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PÉLDÁS
50 ÉV
Pontosan tizenegy évvel ezelőtt, vagyis 2007 őszén jelent meg
a Széchenyi Alumni Magazin első száma. Egy évtizede, a felsőoktatási intézményünk 40. évét ünneplendő, egy olyan kiadványt jelentettünk meg, amely éves bontásban tekintett vissza
egyetemünk/főiskolánk történetére, hazánk és a nagyvilág
érdekesebb eseményeire. A Kedves Olvasó által most kézben
tartott különleges és egyedi magazin apropóját az egyetem jogelődje alapításának 50. születésnapja szolgáltatta. A teljesség
igénye nélkül, fordulópontokat és érdekességeket felvillantva
állítottuk össze az ünnepi különszámunkat.
Magazinunk életre hívásakor célként fogalmaztuk meg, hogy
időről időre olyan sikeres életutakat és szakmai pályafutásokat, kiemelkedő eredményeket mutassunk be, melyek példaként szolgálhatnak mindenki számára. Ha úgy vesszük, ezzel
a különszámmal sem tértünk le az eddigi útról, hiszen mindaz,
amivel jelen lapszámunkban foglalkozunk, példaértékű. Mert
mi másnak nevezhetnénk azt a folyamatot, mely során egy
vidéki műszaki főiskolából országosan elismert, s nemzetközileg is mind inkább jