSc.

ea

A

ea

főisk.doc.

Igazságügyi retorika

A

Jog- és Állambölcselet II.

Dr. Gellér Balázs

A

gy

CSc.

egy. adj.

gy

Büntető eljárás jogi proszeminárium

egy. doc.

Dr. Fazekas József

Büntető eljárás jogi proszeminárium

főisk.tan.s.

Dr. Takács Péter

CSc.

K

Dr. Németh Imre

K

egy.tanj.

ea

A

ea

Dr. Szigeti Péter

Büntető eljárási jog II.

gy

Jog- és Állambölcselet I.

Dr. Szilágyi Péter

K

Büntető eljárás jogi proszeminárium

DSc.

CSc.

ea

főisk.adj.

egy. tan..

egy. doc.

Büntető eljárási jog I.

Dr. Böröcz Szabolcs

Dr. Szigeti Péter

Dr. Takács Péter

K

Büntető eljárási jog II.

Jogszociológia II.
D. Kormány Attila

ea

Dr. Kovács Enikő

krim.pszih.

Kriminálpszichológia

ea

A

Dr. Varga Gábor

pszichiáter

Pszichiátria és bűn elkövetés

ea

A

Igazságügyi orvostan

ea

F

CSc.

Büntetés végrehajtási jog I.

ea

K

CSc.

Büntetés végrehajtási jog II.

ea

K

Büntetés végrehajtási jog II.

ea

K

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

Polgári jog I.

ea

K

Polgári jog II.

ea

K

Polgári jog III.

ea

K

Polgári jog IV.

ea

K

K

Orvosi jog I.

ea

A

Orvosi jog II.

ea

A

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

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
Dr. Nagy Zoltán

bíró
bíró

Büntetőjog szeminárium
Büntetőjog szeminárium

gy
gy

A
A
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POLGÁRI JOG
Dr. Lenkovics Barnabás

Dr. Jobbágyi Gábor

Dr. Székely László

egy.tan.

egy.tan.

CSc.

CSc.

egy.adj.
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Dr. Szalay Gyula

Dr. Menyhárd Attila

Dr. Sárdi Tibor

főisk.tan.

egy. adj.

PhD öszt.

bíró

Dr. Lászlófi Gabriella

ügyvéd

Dr. Menyhárt Ádám

ügyvéd

Dr. Zámbó Tamás

CSc.

PhD öszt.

bíró

ea

K

Polgári jog VI.

ea

K

A belföldi és nemzetközi fuvarozás joga

ea

A

A belföldi és nemzetközi szállítmányozás joga

ea

A

Polgári jog V.

ea

K

Polgári jog VI.

ea

K

Értékpapír jog

gy

A

Cégjog

gy

F

Dr. Kurucz Mihály

egy.adj.

Szövetkezeti jog I.

ea

K

Dr. Maurer Adél

egy.adj.

Szövetkezeti jog I.

ea

K

Nemzetközi jog I.

ea

K

Cégjog

gy

F

Polgári jog szeminárium

gy

A

Bevezetés az angolszász jogrendszer alapjaiba I.

gy

F

Bevezetés az angolszász jogrendszer alapjaiba II.

gy

F

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

Dr. Kurucz Mihály

egy.adj..

Dr. Siposné dr. Herédi Erika

főisk.tan.s.

Dr. Neiger Tibor

ügyvéd

PhD.hallg

egy.adj.

Dr. Maurer Adél
Dr. Nagy Erika

egy. adj.
bír.fog.

Dr. Lamm Vanda

Dr. Sulyok Gábor

egy. tan.

főisk. tan.s.

Dr. Frank Tímea
Dr. Vörös Imre

Dr. Burián László

egy. tan.

egy. tan.

egy. tan.

ea

K

Polgári perjog alternatív szeminárium

gy

A

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KERESKEDELMI JOGA

Polgári perjog alternatív szeminárium

gy

A

Dr. Milassin László

A polgári perbeni bizonyítás a gyakorlatban

gy

F

DSc.

Dr. Neiger Tibor

ügyvéd

Bírósági végrehajtás a gyakorlatban

gy

F

CSALÁDI JOG
Dr. Csiky Ottó

Csánitzné dr. Csiky Ilona

c.egy.tan.

DSc.

bíró

Dr. Ficsor Mihály

Dr. Hágelmayer Istvánné

Dr. Berke Barna
Dr. Horváthy Balázs

Családi jog

ea

K

IDEGEN NYELV

Élettársak és házast. személyes és vagyoni visz.

gy

A

Dr. Bakonyi István

Élettársak és házast. személyes és vagyoni visz.

gy

A

Családjog a gyakorlatban

gy

A

MUNKAJOG

Lugosiné Garai Anna
Björn Freiberg

egy.doc..

CSc.

Munkajog I.

ea

K

Munkajog II.

ea

K

Munkajog szeminárium

gy

A

Munkajog szeminárium

gy

A

Munkajog szeminárium

gy

A

Marótiné dr. Szűts Ágnes

ügyvéd

Dr. Göndör Éva

főisk.tan.s.

Dr. Bartus Erika

bíró

Munkáltatói joggyakorlás a bírói gyakorlatban

gy

A

Dr. Varga József

ügyvéd

Munkajog az ügyvéd szemével

gy

A

PhD.hallg
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Agrárjog I

ea

K

Agrárjog II.

ea

K

Agrárjog I

ea

K

Agrárjog II.

ea

K

Nemzetközi jog II.

ea

K

Az emberi jogok nemzetközi védelme

gy

A

PhD.hallg

Erőszak és beavatkozás a nemzetközi jogban

gy

A

PhD.hallg

Az emberi jogok védelmének nemz.mech.

DSc.

Nemzetközi magánjog I

ea

K

Nemzetközi magánjog II

ea

K

Nemzetközi versenyjog

gy

F

Nemzetközi magánjog I

ea

K

Nemzetközi magánjog II

ea

K

CSc.

DSc.

hiv. vez.

főisk.doc.

POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOK
K

K
A

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA

Polgári perjog II.

ea

ea

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG

K

Polgári nemperes eljárások

Agrárjog II.

K

NEMZETKÖZI JOG

ea

egy.adj..

ea

SZÖVETKEZETI JOG

Polgári perjog I.

Dr. Somlai Zsuzsanna

Agrárjog I
Ingatlan-nyilvántartási jog

Dr. Vörös Imre

POLGÁRI PERJOG
Dr. Somlai Zsuzsanna

AGRÁRJOG

Polgári jog V.

egy.doc.
főisk.tan.s.

főisk. tan.

CSc.
PhD.hallg

CSc.

nyelvtanár
lektor

Szabó Gábor

nyelvtanár

Andrew Biri

lektor

Nemzetközi közjog és politika I

ea

K

Nemzetközi közjog és politika II

ea

K

Nemzetközi közjog és politika I

ea

K

Nemzetközi közjog és politika II

ea

K

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

Európai közösségek kereskedelmi joga I.

ea

K

Európai közösségek kereskedelmi joga II.

ea

K

Győri Európai Jogi Hírlevél

gy

F

Összehasonlító polgári jog

gy

F

Német jogi szaknyelv I.

gy

F

Német jogi szaknyelv II.

gy

F

Német jogi szaknyelv I.

gy

F

Német jogi szaknyelv II.

gy

F

Német jogi szaknyelv I.

gy

F

Német jogi szaknyelv II.

gy

F

Angol jogi szaknyelv I.

gy

F

Angol jogi szaknyelv II.

gy

F

Angol jogi szaknyelv I

gy

F

Angol jogi szaknyelv II

gy

F

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Dr. Szirai József

főisk. tan.

Bevezetés a számítástechnikába

gy

F

Dr. Kovács János

főisk.doc.

CSc.

Bevezetés a számítástechnikába

gy

F

Dr. Horváth Károly

tud.főmunk.

Jogi informatika

gy

F
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Szakindítási engedély

Megvalósult álom: a győri egyetem

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs dokumentumok alapján a Széchenyi István
Főiskola jogász szak indítására benyújtott kérelmét fenntartások és feltételek előírása nélkül teljes körűen támogatta.
Erre tekintettel 2001. február 13-án a Magyar Köztársaság oktatási minisztere, Pokorni Zoltán a felsőoktatási tör
vény alapján az egyetemi szintű jogász alapképzési szak indítását engedélyezte a Széchenyi István Főiskolán. Az en
gedély hatálybalépésének időpontja 2002. szeptember 1. volt.
Ezzel az önálló, saját jogon folytatható jogászképzés iránti győri törekvések sikerre vezettek. A döntés a magyar
felsőoktatásban páratlan, mert a Széchenyi István Főiskola volt az első ilyen szintű intézmény, amely egyetemi szintű
szak gondozására, ilyen szak indítására lehetőséget kapott.

Az országgyűlés 2001. december 11-i döntése alapján – mivel a MAB az egyetem akkreditációs kérelmét támo
gatta, és ezzel igazolta, hogy a parlament által korábban meghatározott feltételek teljesültek - 2002. január elsejétől
a Széchenyi István Főiskolából Széchenyi István Egyetem lett. Ezt a tényt örökíti meg az a bronzplakett, amelynek
egyik oldalán még a főiskola, a másik oldalán már az egyetem jelképe szerepel.

Emlékérem a Széchenyi István Főiskola egyetemmé válásának alkalmából

Egyetemalapító díszünnepség

A szakindítási engedélyről szóló határozat

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 intézménynek: újraértelmezni az örökséget, átgondolni a kultúra és tudomány ápolásának módszereit – fogalmazott ünnepi
beszédében Pálinkás József. Az oktatási miniszter bejelentette: három nappal ezelőtt jóváhagyta a győri Széchenyi István
Egyetem intézményfejlesztési tervét.
„A tanulás még soha nem volt olyan kifizetődő, mint napjainkban. A felsőoktatás ma a fejlődés iránya, amely egyszerre
vezet az ország felemelkedéséhez és az egyéni, s nemzeti gyarapodáshoz” – 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 közepette 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 oktatóinak és hallgatóinak: teremtsenek olyan szellemi otthont,
Dr. Czinege Imre
a Széchenyi István Egyetem rektora (2002–2005)
amely Magyarország büszkesége lehet.
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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-főiskola 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 különleges adományának nevezte, hogy ma nem a romokból kell újjáépíteni azt, ami elveszett, hanem a jóból kell még jobbat 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 Győri 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 1878ban 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 főiskola-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.

Rektorok és dékánok a győri egyetem megalapítási ünnepségén a Győri Nemzeti Színházban

Dr. Czinege Imre beszéde - részlet:

A Magyar Országgyűlés 2001. december 11-én megszavazta a Széchenyi István Egyetem megalapítását

„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!”

212

213

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”

Dr. Pálinkás József a Széchenyi István Egyetem
megalapítási ünnepségén

Kivonat a Széchenyi István Egyetem alapító okiratából

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 ifjú 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 1628-ban alapított itt kollégiumot, majd 1776-tól hittudományi,
bölcseleti és jogi akadémia működött Győrött 1892-ig. A Trianon utáni időszakban Győrben nem létesült egyetem.
Több kísérlet után 1970-ben 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 1920-as 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.

214

215

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1999-ben 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. 2001-ben 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. 2001-ben 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!”

Dr. Gál Zoltán, a Magyar Rektori
Konferencia elnöke, veszprémi rektor
köszönti az egyetemet

Dr. Pálinkás József miniszter átadja
dr. Czinege Imre rektornak az egyetem alapító okiratát
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Dr. Czinege Imre rektor átveszi
Balogh József polgármestertől
a győri közgyűlés határozatát

A közös jogászképzés (ELTE-SZE) befejezésének emlékére készült emlékjlap
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A jogász szak indítása a Széchenyi István Egyetemen

Dr. Szekeres Tamás
a Széchenyi István Egyetem rektora 2005-től

A szakindítási engedély 2002. szeptember 1-jén (az időköz
ben egyetemi rangot nyert intézményt érintően) lépett hatály
ba. Ettől az időponttól kezdve felmenő rendszerben épült ki
az intézményben a jogász képzés teljes vertikuma, ugyanakkor
– kimenő rendszerben – a tanulmányaikat befejező ELTE-s
évfolyamok kilépésével az ELTE-ÁJK Győri Tagozata gyakor
latilag 2006. június 30-val lényegében megszűnt (a túlcsúszó
hallgatók miatt azonban az együttműködés hatályát a felek 2
tanévvel meghosszabbították).
A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar megszületése
Az egyetem Állam-és Jogtudományi Intézete fokozatosan, az
óvatos fokozatosság jegyében épült fel, ugyanis 2002-ben, az
egyetemi struktúra kialakításakor a közgazdász képzést, és a
jogász képzést egyaránt, a Jog-és Gazdaságtudományi Karba
integráltak. Ez az óvatosság akkor indokolt volt, mert – a jo
gászképzés teljes vertikuma ezt követően épült ki teljesen.
Ez a struktúra azonban a teljes évfolyam-szerkezet kialaku
lásával, a jogi és igazgatási képzés horizontális és vertikális ki
teljesülésével, a racionális működés gátjává lett. Csupán idő
kérdése volt tehát, hogy az Állam- és Jogtudományi Intézet az
integrált karból kiváljék és önálló státussal rendelkezzék.
Ez a lépés az egyetemi tanács ET 17-2005/2006 határozatá
val, 2006. január 1-jén történt meg, ugyanis az intézmény Szer
vezeti és működési szabályzatának módosításával a két korábbi

Dékánavatás

Győri Rába-part

két (Műszaki Tudományi Kar, továbbá Jog-és Gazdaságtudományi Kar) szervezeti kereteit átmenetileg – az intézetek
önálló karokká történő átalakulásig – megtartva, a korábbi 5 helyett 4 intézetet hozott létre. Az Állam-és Jogtudo
mányi Intézet szervezetét ez annyiban érintette, hogy a struktúrát ezt követően 8 jogi szaktanszék építette fel, vala
mint – korlátozott tanszéki jogkörrel – egy Jean Monnet Chair működése is lehetővé vált.
Ekkortól tehát 2006. január 1-től az intézet felvette a legnevesebb győri jurátus, Deák Ferenc nevét.
Egy sikeres akkreditációs eljárást követően kiteljesedett a szervezeti átalakulás, és a 2001-es parlamenti döntés
ötödik évfordulóján, 2006. december 11-én, a győri Széchenyi István Egyetem Szenátusa nyilvános ünnepi ülésén
deklarálta a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar létrejöttét.
Az ünnepséget az egyetem hangversenytermében tartották, amely megnyitásaként dr. Szekeres Tamás rektor köszön
tötte az ünnepi esemény résztvevőt. Ezt követően dr. Mannherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára mondott beszédet, amelyben a felsőoktatás fejlesztésének irányait, és abban a Széchenyi István Egyetem
várható szerepét vázolta fel.
Dr. Kóczy T. László, a Műszaki Tudományi Kar dékánja, majd Thomas Faustmann, az Audi Hungaria Motor Kft.
elnöke mondta el ünnepi beszédét, amelyet követően a Széchenyi István Egyetem és az Audi vezetői aláírták egy kö
zös tanszék létrehozásáról szóló megállapodást.
A győri jogászképzés legújabb kori történetét dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, a győri jogászképzés szakvezetője, a
Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke mutatta be, majd dr. Rechnitzer János a Jog- és Gazdaságtudományi
Kar ötéves tevékenységét foglalta össze. Dr. Németh Attila bírósági fogalmazó, végzett győri joghallgatóként tekintett
vissza egyetemi éveire.
Az ünnepség keretében iktatta be az egyetem rektora az újonnan alapított kar dékánját, dr. Szalay Gyulát. 2007. ja
nuár 1-jén azután megkezdte működését a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara.
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A Széchenyi István Egyetem
szervezeti felépítése
(Tervezet)

Önálló nem oktatási
szervezeti egységek

Karok
Deák Ferenc
Állam-és Jogtudományi Kar

Műszaki Tudományi Kar

Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar

Egyetemi Informatikai
Központ

Egyetemi Kollégium

Egyetemi Könyvtár

Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság

Rektori Hivatal

Felnőttképzési Központ

Önálló intézetek
Petz Lajos
Egészségügyi és
Szociális Intézet

Egyéb szervezeti egységek
Kooperációs Kutató
Központ

Varga Tibor Zeneművészeti
Intézet

Járműipari Egyetemi
Tudásközpont

A jogi kar tanszékei
Az egyetem szenátusa 2006. január 1-i hatállyal - az akkori Állam- és Jogtudományi Intézet szervezetének kialakí
tásával - lényegében kiépítette a Kar stabil szervezetét azzal, hogy a struktúrát 8 jogi szaktanszékre építette fel. Ezt a
szervezetet a következő organogram mutatja be.
Az egyes tanszékeken a könyv kiadásakor a következő oktatók dolgoznak, és az egyes tanszékek az alábbi tantár
gyakat gondozzák:

– Alternatív tantárgyak a jogász szakon:
Büntetésvégrehajtás története, Politikai szabadságjogok története Magyarországon, “Jogi kultúra fejlődéstörténe
te” A dualizmus közigazgatási rendszere, Az elektronikus sajtó hazai jogtörténete
– Fakultatív tantárgyak a jogász szakon:
Európai magánjogtörténet, Római jogi repetitórium, Római jogi forrásszövegek elemzése, A 17-18 századi vég
rendeletek ,Magyarország, 1956, Fejezetek a magyar peres eljárás történetéből, Fejezetek a magyar büntetőjog tör
ténetéből, A jogi kultúra fejlődéstörténete, A jóerkölcsbe ütközés tilalma a magánjogtörténet forrásaiban, Állam
elleni bűncselekmények szabályozása, Kereskedelmi jogintézmények a római jogban és annak továbbélése során,
Szerződésfogalom a római jogban és annak továbbélése során
– Nem a jogász szakon oktatott tárgyak:
A magyar közigazgatás története, Alkotmánytörténet, Médiaspecializáció

Dr. Révész T. Mihály

Született: Budapest, 1945.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi 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 docense, 1982-től a Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék vezetője. 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 Jogtörténeti Tanszék vezetője. 2002. január 1-jétől 2005. július 31-ig az
ELTE-SZIF Oktatási Intézet igazgatója. Az állam-és jogtudomány kandidátusa 1979-ben.

Jogtörténeti Tanszék
Név

Tud. fokozat

Beosztás

Dr. Révész T. Mihály

állam és jogtudományok kandidátusa

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Mezey Barna

állam és jogtudományok kandidátusa

egyetemi tanár

Dr. Földi András

MTA doktor

egyetemi tanár

Dr. Horváth Pál

MTA doktor

prof. emeritus

Dr. Pálvölgyi Balázs

PhD

egyetemi docens

Dr. Barna Attila

egyetemi adjunktus

Dr. Deli Gergely

egyetemi tanársegéd

Dr. Kállay István

főiskolai docens

Szemánné Deme Andrea

nyelvtanár (latin)

A tanszék állandó óraadói: Bana József, városi levéltári igazgató, Néma Sándor megyei levéltári igazgató, Dr. Hor
váth József könyvtárigazgató, Szoboszlai Kiss Katalin latin nyelvtanár.

Dr. Mezey Barna

Született: Debrecen, 1953. május 27.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1977-ben. Az MTA társadalomtudományi 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.

A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Egyetemes állam- és jogtörténet (előadás), Egyetemes állam- és jogtörténet (szeminárium), Latin nyelv
Magyar alkotmány-történet (előadás), Magyar alkotmány-történet (szeminárium), Magyar jogtörténet (előadás),
Magyar jogtörténet (szeminárium), Római jog (előadás), Római jog (szeminárium),
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A tanszék által gondozott tantárgyak

Dr. Földi András

Született: Budapest, 1957. február 11.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1981-ben. 1981-1983-ig az ELTE Római
Jogi Tanszékén ösztöndíjas, 1983-1986-ig tanársegéd, 19861990-ig adjunktus, 1990-től 2003-ig docens. 2003 óta egyetemi
tanár. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító profes�szora. A győri jogi kar jogtörténeti tanszékén tanít. Az államés jogtudomány kandidátusa lett 1990-ben.

– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Etika, Filozófia (előadás), Filozófia (gyakorlat), Jogi alaptan (előadás), Jogszociológia (előadás), Jog- és állambölcse
let (előadás),
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben :
Magyar állambölcseleti hagyomány, Politikai filozófia, Az államelmélet klasszikus kérdései, Jogelmélet és jogászi
érvelés, A szuverenitás fogalom változásai, Jogelmélet és jogi hermeneutika
– Fakultatív tárgyak a jogászképzésben:
Emberi jogok (angol), Jogászi etika
– Nem jogász képzésben oktatott tárgyak:
Nemzetközi politika elmélete, Jogi ismeretek, Jogforrás kutatás

Dr. Szigeti Péter

Született: Budapest, 1951. október 23.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 1978-ban, a Bölcsészettudományi Karon 1981-ben
diplomázott. Az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTE ÁJK Egyetemi tanársegéde 19801984 között, 1984-1989 egyetemi adjunktus, 1991-től 1998-ig
docens. MTA Politikai Tudományok Intézete (1991- tudományos főmunkatárs, majd 2002-től tudományos tanácsadó). A
Rendőrtiszti Főiskolán 1996-tól 2002-ig Jog- és Államtudományi Tanszék vezetője.1999-től egyetemi tanár. A politikatudomány kandidátusa 1989-ben, habilitált 1997-ben. A Széchenyi
István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Jogelméleti
tanszék vezetője 2001-től, tudományos és általános igazgatóhelyettes 2003- 2007 között. Az állam - és jogtudomány akadémiai doktora 2002-ben, az ELTE ÁJK – SZIF Oktatási Intézetben egyetemi docens 1998-tól, egyetemi tanár 2003-tól.

Dr. Kállay István

Született: Budapest, 1942. szeptember 8.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1965-ben. 1982-ben jogtanácsosi,
1971-ben kandidátusi szakvizsgát tett. Ösztöndíjas az Osakai
Idegen Nyelvek Egyetemen (1975), az Osakai Császár Egyetem Jogi Fakultáson (1974-1975), Római Magyar Akadémián
(1983-1984), Tokyo Waseda Egyetem, Jogi Fakultás (19921993). 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.

Dr. Földesi Tamás

Született: Kassa, 1929. május 30.

Jogelméleti Tanszék
Név

Tud. fokozat

Beosztás

Dr. Szigeti Péter

MTA doktor

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Földesi Tamás

MTA doktor

prof. emeritus

Dr. Cs. Kiss Lajos

állam és jogtudományok kandidátusa

egyetemi tanár

Dr. Fleck Zoltán

állam és jogtudományok kandidátusa

egyetemi docens mb. ea.

Dr. Egresi Katalin

PhD

egyetemi docens

Dr. Rigó Anett

egyetemi adjunktus

Dr. Vigh Edit

PhD ösztöndíjas
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1951-ben. 1951-től az ELTE ÁJK filozófiai 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 ÁJKSZIF Oktatási Intézetének alapító professzora és jelenleg is a
győri kar oktatója. A filozófiai tudomány kandidátusa 1958ban, doktora 1966-ban.
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Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
Név

Közigazgatási-és Pénzügyi Jogi Tanszék
Tud. fokozat

Beosztás

Dr. Kukorelli István

állam és jogtudományok kandidátusa

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Bihari Mihály

MTA doktor

egyetemi tanár

Név

Tud. fokozat

Beosztás

Dr. Patyi András

PhD

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Vavró István

állam- és jogtudományok doktora

professzor, emeritus

Dr. Papp Imre

egyetemi adjunktus

Dr. Smuk Péter

egyetemi adjunktus

Dr. Verebélyi Imre

állam- és jogtudományok kandidátusa

egyetemi tanár

Dr. Váczi Péter

egyetemi tanársegéd

Dr. Hulkó Gábor

PhD

egyetemi tanársegéd

Dr. Varga Zs. András

PhD

egyetemi docens

A tanszék állandó óraadói: Dr. Rytkó Emilia igazgató, Dr. Németh Attila bírósági fogalmazó.

Baraczka Róbertné dr.

A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Alkotmányjog (előadás), Alkotmányjog (szeminárium), Politológia (előadás), Az Alkotmányjog elmélete
– Alternatív tantárgyak a jogász képzésben:
Magyar politika 1944-2004 között, A hidegháború története, Magyarország politikatörténete 1989-2002 között
– Fakultatív tárgyak a jogász képzésben:
A magyar parlamentarizmus, Demokratikus kormányzati rendszerek a nyugati világban, Jogklinika, Választási
rendszerek, A hidegháború története, A közvetlen demokrácia: elmélet, intézmény és gyakorlat, A véleménysza
badság határai, Az alkotmánybíráskodás modelljei, Parliaments In Central-Eastern Europe, Közjogi disputa, Jog
vita a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bizottságában
– Nem jogász képzésben: A nemzetközi politika elmélete,
Bevezetés az alkotmányjogba, Politológia

Dr. Kukorelli István

Született: Tét, 1952. július 6.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1976-ban. 1976-tól az ELTE ÁJK
magyar államjogi tanszéken dolgozik, 1991-től alkotmányjogi tanszék vezetője. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének
alapító tanára, a közjogi tanszék első vezetője. 1999-től az Alkotmánybíróság 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.

c. e. docens

mb. ea.
Dr. Borsa Dominika

PhD hallgató

Dr. Gyurita Rita

egyetemi tanársegéd

Dr. Horváth Károly

egyetemi adjunktus

Dr. Lapsánszky András

egyetemi tanársegéd

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

egyetemi docens, mb. ea.

Dr. Pardavi László

főiskolai docens

A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Közigazgatási jog (előadás), Közigazgatási jog (szeminárium), Pénzügyi jog (előadás), Pénzügyi jog (szeminárium)
– Fakultatív tárgyak a jogász képzésben:
Jogi Informatika
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben:
Nemzetközi vámjog, Adó-és bankjog, A magyar államháztartási rendszer kihívásai, Jogi informatika
– Nem jogász képzésben oktatott tárgyak:
Közigazgatási jog, Önkormányzati jog, Alkalmazott (jogi) informatika, Közigazgatási alapfogalmak, Vám-, adó-és
illetékjog ,Igazgatási ügyvitel, Közigazgatási ügyvitel, Pénzügyi jog, Adójog, Vám és biztosítás

Dr. Patyi András

Született: Békéscsaba, 1969. március 19.

Dr. Bihari Mihály

Született: Budapest, 1943. február 24.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Karán 1971-ben, a Bölcsészettudományi Karon 1974-ben diplomázott. Az ELTE ÁJK állam-és jogtudományi tanszékén gyakornok, tanársegéd, adjunktus, 1984-1993 között docens, 1993-tól
egyetemi tanár. Az ELTE-SZIF Oktatási Intézet igazgatója 19951999 között, tanszékvezető egyetemi tanár. A Politikatudományi
és Jogelméleti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 1995-től.
1999-től az Alkotmánybíróság tagja, 2005-től elnöke.

224

A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 1993-ban. A szegedi egyetemen
tanított 1994-2003 között. Az állam-és jogtudomány doktora
lett 2002-ben. Az Alkotmánybíróság főtanácsadója és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi
Karának tanszékvezető egyetemi docense, és tudományos
dékán-helyettes. Dolgozott az Országgyűlési Biztosok Hivatalában és volt Budapest XII. kerületi önkormányzatának
jegyzője 1998-2002 között.
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Kereskedelmi, Agrár-és Munkajogi Tanszék

Bűnügyi Tudományok Tanszék
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 tanszék állandó óraadói: Dr. Blaskó Béla, főiskolai tanár, állam és jogtudományok kandidátusa, Dr. Jungi Eszter
megyei bírósági biró.
A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Büntetőjog (előadás), Büntetőjog (szeminárium), Büntető eljárásjog (előadás), Büntető eljárásjog (szeminárium),
Kriminológia, Kriminalisztika, Büntetés-végrehajtási jog
– Fakultatív tárgyak a jogász képzésben:
A büntetőjog alapelvei kiemelkedő esetek tükrében, Bioetika és büntetőjog, Büntetőeljárás a bírói gyakorlat tük
rében, Büntetőjogi elvek és esetek, Egészségügyi büntetőjog, Igazságügyi orvostan, Introduction to criminal law,
Kényszerintézkedések a büntetésvégrehajtásban, Kriminalisztika a gyakorlatban, Nemi kapcsolatok társadalmi
rendjének alakulása, Nemiség kérdései ókortól napjainkig, Nemzetközi büntetőjog egyes kérdései, Nemzetközi
bűnügyi együttműködés, Nemzetközi humanitáriusjog, Önrendelkezési jog a büntetőjogban
– Nem jogász képzésben oktatott tárgyak:
Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Büntetés- végrehajtási jogi ismeretek, Büntető eljárásjogi alapfogalmak

Dr. M. Nyitrai Péter

Született: Debrecen, 1975. július 6.
1998-ban diplomázott a miskolci egyetem jogi karán. 2004ben 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.
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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 tanszék állandó óraadói: Dr. Szitha Zsuzsanna bíró, Dr. Czinner Eszter jogtanácsos.
A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Agrárjog (előadás), Kereskedelmi jog (előadás), Kereskedelmi jog (szeminárium), Társasági és szövetkezeti jog
(előadás), Társasági és szövetkezeti jog (szeminárium), Munkajog (előadás), Munkajog (szeminárium)
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben:
Munkajog a bírói gyakorlatban, Társadalombiztosítás a gyakorlatban, Ingatlan-nyilvántartási jog, Környezetjog
A hazai és közösségi agrárjog egyes kérdései
– Fakultatív tantárgyak:
A társasági jog Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban, Tőzsdejog, tőzsdei ügyletek, Biztosítási
jog, Értékpapírjog, A környezeti jog alapjai ,A nemzetközi versenyjog egyes fejezetei, Válogatott ítéletek az EUB
munkajogi ítéleteiből, Szövetkezeti jogi ismeretek, Fizetésképtelenségi jog a gyakorlatban, A munkajogi felelősség
elmélete és gyakorlata
– Nem a jogász szakon oktatott tárgyak:
Magyar üzleti jog, Kereskedelmi jogi alapismeretek, Munkajogi és társadalombiztosítási ismeretek, EU környezet
jog, Gazdasági jog és iparjogvédelem, Nemzetközi fuvarjog, Fuvarjog ,Szállítmányozási jog, Gazdasági jog, Euró
pai közösségi munkajog

Dr. Szalay László

Született: Diósgyőr, 1942. október 29.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtudományi 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 Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékén egyetemi docens. 1998 szeptemberétől a Budapesti Gazdasági Főiskolán kinevezett főiskolai 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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Polgári jogi és Polgári eljárásjogi Tanszék
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

Dr. Jobbágyi Gábor

Született: Budapest, 1947. április 10.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1973-ban. 1973-1981-ig ügyvéd, jogtanácsos. 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 egyetemi tanára. Az ELTE ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének alapító
professzora. A győri jogi kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanára. Az állam-és jogtudomány kandidátusa
1987-ben, habilitált 1996-ban.

A tanszék állandó óraadói: Dr. Világhy Erzsébet, táblabírósági kollégium vezető bíró, Savanyóné dr. Lakatos Erzsé
bet megyei bírósági bíró, Dr. Habulin István bíró, Dr. Litresits András ügyvéd.
A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Családi jog (előadás), Polgári jog (előadás), Polgári jog (szeminárium), Polgári perjog (előadás), Polgári perjog (sze
minárium), Polgári nemperes eljárások joga (előadás), Polgári jog elmélete
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben:
Európai magánjogtörténet, Életjog alapkérdései, A szerződés érvénytelensége, Fogyasztóvédelmi jog, Személyi
ség védelmi esetek, személyhez fűződő jogok a gyakorlatban, A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni
viszonyai, Magyar sajtó és médiajog, A szerződések biztosítása különös tekintettel a zálogjogra, Iparjogvédelem,
Szerződéses jog különös szabályainak alkalmazása a gyakorlatban
– Fakultatív tárgyak a jogász képzésben:
A szerződéses jog általános szabályainak alkalmazása a gyakorlatban, Családjog a gyakorlatban, Polgári alanyi
jogok és alkotmányos alapjogok, Sportjog, A járműkereskedelem joga, Összehasonlító kötelmi jog, Kártelepítési
jogesetek elemzése, A hibás teljesítés összehasonlító jogi elemzése, Cégek felszámolása az Európai Unióban,
– Nem a jogász szakon:
A polgári jog alapjai, Családi jog, Információs társadalom joga

Dr. Lenkovics Barnabás

Született: Rakamaz, 1950. július 26.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1973-ban. 1974-től az ELTE ÁJK polgári
jogi tanszékén oktató, 1976-ig gyakornok, 1976-1982-ig tanársegéd, 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 tanára. Habilitációját 2000-ban szerezte meg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2001-től 2006-ig. 2007 áprilisától az
Alkotmánybíróság tagja.

A Széchenyi István Egyetem a belváros felől
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Jean Monnet Chair

Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszék
Név

Tud. fokozat

Beosztás

Név

Tud. fokozat

Beosztás

Dr. Lamm Vanda

MTA doktor

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Milassin László

PhD

Jean Monnet prof. egyetemi docens

Dr. Milassin László

PhD

egyetemi docens

Don Willcox

PhD

visiting prof. jogász

Dr. Sulyok Gábor

PhD

egyetemi docens

Dr. Peter Fischer

PhD

visiting prof. jogász

Dr. Horváthy Balázs

egyetemi adjunktus

Dr. Szilágyi István

állam- és jogtudományok kandidátusa

mb. ea.politológus

Dr. Glavanits Judit

PhD ösztöndíjas

Dr. Ganczer Mónika

PhD ösztöndíjas

A tanszék állandó óraadói: Dr. Koós Anna kandidátus, Dr. Ódor László kandidátus.
A tanszék által gondozott tantárgyak
– Kötelező tantárgyak a jogász képzésben:
Nemzetközi jog (előadás), Nemzetközi jog (szeminárium), Nemzetközi magánjog (előadás), Európai közjog és po
litika (előadás), Európai közösség kereskedelmi joga (előadás), EU közkerjog
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben:
Az Európai Unió szektorális politikái, EU jogesettanulmányok az 1986-2001 közötti alkotmányozási reform tük
rében, Exportszerződések (angol), Szemelvények az EUB gyakorlatából, A szellemi alkotások Uniós szabályozása,
Jogesetmegoldás a Nemzetközi Magánjogi Kódex köréből, Jogesetek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok köréből,
Európai polgári jogi kódexek összehasonlító tanulmányozása, Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban, Az erőszak
új formái, a nemzetközi terrorizmus a XXI. században, Jóvátétel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorla
tában, EU támogatás politika
– Fakultatív tárgyak a jogász képzésben:
EU alkotmányozási jog
– Nem a jogász szakon oktatott tantárgyak:
A diplomácia története, A német jog alapjai (német), Amit egy mérnöknek az EU-ról tudnia kell, Angolszász jog
alapjai (angol), Bevezetés a francia közigazgatásba, Biztonságpolitika, Diplomácia a gyakorlatban, EU jogi ismere
tek, EU Kereskedelmi joga, EU közjog és politika, EU tanulmányok, EU-jogi esettanulmányok (angol), EU-jogi eset
tanulmányok (német), Európai kereskedelmi jog, Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Nemzetközi jog alapjai

Dr. Lamm Vanda

Született: Budapest, 1945. március 26.

A Chairen állandó óraadók: prof., Dr. Gordos Árpád főosztályvezető, Ponácz Márk György közgazdász, Kalmár
Ákos közgazdász.
A Chair által gondozott stúdiumok:
– Alternatív tárgyak a jogász képzésben:
Az EU jogesettanulmányok az 1986 – 2001 közötti alkotmányozási reform tükrében – angol nyelven, Európai
belpolitikák, Az Internet és az elektronikus kereskedelem joga az EU-ban, Az európai integráció (az európai integ
ráció története, az EU intézményei, az EU politikái,, hazánk és az Európai Unió), Tendereken, pályázatokon való
részvétel az Európai Unióban (projekt tervezés)
– Nem a jogász szakon oktatott tantárgyak:
Bevezetés az Európai jogba, Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata – angol nyelven, Eu bírósági jogesetmegoldá
sok német nyelven, Európai tanulmányok (Az európai integráció története és fejlődése), Az Európai Unió regioná
lis politikái, Lands and Use and Transport Research in the EU, Az EU közlekedési tarifái, vámügyei

Dr. Milassin László
Született: Szeged, 1951.

A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1975-ben. A Külkereskedelmi
Minisztérium főelőadója 1975-től 1983-ig. Diplomata és titkár a genfi magyar missziónál 1983-1987 között. A frankfurti
Boesebeck Barz und Partner ügyvédi irodában dolgozott 1991től 1994-ig. Az ELTE-SZIF Oktatási Intézetében tanít 1997-től,
tudományos főmunkatárs 1997-2002 között. Az Európai Tanulmányi Központ vezetője, Jean Monnet-professzor 2002-től.
A Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszék egyetemi docense.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott 1968-ban. A strasbourgi Nemzetközi 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 Jogtudományi Intézetének gyakornoka, majd munkatársa, 1979től 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 egyetemi tanára. Az MTA levelező tagja lett 2007-ben. 2008. április
11-én tartotta akadémiai székfoglaló előadását.

230

231

A kar infrastruktúrája
2002. decemberében az egyetem törekvését siker koro
názta, és szerződést tudott kötni az egyetem fő campusa
közelében levő korábbi KISZ-Iskola, a megállapodáskor
Seminar Hotel funkcióját betöltő épület megvásárlásá
ra. A vételár 30%-át az egyetem, 70%-át az Oktatási Mi
nisztérium fizette meg az eladó részére. A kar (az akkori
intézet) 2003. március 1-én költözött be az új épületbe,
amely 3440 négyzetméter hasznos területével ideális
helyszínt biztosít a jogászképzésnek.
2003. november 26-án a már jogászképzés új épü
letében került sor a jogi szakkönyvtár avató ünnep
ségére. A könyvtár ünnepélyes megnyitásán beszé
det mondott dr. Rechnitzer János dékán és dr. Szalay
Könyvtárátadás
Gyula rektorhelyettes. Jelen volt még az avatáson dr.
Lenkovics Barnabás, dr. Szalay László, dr. Szigeti Pé
ter, dr. Pardavi László tanárok, Hegedűs Péter könyvtáros és a joghallgatók népes csoportja.
Lényegében a kari épület megvásárlásával párhuzamosan került sorra a Battyányi Lajos Szakkollégium önálló épü
letének megvásárlása, és az igényeknek megfelelő kialakítása. A költözésre 2002. szeptember 1-jén került sor. Ezt
követően ideális körülmények között folytathatja a szakkollégium a legkiválóbb joghallgatók képzését, és biztosítja
a szakmai – közéleti, közösségi élet fórumát. A belső átalakításokra tekintettel az új épület ünnepélyes átadására
2003. január 6-án került sor. Dr. Koppány Attila intézményfejlesztési rektorhelyettes ünnepélyes keretek között adta
át a felújított épületet Dr. Révész T. Mihálynak, az Állam- és Jogtudományi Intézet igazgatójának. Révész T. Mi
hály elmondta, hogy a győri jogászképzésnek gyakorlatilag ez a harmadik „honfoglalása” Győrött. Remélte, hogy ez
olyan fontos lépés, amelynek nyomán az intézet egyetemi karrá fejlődhet. Tóth Gabriella negyedéves joghallgató, a
joghallgatók hallgatói önkormányzatának elnöke ugyanitt hangsúlyozta, hogy az eddigi zsúfoltság után tágas, szép
környezetben tanulhatnak és sajátíthatják el a jogi ismereteket.

A szakkollégium épülete és a szakkollégisták
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Az Áldozat utcai épület átadása

2003. május 16-án került sorra az épület aulájában
Deák Ferenc mellszobrának avatására. A szobor al
kotója Máhr Géza ismert győri szobrászművész, aki
villamosmérnökként a Széchenyi István Egyetem
munkatársa. A művész az elmúlt évtizedekben a ha
zai kiállítások mellett páriz si, New York-i és tokiói
galériákban is bemutathatta alkotásait. Köszöntőt
mondott Balogh Józ sef, Győr város polgármestere, az
ünnepi beszédet dr. Révész T. Mihály igazgató tartot
ta. Szász Orsolya, a Kazinczy Ferenc Gimnázium diák
ja Tóth Kálmán Deák Ferenc emlékezete című versét
szavalta el, végül Philip Emanuel Bach Andante című
műve hangzott fel Zigó András, a Széchenyi István
Egyetem Zeneművészeti Intézetének elsőé ves hallga
tójának tolmácsolásában.
2005. november 25-én a győri Hotel Konferencia
nagytermében megrendezésre került a 10 éves a győri
jogászképzés (1995-2005) elnevezésű emlékülés. Sze
keres Tamás a Széchenyi Egyetem rektora köszöntöt
te a jubileumi konferencia résztvevőit, röviden szólt
a Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr
Alapítvány kapcsolatáról és a jogi képzés megindítá
sáról és az ELTE-vel történő kapcsolatfelvételről, hogy
a megvalósuló győri egyetem jogi fakultással is bő
vüljön. Megköszönte a jogi intézetnek és minden ta
nárnak az elmúlt tíz év győri munkáját. A rektor után
Bihari Mihály, a Mag yar Köztársaság Alkotmánybí
róságának elnöke az újkori jogászképzés történetéről
tartott előadást.

Deák Ferenc mellszobra a jogi kar aulájában
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A győri jogi kar oklevele
10 éves a győri jogászképzés elnevezésű emlékülés

A konferencián felolvasásra került az alapító tanárok névsora és emléklapot adományoztak részükre. Emlékező
előadást tartott még Mezey Barna, az ELTE ÁJK dékánja, Nagy Zoltán a Győri Ítélőtábla tanácsvezető bírája, c.
egyetemi docens és Bagi Ildikó, a Fővárosi Főügyészség ügyésze, a Győrött végzett első évfolyam tagja, az alapító
Hallgatói Önkormányzat elnöke. A konferencia aznap további előadásokkal folytatódott a „Jogtudomány eszménye
és hivatása” címmel.
A konferencia keretében dr. Kun András Győr város alpolgármestere nyújtotta át Győr város által adományozott
Bisinger József-emlékérmet Bihari Mihálynak, Ficzere Lajosnak, Szalay Gyulának és Mezey Barnának.
A Széchenyi István Egyetem szín
társulata a MASZEK (Modern Ama
tőr Színjátszó Egyetemi Kör) 2004
novemberében alakult meg főként
joghallgatók részvételével és Kelemen
Zoltán győri színművész vezetésével.
A MASZEK székhelye a jogi kar épü
letében található, ahol a társulat pró
báit és előadásait tartja. A MASZEK
elkötelezettnek érzi magát az elmúlt
évtizedben méltatlanul háttérbe szo
rított magyar dráma ügye iránt.

A kar képzési szerkezete
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar által gondozott szakok az alábbi időpontoktól kezdődően kínálja a
hallgatók számára.
• 2002. szeptember 1-jén indult – nappali tagozaton – a Széchenyi István Egyetem önálló jogászképzése
• 2004. január 1-jén (keresztfélévben) megkezdte működését a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori
Iskola, melynek egyik tudományága az állam-és jogtudomány
• A 2004/2005-ös tanévben megindult a jogi asszisztens felsőfokú szakképzés
• A 2005/2006-os tanévben beiskolázásra került az első jogász levelező évfolyam
• 2006. szeptember 1-jén indult a képzés a kar által alapított Nemzetközi igazgatás BA szintű szakon, nappali és
levelező tagozaton
• 2008. június 1-jén kezdi meg működését a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája,
amelyről – kiemelkedő jelentősége miatt – az alábbiakban külön is szólni kell
• 2009. szeptember 1-jén várhatóan megindul a képzés a Nemzetközi igazgatás MA szakon mindkét tagozaton.
A Nemzetközi igazgatás MA szak indításával teljessé válik a karon a graduális képzés szerkezete. Várható azonban,
hogy a kar tevékenységét posztgraduális képzések, illetve egyéb, a jogi- igazgatási képzési területre eső továbbképzé
sek, tanfolyamok is gazdagítani fogják.

Dr. Ficzere Lajos, Dr. Szalay Gyula és Dr. Mezey Barna
a 10 éves újkori győri jogászképzés emlékülésen
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Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A Széchenyi István Egyetemen a doktori képzés 2004-ben indult meg, amikor a Multidiszciplináris Társadalomtu
dományi Doktori Iskola megkezdte működését. A multidiszciplináris képzés mind a jogászok, mind a közgazdászok
számára nyitva állt, programjában a több tudományterületet érintő kurzusok szerepeltek. A jogszabályi változások
következtében 2008-ra szükségessé vált a tudományágilag „tiszta” doktori iskolák létrehozása.
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2008/3/VIII/2/129. számú döntésével jóváhagyta az egyetem Állam- és Jogtu
dományi Doktori Iskolájának 2008. évi létesítését, tematikáját és követelményrendszerét. A Doktori Iskola alapítói
az elméleti és a gyakorlati tudás magas szintű ötvözését tűzték ki célul.
Professzoraink egy összetett és szigorú minőségi kritériumokra épülő képzési feltételrendszert alakítottak ki. A
győri kutatóműhelyben a klasszikus jogtudományi doktori témák mellett az államtudományok hangsúlyos szerepet
játszanak. Iskolánk az alkotmány- és közigazgatási jog mellett, többek között az igazgatás-, szervezés- és politika
tudományi témák iránt érdeklődők számára is speciális lehetőségeket kínál. Oktatóink kiemelkedő tudósok, és a
szakma nagy gyakorlati tapasztalatokkal bíró képviselői. Így a doktori képzés nemcsak elméleti jellegű, hanem gya
korlatot segítő kutatási témákat is kínál.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a doktori képzésben résztvevők a képzési hely földrajzi elhelyezkedéséből
fakadó hasznokból részesüljenek. Vendégprofesszorokat fogadunk Bécsből és Pozsonyból, a sikeres skandináv álla
mokból és más országok tekintélyes egyetemeiről. A Doktori Iskola kutatási programjaival, konferenciáival, egyéb
rendezvényeivel és szakmai kapcsolataival aktívan részt kíván venni a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.
A képzés székhelye Győr, Magyarország nyugati nagyvárosi kapuja. A város kiváló infrastruktúrája, három fővá
rosból való gyors és egyszerű megközelíthetősége utolérhetetlen előnyöket kínál. Hazai és külföldi tanulmányutak
szervezésével, konferenciákkal, publikációs lehetőségekkel segítjük elő a hallgatók szakmai tevékenységét.
Az alapítói elképzelései szerint a Doktori Iskolát a legfelkészültebb oktatók és a legkiválóbb hazai, határon túli
magyar és külföldi doktoranduszok színvonalas alkotó együttműködése, intenzív közös kutatómunkája és hatékony
pályázati tevékenysége fogja jellemezni. A legjobbak közül jövők a jövő legjobbjaiért dolgoznak.
A Doktori Iskola alapító törzstagjai a következők:
Dr. Verebélyi Imre, DSc. - egyetemi tanár, a doktori is
kola vezetője. 1967-ben summa cum laude minősítéssel
szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1968-tól az ELTE ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszék
oktatója. Közigazgatási jogot és szervezéstant oktat.
Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a brüsszeli szék
helyű Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Társaság
alelnöke volt. Másfél évtizeden át vezette a Magyar Köz
igazgatási Intézetet, ahol helyi és központi államszerve
zési kísérleteket irányított és alkalmazott kutató-fejlesz
tő munkát végzett. 1989-től különböző állami vezető
beosztásokban (közigazgatási miniszterhelyettesként,
kormánybiztosként, miniszteri biztosként) részt vett a
magyar közigazgatási rendszerváltás szakmai előkészí
tésében, majd a beüzemelés és továbbfejlesztés felada
tainak megoldásában. Rendkívüli közigazgatási követ
ként és meghatalmazott miniszterként az OECD mellett
és más európai intézményeknél végzett közigazgatási
munkát. Jelenleg a Magyar Közigazgatási Kar elnöke.
Dr. Lamm Vanda, az MTA levelező tagja - egyetemi
tanár, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója.
Több mint három évtizede egyetemi oktató, nemzet
közi közjoggal és nukleáris joggal foglalkozik. Különbö
ző nemzetközi szervezetek részére rendszeresen végez
szakértői tevékenységet. 6 könyvet írt és több mint húsz
magyar és idegen nyelvű kötet szerkesztője. A Nemzet
közi Nukleáris Jogi Társaság volt elnöke; a Nemzetkö
zi Jogi Egyesület Magyar tagozatának főtitkára. Tagja a
hágai Állandó Választottbíróságnak, a Nemzetközi Jogi

Intézetnek, valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának. Az Állam- és Jogtudomány c. folyóirat
főszerkesztője, az Acta Juridica Hungarica szerkesztője.
Dr. Szigeti Péter, DSc. - tanszékvezető egyetemi tanár, a jog- és államelmélet professzora, az MTA Politikatudo
mányi Intézetének tudományos tanácsadója. Az Országos Választási Bizottság elnöke. Harminc éve áll a katedrán
és foglalkozik társadalomkutatással. 4 monográfiát, 3 tanulmánykötetet és egy egyetemi tankönyvet írt. Szintetikus
jogfelfogása szerint a jogi jelenségek – jogalkotás, jogalkalmazás és a jogügyletek – a társadalmi lét szövedékébe
ágyazódnak. A valóság multi- és interdiszciplináris elemeit a tudományszakok belső munkamegosztása választja el
egymástól. Ezért ezeket egy tagolt egész struktúrájaként és funkcióiként értelmezi.
Dr. Vavró István, DSc. - professzor emeritus, az igazságügyi statisztikai tudományok professzora, kriminálstatisztikai
kutatások vezetője. 1958-ban kezdődő szakmai karrierjének főbb állomásai a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az
Igazságügyi Minisztérium, ahol 1995-2002 között főosztályvezető volt. 1993-2005 között az Országos Statisztikai Tanács
Tagja. Győrött a jogászképzés újraindításától kezdve oktat. Számos tudományos testület tagja, többek között az MTA De
mográfiai Bizottságának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, valamint alapító tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak.
Dr. Lenkovics Barnabás, CSc. - egyetemi tanár, 1996 óta a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője, a
győri polgári jogi oktatás megszervezője. Számos tankönyv, jegyzet és publikáció szerzője. Fő kutatási területe a
dologi jog, a tulajdonjog, illetve az alapjogok a magánjogban. 1998-2002 között a Széchenyi Professzori Ösztöndíj
nyertese. 2001-2007 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. 2007. márciusában az Országgyűlés alkot
mánybíróvá választotta.
Dr. Patyi András, PhD. - egyetemi docens, tudományos dékán-helyettes. A Karnak 2003 óta oktatója és 2004-től vezeti
a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéket. Jelenleg az Alkotmánybíróság főtanácsadója. Korábban - oktatási tevé
kenysége mellett - közel 10 évig volt a főváros egyik kerületének jegyzője és dolgozott az Országgyűlési Biztosok Hivata
lában is. Főbb kutatási területei a közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási eljárásjog és az önkormányzati alapjogok.
Dr. Sulyok Gábor, PhD. - a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék egyetemi docense, az MTA Jogtudományi
Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási tevékenysége a humanitárius intervenció elméletét és gyakorlatát,
az erőszak és a beavatkozás tilalmát, az emberi jogok védelmét, a nemzetközi jog történetét, valamint az Egyesült
Nemzetek Szervezetét érintő kérdéseket öleli fel. Tagja a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, a Magyar
Menekültügyi Társaságnak és a Közjogi Szemle szerkesztőbizottságának.
Doktori Iskolánk további oktatói között meghatározó szerepet töltenek be azok a kollégák, akik az alapító tagok
hoz hasonlóan nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlati életben is kiemelkedő személyiségek. Doktori Iskolánk
oktatója többek között:
Dr. Bihari Mihály, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke,
Dr. Kukorelli István, egyetemi tanár, alkotmánybíró,
Dr. Révész T. Mihály, egyetemi docens, az ORTT első elnöke,
Dr. Szalay Gyula, egyetemi docens, dékán, SZE ÁJK
Dr. Varga Zs. András, egyetemi docens, volt Legfőbb Ügyész-helyettes,
prof. Frank Orton, Bosznia-Hercegovina volt ombudsmanja,
továbbá Dr. Földi András, Dr. Mezey Barna, Dr. Bakonyi István, Dr. Utasi Ágnes, Dr. Jobbágyi Gábor, Dr. Cs. Kiss
Lajos egyetemi tanárok, és még számos felkészült kutató és szakember.
A Doktori Iskola Tanácsának tagja a törzstagokon kívül Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, Dr.
Borsa Dominika doktorandusz képviselő. A Doktori Tanács meghívott tagja Dr. Finszter Géza büntetőjogász.
A Doktori Iskola titkára Dr. Smuk Péter egyetemi adjunktus, adminisztrátora Dr. Horváthné Körmendi Katalin.

A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium

Dr. Verebélyi Imre
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A szakkollégium szellemi elődje a győri jogászképzés mellett működő Bibó István Egyetemi Klub volt, amelyet az
egyetemi közéletben aktív szerepet vállaló hallgatók hoztak létre a hallgatói kulturális élet színesítése érdekében.
2002-ben, a Széchenyi István Egyetemen az önálló jogászképzés elindításával egyidejűleg az Állam- és Jogtudomá
nyi Intézet felügyelete mellett megkezdhette tevékenységét a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium.
Még ebben az évben az Egyetem az Oktatási Minisztérium támogatásával külön épületet tudott biztosítani a szak
kollégiumnak. Itt a szakkollégisták az elitképzés műhelyéhez méltó, minden igényt kielégítő elhelyezést nyertek. A
2-4 fős, komfortos, tágas, fürdőszobával és konyhával ellátott lakrészekben összesen 24 férőhelyet tudunk biztosí
tani. Az épülethez tartozik egy 120 fő befogadására alkalmas tanácsterem, ahol így konferenciák megrendezésére is
lehetőség van. A közösségi élet színtere a társalgó, ahol internet-kapcsolattal ellátott számítógépek és egy házimozi
rendszer is szolgálja a szakkollégisták kikapcsolódását. A szakmai munkát segíti a folyamatosan bővülő házi könyv
tár, ahová számos szakmai és közéleti folyóirat is jár.
Bár hivatalosan szervezetileg az Egyetemi Kollégiumhoz, szakmailag pedig az Állam- és Jogtudományi Karhoz tar
tozik, már a kezdetektől a mai napig igen széles körű autonómiát élvez a szakkollégium. A saját szervezetére, tagsá
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gára, valamint kulturális és tudományos tevékenységére vonatkozó alapvető döntéseket a szakkollégium taggyűlése
hozza meg. A mindennapi döntéshozatal, valamint a szakkollégiumi munka irányítása a programigazgató feladata,
aki ennek során együttműködik a háromfős diákbizottsággal.
Szakkollégiumunk célul tűzte ki, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítse a szakkollégisták tudományosszakmai fejlődését.
A szakkollégium tagjainak minden félévben részt kell venniük az egyetemi képzésen felüli ismeretanyagot adó
szakkurzusok valamelyikén. Ezek között egyaránt találunk közjogi, magánjogi, gazdasági, és társadalomtudomá
nyi témájúakat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósággal, a Megyei Főügyészséggel, valamint a győri városházá
val kötött együttműködési megállapodásainknak köszönhetően felsőbb évfolyamos szakkollégistáink egy-egy bíró,
ügyész, illetve városházi tisztviselő vezetésével szakszemináriumokon vehetnek részt.
Félévente megrendezésre kerülő szimpóziumainkon a jogász szakma, illetve a jogtudomány közismert képviselői
tartanak előadást aktuális kérdésekről.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy szakkollégistáink részt vegyenek a tudományos diákköri tevékeny
ségben. Minden félévben számos tagunk indul az Egyetemi TDK-n, és a helyezettek többsége is a szakkollégium
tagjainak sorából kerül ki. Eddigi történetünk során szakkollégistáink az OTDK-n 1 első, 5 második, 4 harmadik
helyezéssel, valamint 3 különdíjjal büszkélkedhetnek.
Közösségi és kulturális tevékenység
A tudományos munka mellett természetesen a kulturális programok is fontos szerepet kapnak a szakkollégium
életében. Vendégeink között voltak írók, költők, filmrendezők, színészek; hallhattunk előadást a buddhizmus min
dennapjairól, a győri egyházmegye életéről, vagy a rendszerváltás óta bekövetkezett társadalmi változásokról. Kul
turális és közéleti előadásaink – hasonlóan a tudományos rendezvényeinkhez – az Egyetem hallgatói számára szaba
don látogathatók. Minden évben kirándulások, múzeumlátogatás, városnézések is színesítik mindennapjainkat.
A szakkollégiumban aktív közösségi élet folyik. Szakkollégistáink szabadidejében a kikapcsolódást szolgálja filmklu
bunk, egy közös palacsintázás, vagy grillsütés a szakkollégium udvarán. Minden évben megrendezzük a szakkollégiumi
focikupát, ahol a győri szakkollégiumok csapatai, valamint az egyetemi oktatókból álló válogatott mérheti össze erejét.

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 szakos diplomát. 2002 óta a Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén oktat, valamint a Batthyány
Lajos Szakkollégium igazgatója. Fő érdeklődési és kutatási területei a magyar politikai rendszer és politikatörténet, parlamentarizmus és parlamenti jog, közép európai politikai rendszerek,
a választójog és az ellenzéki jogok. Doktori iskolai tanulmányait
Győrött, a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolájában folytatta, értekezését
2007 októberében védte meg, a doktori fokozatot 2008 januárjában szerezte meg.
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Az oktatói kar
Kezdetben – az ELTE kihelyezett tagozatán – a győri intézmény néhány oktatóján (Szalay Gyula, Pardavi László,
Novák Éva) továbbá a Nemzetközi jogi asszisztens képzésben közreműködőtt oktatókon (Halmai Gábor, Milassin
László) kívül az oktatói kar szinte kizárólag a partner intézmény, az ELTE ÁJK legkiválóbb oktatóiból állt (Bihari
Mihály, Ficzere Lajos, Németh János, Mezey Barna, Földi András, Horváth Pál, Földesi Tamás, Lenkovics Barnabás,
Vígh József, Földes Gábor stb.). Az új évfolyamok belépésével fokozatosan kapcsolódtak be az oktató munkába a jo
gászi hivatás egyes szaktekintélyei (Wiener A. Imre, Lamm Vanda, Csiky Ottó, Szalay László, Szigeti Péter, Révész T.
Mihály, Milassin László, Kállay István stb.), akik nem álltak más egyetem alkalmazásában. Ezekben az években kap
tak szerepet azok a fiatal oktatók is, akik már itt kezdték el oktatói pályájukat (Sulyok Gábor, Egresi Katalin, Kovács
Gábor, Herédi Erika, Pálvölgyi Balázs, Böröcz Szabolcs stb.). Közülük öten már PhD fokozatot szereztek.

Dr. Kovács Gábor
Jogász, orvos, igazságügyi orvos szakértő. 1996-ban szerzett
orvosi doktorátust, majd igazságügyi orvos szakértőként és
bűnügyi orvosként dolgozott. 2001-től – kezdetben óraadóként – 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 jogtudomány 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.

Dr. Sulyok Gábor
1976-ban született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. „Summa cum laude” minősítésű diplomáját 1999-ben, tudományos
fokozatát 2004-ben szerezte meg. Jelenleg a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi 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 publikációs tevékenysége a humanitárius intervenció elméletét és gyakorlatát, az erőszak és a beavatkozás tilalmát, az emberi jogok
nemzetközi védelmét, a nemzetközi jog történetét, valamint az
Egyesült Nemzetek Szervezetét érintő kérdéseket öleli fel. Tagja a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, a Magyar
Menekültügyi Társaságnak és a Közjogi Szemle szerkesztőbizottságának. Számos szakmai díj és pályázat nyertese.
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Dr. Herédi Erika
1997. márciusában summa cum laude minősítéssel szerzett állam- és jogtudományi diplomát. Ph.D értekezését az
Universitas–Győr Alapítvány ösztöndíjasaként, Kengyel Miklós témavezetése mellett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán, 2006. november 6-án védte meg summa
cum laude minősítéssel. Angol és német idegen nyelvi ismerettel rendelkezik. A jogi szakvizsgát 2000. évben tette le, felszámoló cégnél jogi képviselőként, majd ügyvédként folytatta
tevékenységét. 2002-2006. évig a Magyar Jogászegylet Győri Szervezetének titkára, 1999. évtől tagja az MTA Veszprém
Megyei Területi Bizottságának Gazdasági és Polgári Jogi Munkabizottságának. 2005-2010-ig az Igazságügyi Minisztérium
Végrehajtói szakvizsga bizottságának tagja.

Dr. Pálvölgyi Balázs
Jogász, történész. 1997-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2005-ben az ELTE Bölcsészettudományi
Karán. 1998-tól 2003-igdoktoranduszként Budapesten, Győrben 2000-től oktat a jogtörténeti tanszéken. Kutatásai a XIXXX. századi magyar igazgatástörténet, valamint a nemzetközi
kapcsolatok egyes területeit ölelik fel.

Dr. Szegedi András
Egyetemi tanulmányait 2001-ben fejezte be az ELTE Államés Jogtudományi Karának győri képzési helyén, summa cum
laude eredménnyel. Ettől az évtől kezdődően a Széchenyi István 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 ösztöndíjasa, 2005-ben a nagy tekintélyű firenzei Instituto Universitario
Europeon végez kutatómunkát. Jogi szakvizsgáit 2005-ben fejezte be „kiváló” minősítéssel. Nyelvismerete: angol, spanyol,
német, de hosszabb-rövidebb ideig oroszt és olaszt is tanult. A
közösségi kartelltilalom elemzésével foglalkozó PhD. disszertációját 2006-ban készítette el, melyet 2007-ben summa cum
laude eredménnyel védett meg. Kutatási területei: kartelljog,
versenyelméletek, társasági jog, kereskedelmi jog.

Az első beiskolázott évfolyam végzősei közül a legkiválóbbak (Horváthy Balázs, Németh Imre, Göndör Éva, Rigó
Anett) lehetőséget kaptak arra, hogy egyetemi karrierjüket intézményünkben alapozzák meg ugyanúgy, mint a kö
vetkező évfolyamok legjobbjai (Szegedi András, Horváth Gergely, Lapsánszky András, Gyurita Rita stb.). Közülük
Szegedi András már megvédte PhD értekezését, Horváthy Balázs és Lapsánszky András pedig a kutatóhelyi vitán
kapott támogatást.

Dr. Egresi Katalin
1998-ban szerezte filozófia-történelem szakos diplomáját a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2001től 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 igazgatás szakon. 2004-ben a pécsi egyetemen „Európa és magyarság a 19/20. században” című program keretében a Történelem 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 Magyar Történelemi Társulat tagja. Kutatási témája a magyar és
egyetemes politikai gondolkodás története, politikai ideológiák, a diplomácia- és a nemzetközi kapcsolatok története.
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A Karmelita-templom
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A fokozatos építkezés eredményeként lényegében kialakult az az oktatói kar, amely a hallgatói létszámát illetően
megfelelően illeszkedik, fejlődőképes, és tudományos minősítés szempontjából (az oktatók közel 60%-a tudományo
san minősített) is kiválónak mondható.
A kizárólag a karhoz rendelt oktatók létszáma (ugyancsak az óraadók nélkül) 47 fő, amely létszámból 43 személy
közalkalmazotti státuszban van. Az oktatói kar a társkarokról átoktató 4-9 kollégával együtt (létszámuk eltérő a ta
vaszi és őszi szemeszterben) – de nem számítva az óraadói kört – mintegy 70-75 oktatóból áll.

A jogi kar épülete az Áldozat utcában

A tartós megbízással foglalkoztatott kollégák száma 19, akik alapvetően az ELTE-vel kialakított kooperáció kere
tében, szinte a kezdetektől vállaltak és vállalnak oktatói feladatokat Győrött. Ez az oktatói kör is rendkívül stabil, az
a jellemző, hogy 10-12 éve folyamatosan oktatnak intézményben.
2 fő professor emeritus és 2 külföldi egyetemi tanár (visiting professor) ugyancsak részt vállal a jogi- igazgatási
képzésben.

A Deák Ferenc-terem a győri jogi karon
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A kar közalkalmazottjait a következő táblázat mutatja be:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dr. Bihari Mihály
Dr. Verebélyi Imre
Dr. Szigeti Péter
Dr. Lamm Vanda
Dr. Lenkovics Barnabás
Dr. Kukorelli István
Dr. Cs. Kiss Lajos
Dr. Révész T. Mihály
Dr. Szalay Gyula
Dr. Szalay László
Dr. Gellér Balázs
Dr. Kis Norbert
Dr. Milassin László
Dr. Egresi Katalin
Dr. Sulyok Gábor
Dr. Patyi András
Dr. Varga Zs. András
Dr. Nyitrai Péter
Dr. Pálvölgyi Balázs
Dr. Szegedi András
Dr. Siposné dr. Herédi Erika
Dr. Kovács Gábor
Dr. Smuk Péter
Dr. Hulkó Gábor
Dr. Böröcz Szabolcs
Dr. Horváth Gergely
Dr. Rigó Anett
Dr. Németh Imre
Dr. Göndör Éva
Dr. Horváthy Balázs
Dr. Menyhárt Ádám
Reiderné dr. Bánki Erika
Dr. Barna Attila
Dr. Horváth Károly
Dr. Kállay István
Dr. Pardavi László
Dr. Gyurita Rita
Dr. Lapsánszky András
Dr. Szalai Péter
Dr. Deli Gergely
Dr. Vermes Attila
Dr. Váczi Péter
Dr. Karácsony Gergely

1.
2.
3.
4.

Dr. Földi András
Dr. Jobbágyi Gábor
Dr. Mezey Barna
Dr. Papp Imre

1.
2.

Dr. Ferencz Jácint
Dr. Vándor Csaba

1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Borsa Dominika
Dr. Ganczer Mónika
Dr. Kőhidi Ákos
Dr. Glavanits Judit
Dr. Vigh Edit

TELJES MUNKAIDEJŰ KÖZALKALMAZOTTAK
e.tan. DSc.
Alkotmányjogi Tsz.
e.tan. DSc.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.tan. DSc.
Jogelméleti Tsz.
e.tan. DSc.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
e.tan. CSc.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.tan. CSc.
Alkotmányjogi Tsz.
e.tan. CSc.
Jogelméleti Tsz.
e.doc. CSc.
Jogtörténeti Tsz.
e.doc. CSc.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.doc. CSc.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.doc. PhD.
Bűnügyi Tud. Tsz.
e.doc. PhD.
Bűnügyi Tud. Tsz.
e.doc. PhD.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
e.doc. PhD.
Jogelméleti Tsz.
e.doc. PhD.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
e.doc. PhD.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.doc. PhD.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.doc. PhD.
Bűnügyi Tud. T.
e.doc. PhD.
Jogtörténeti Tsz.
e.doc. PhD.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.doc. PhD.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.doc. PhD.
Bűnügyi Tud. Tsz.
e.adj. PhD.
Alkotmányjogi Tsz.
e.adj. PhD.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.adj.
Bűnügyi Tud. Tsz.
e.adj.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.adj.
Jogelméleti Tsz.
e.adj.
Bűnügyi Tud. Tsz.
e.adj.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.adj.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
e.adj.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.adj.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.adj.
Jogtörténeti Tsz.
e.adj.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
f.doc.
Jogtörténeti Tsz.
f.doc.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.adj.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.adj.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.adj.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.tsg.
Jogtörténeti Tsz.
e.tsg.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
e.tsg.
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
e.tsg.
Alkotmányjogi Tsz.
RÉSZFOGLALKOZÁSÚ KÖZALKALMAZOTTAK
e.tan. DSc.
Jogtörténeti Tsz.
e.tan. CSc.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
e.tan. CSc.
Jogtörténeti Tsz.
e.adj.
Alkotmányjogi Tsz.
PÁLYÁZATRA VÁRÓ MEGBÍZOTTAK
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
Ker. Agr.- és Munkaj. Tsz.
PHD. ÖSZTÖNDÍJASOK
Közig.j. és Pü.j. Tsz.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
Polg.j. és Polg. eljárás j. Tsz.
Nemz. Köz és Magánj. Tsz.
Jogelméleti Tsz.

– Dékáni titkárnők:
Hencsei Tímea, Dr. Horváthné Körmendi Katalin, Horváth Anett.
– Tanszéki ügyintézők:
Dr. Huszkáné Pénzes Adél, Dr. Galliné Pataki Kamilla, Jámbor Adrienn, Udvaros Istvánné.
– Tanulmányi ügyintézők:
Nagy Zoltánné, Steszkóné Csengei Zsuzsanna, Gönczölné Németh Beatrix.
– Könyvtáros:
Biczó Zalán, Hatos András.
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Szubjektív epilógus

Az egyetemi élet alfája . . .

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, történetének összefoglalására?
A válasz akkor lehet igenlő, ha a könyv képes volt érzékeltetni azt, hogy az egyes korok, korszakok szolgáltak a következő
korok, korszakok fundamentumául, és azt, hogy a történelem
– Fukuyama jövendölése ellenére – ma sem ért véget. Lehetséges, 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 városias fejlődés, amely a következő évszázadban Győr városát az
akkori Magyarország egyik képzési központjává tette a felsőoktatás 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. 

Joghallgatóvá fogadás

Dr. Szalay Gyula dékán
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Az első győri jogász évfolyam 1995–2000

Győri jogász évfolyam 1997–2002

Győri jogász évfolyam 1998–2003

Győri jogász évfolyam 1996–2001

Győri jogász évfolyam 1999–2004
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Győri jogász évfolyam 2000–2005

2007. július 7-én felavatott jogi doktorok

Győri jogász évfolyam 2001–2006
2008. január 26-án felavatott jogi doktorok
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. . . és omegája

A győri képzési helyen diplomát szerzett hallgatók
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 Szeréna, 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 András, 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 Szilvia, 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

Doktorrá avatás és eskü – 2008.

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, Gerendás 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, Király 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
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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 Boglárka Zsuzsanna, Horváth Gizella Szabina, Horváth Miklós, Kövecses János, Kun Ákos, Kutas Eszter, Lappints Szabolcs, 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 Szilvia, 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 Zsuzsanna, 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 Adrienn 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 Szabolcs, 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 András, Glavanits Judit, Havasi Bence, Hermann Orsolya, Horváth Renáta, Juhász Bernadett, Kelemen Balázs, Kiss Dániel 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
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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, Horváth András, Horváth Györgyi, Horváth István, Huszár Henrik, Kelemen Gábor, Kianek Zoltán Róbert, Kiss Georgina, 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 Zsuzsanna 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

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.

Album Regiae Academiae Jauriensis de anno 1776.

Jogászaink = Győri Közlöny, 1867. szeptember 26. p.307.

Catalogus Librorum Bibliothecae Quinque Ecclesiensis antea S. J. anno 1778. Conscriptorum (1778-1789)

A győri királyi jog-akadémia = Győri Közlöny, 1867. szeptember 29. p.311.

Protocollum Bibliothecae Regiae Academiae Jauriensis 1a Februarii 1820.

A győri királyi jog-akadémia = Győri Közlöny, 1867. október 3. p.315.

Informatio de Juventute Regiae Academiae Jauriensis 1820/1821.

Megnyitóbeszéd = Győri Közlöny, 1867. október 6. p.319.

A Győri Királyi Jogakadémiában 1836dik esztendei február 1-jén a két évi bölcselkedők által alapítatott Olvasói
Egyetemnek Jegyzőkönyve 1836-1839.

A győri királyi jogakadémiában = Győri Közlöny, 1867. október 10. p.323.

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 ifjúságnak 1846-1847. évi a győri királyi akadémiába jog- és
bölcsészet két évi hallgatóinak mind az erkölcsiség, mind az előadott tanokban nyert érdemosztályzata az 18461847-es iskolai évben

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.

A győri tanulmányi főigazgatónak = Hazánk, 1848. május 25. p.1,2.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1869. február 16. 128. sz. határozat

Jogakadémiánk = Győri Közlöny, 1860. október 28. p.347.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.17.

Szabó Pál = Győri Közlöny, 1860. október 28. p.347.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.34.

Jogakadémiánk = Győri Közlöny, 1860. november 1. p.349.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.97.

Dr. Rómer Flóris = Vasárnapi Újság, 1861. február 3. p.1.

Jogi tanintézeteink = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.135.

Kivonat …= Győri Közlöny, 1862. június 15. p.189.

Az egyetemi reformkérdés = Jogtudományi Közlöny, 1869. IV. évf. p.293-297.

Tisztelt Szerkesztőség! = Győri Közlöny, 1862. június 19. p.193.

Bírói államvizsgálatok jegyzőkönyvei 1869/70-tól 1874/1875-ig

A győri jogtanodának ügyére vonatkozó történelmi adatok = Győri Közlöny, 1862. június 19. p.193-194.

Jogakadémiáink valódi képe = Jogtudományi Közlöny, 1870. p.117-157.

Egy pillantás a magyar jogtudományi irodalomra és a jogi tanrendszerre =

Vélemény az egyetemek s a jogakadémiák rendezése tárgyában = Jogtudományi Közlöny, 1870. p.245.

Jogtudományi Hetilap, 1866. p.217-241.

A győri királyi jogakadémia = Győri Közlöny, 1870. december 18. p.425.

Szabad s királyi Győr városa községgyűlési jegyzőkönyve. 1866. április 10. 118. sz. határozat

Dr. Hajnik Imre a győri jogakadémia rendes igazgatójának nevezetett ki = Győri Közlöny, 1870. december 25. p.445.

Kautz Gusztáv megyei főjegyző a győri jogakadémia visszaállítása ügyében…= Győri Közlöny, 1866. április 19.
p.121-122.

Báró Eötvös József = Győri Közlöny, 1871. február 5. p.47.

Néhány szó a győri jog-akadémiáról = Győri Közlöny, 1866. október 21. p.333-334.

Joglyceumok története. Bp., 1872. In: Hajnik Imre:A győri királyi jogakadémia. p.39-49.

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.

A győri királyi jogakadémiában = Győri Közlöny, 1871. február 5. p.47.
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.

Eötvös levele = Győri Közlöny, 1867. július 7. p.215.

A kir. jogakadémiák tanárainak felterjesztése a közoktatásügyi miniszterhez = Jogtudományi Közlöny, 1872. december 3. p.360.

Szabad s királyi Győr város közgyűlési jegyzőkönyve. 1867. július 8. 131. sz. határozat

Trefort Ágoston vallás- és oktatásügyi miniszter úr Győrött és Sopronban = Győri Közlöny, 1873. október 16. p.1,2.

Városi ügyek = Győri Közlöny, 1867. július 11. p.218.

Győr megye és város egyetemes leírása. Szerk. Fehér Ipoly. Győr, 1874. 674.p.

A győri királyi jogakadémia helyiségei = Győri Közlöny, 1867. szeptember 12. p.291.

Csatskó Imre = Jogtudományi Közlöny, 1874. március 4. p.76.

A győri királyi jogakadémiának igazgatója = Győri Közlöny, 1867. szeptember 19. p.299.

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

A jogakadémia beszüntetése = Győri Hírlap, 1889. október 14. p.4.

Dr. Hajda Mihály h. tanár megerősítése a Vallás-és Közoktatási Magyar Minisztertől a jogakadémia könyvtárőrévé
megválasztásáról (1875. október 23-án kelt levél)

A jogi oktatás reformja a jogászgyűlésen = Jogtudományi Közlöny, 1889. november 8. p. 361-363.

A győri kir. jogakadémia, melynek dicsőült nagy hazánkfia… = Győri Közlöny, 1876. február 6. p.3.

A jog- és államtudományi oktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1889. december 20. p. 409-410.

Dr. Rössler István = Győri Közlöny, 1876. október 15. p.3.

Új egyetemi tanár: Timon Ákos győri jogtanár kinevezése Budapestre = Jogtudományi Közlöny, 1891. 8. sz.
február 20. p.64.

A győri kir. jogakadémia 100 éves fennállásának… = Győri Közlöny, 1876. november 5. p.2.

Jogakadémiánk visszaállítása= Győri Közlöny, 1891. február 22. p.2,3.

100 éves az akadémia = Győri Közlöny, 1876. november 9. p.1,2.

A jogakadémia visszaszerzése = Győri Hírlap, 1891. március 29. p.1,2.

A jogi szakoktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1878. p. 385., 393., 401., 409.

Timon Ákos dr. = Győri Közlöny, 1891. április 9. p.5.

A jog- és államtudományok tanulmányi és vizsgálati rendszerének reformjához =

A győri jogakadémia = Győri Közlöny, 1891. május 3. p.4.

I.rész= Jogtudományi Közlöny, 1879. január 31. p. 34-35., 45-47.

Szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve. Győr, 1891. június 1. 103. sz. határozat

A jog és jogtudományi oktatás reformja = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 7. p.41-44.

1891. évi június hó 23-án kelt, az 23374. sz. alatti miniszteri rendelet a pozsonyi kir. jogakadámiának juttatta a
győri jogakadémia könyveit

A jog- és államtudományok tanulmányi és vizsgálati rendszerének reformjához II. rész = Jogtudományi Közlöny,
1879. február 7.p.46-49.

A jogi tanulmányi rend megváltoztatásáról = Jogtudományi Közlöny, 1892. január 15. p.1-3.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja III. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 14. p.49-51.

A jogi szakoktatás reformjához = Jogtudományi Közlöny, 1892. április 22. p.130-132.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja IV. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 21. p.57-58.

Jogakadémiánkon tegnap délelőtt…= Győri Közlöny, 1892. június 1. p.3.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VI. = Jogtudományi Közlöny, 1879. február 28. p.65-66.

A győri jogakadémia könyvtára = Győri Közlöny, 1892. június 29. p.4.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VII. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 7. p.73-75.

A győri jogász ösztöndíj = Győri Közlöny, 1892. július 3. p.3.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja VIII. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 16. p.81-82.

Kir. Jogakadémiánkról = Győri Közlöny, 1892. július 3. p.5.

A jog- és államtudományi szakoktatás reformja IX. = Jogtudományi Közlöny, 1879. március 21. p.90-91.

Huszonöt évvel ezelőtt! = Győri Közlöny, 1892. július 10. p.4.

Kitüntetés = Győri Közlöny, 1880. január 8. p.2.

Emlék dr. Kautz Gusztávnak = Győri Közlöny, 1892. július 28. p.4.

Fáklyászene = Győri Közlöny, 1880. január 8. p.2,3.

A közoktatás állapotáról szóló jelentés, a jogi oktatásügy szempontjából = Jogtudományi Közlöny, 1893. 4. sz. január 27. p. 25-26.

Konek Sándor = Jogtudományi Közlöny, 1882. 28. sz. július 14. p.223.
Mailáth György = Jogtudományi Közlöny, 1883. p.99.

Emlékezés a győri jogakadémiára = Győri Közlöny, 1893. július 13. p. 3,4.
Dr. Kautz Gusztáv jogakadémiai tanárnak = Országos Hírlap, 1898. december 3. p.4.

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 Közlöny, 1889. június 7. p.188.

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.

Halálozás: Dr. Horinka Imre = Győri Közlöny, 1889. augusztus 15. p.3.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. 1-14. kötet.

Dr. Horinka Imre = Jogtudományi Közlöny, 1889. szeptember 6. p.300.

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.

Oktatásfejlesztés állami támogatás nélkül: Jogászképzés Győrött = Magyar Nemzet, 1995. július 20. p.14.

Hajnik Imre emlékezete = Jogállam, 1916. p.635.

Óriási kereslet a jogászok iránt: Az ELTE új egyetemi kara Győrött = Magyar Nemzet, 1995. július 27. p.6.

Sághy Gyula = Jogtudományi Közlöny, 1916. szeptember 10. p.323.

Jogászképzés kezdődik Győrben = Népszabadság, 1995. augusztus 8.

Győr szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k.e.e. megyei Fejek. Szerk. Palatinus József-Halász Imre. Győr, 1931.

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.

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.

Jogászhallgatók Győrben = Győri Stúdió, 1995. szeptember p.2.
Ünnepélyes jogász-tanévnyitó = Győri Stúdió, 1995. szeptember p.1.

Magyar Életrajzi Lexikon. Bp., 1964-1994.

Ma esküt tesznek a joghallgatók = Kisalföld, 1995. szeptember 21. p.1,5.

A jogakadémiák helye és szerepe a magyar jogéletben = Állam- és Jogtudomány, 1982. 25. évf. 2 sz. p.368-379.

Egyetemváros = Kisalföld, 1995. szeptember 21. p.4.

Bencés névtár. 1802-1986. Győr, 1987.

Történelmi eskütétel Győrött = Kisalföld, 1995. szeptember 22. p.1,4.

Dr. Szekeres Tamás társelnök (Universitas - Győr Alapítvány) levele dr. Bihari Mihály tanszékvezetőhöz (ELTEÁJK) 1992. október 29-én

Hallgatók a győri jogászképzésről: „Éppen ideje volt, hogy Győrben is legyen egyetem” = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.3.

Dr. Bihari Mihály meghívója a jogi képzés lehetőségeiről (1992. november 18.)

Kanyargós utakon a győri egyetemig = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.1,5.

A jogászképzés megszervezése és beindítása a Győri Egyetemen. Írta dr. Bihari Mihály. Budapest, 1993. január 8. p.3.

Hallgatók az induló jogászképzésről = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.3.

Széchenyi István Egyetem. Győr. Universitas-Győr Alapítvány: A Széchenyi István Főiskola egyetemmé fejlesztésének koncepciója. Jogi Kar. 6.p.

Pro Universitate-elismerést kaptak = Kisalföld, 1995. szeptember 23. p.3.

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 Állam- 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.)

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.

Meghívó az Állami- és Jogtudományi Kar Tanácsának 1995. február 7-i ülésére

A harmadik akadémiai nap Győrött = Kisalföld, 1996. szeptember 21. p.1, 3.

Együttműködési megállapodás - a Győrbe kihelyezett nappali tagozatos jogász képzés előkészítése - tervezet. Budapest, 1995. február 22.

Nulladik évfolyamok: leendő jogászoknak és zenészeknek is = Kisalföld, 1996. október 19.
Meggyökeresedett az egyetemi szintű jogászképzés Győrben = Kisalföld, 1996. augusztus 22. p.7.

Nyilatkozat az 1995 szeptemberében Győrben induló kihelyezett jogászképzés működési feltételeinek biztosításáról (SZIF és Győr város közös nyilatkozata)

Győr a jövő század egyetemi városa: Beszélgetés Szekeres Tamás főigazgatóval = Magyar Felsőoktatás 1996/7.

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.
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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 Paragrafus, 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.

Csizmadia Andor/Bóka Zsolt = Győri Hét, 2005. november 17. p.14.

Győri Életrajzi Lexikon. Írta és szerk.: Grábics Frigyes-Horváth Sándor Domonkos-Kucska Ferenc. Győr, 1999. 529.p.

Mindenki elhelyezkedett: jogászképzés: tíz éve Győrött = Kisalföld, 2005. november 26. p.1.

Emlékezés dr. Kautz Gusztávra, Győr város első főjegyzőjére = Győri Stúdium, 2000. április 3. p.6,7.

Büntetőjogi alapelvek Szibenliszt Mihály Institutiones iuris naturalis című művében = Jogtörténeti Tanulmányok,
Pécs, 2005. p. 405-429.

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.

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.

Egyeteme van Győrnek = Kisalföld, 2002. február 5.

Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban = Jogtörténeti Szemle, 2006. p. 1-3.

Egyetemet avattak Győrött = Népszabadság, 2002. február 5.

Győri Orvoséletrajzi Lexikon. Írta és szerk. Biczó Zalán. Győr, 2006. 96 p.

A XXI. század egyetemét avatták Győrben = Magyar Hírlap, 2002. február 5.

Jogarra esküsznek a doktorok = Kisalföld, 2007. július 6. p.5.

Megvalósult a 124 éves álom: egyetemavató díszünnepség Győrben – közel négymilliárd fejlesztésre = Magyar
Nemzet, 2002. február 5. p.5.

Doktorok végeztek = Kisalföld, 2007. július 9. p.1,3.

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 egyetemmé 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.

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 = Kisalföld, 2008. április 5. p.5.

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.

A szerző köszönetet mond dr. Németh Ambrus hajdani bencés tanárnak, akinek kutatásai nagy segítséget jelentettek a könyv megírásában. Köszönet Winkler Csabának az 1995 után készült archív fényképekért és dokumentumokért, 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.

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 főigazgató 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
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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 Eötvös 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. szeptember 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 könyvesházak (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 évszázadai (2008, író, szerkesztő), Az albertkázméri templom története (kiadás alatt, író, szerkesztő).
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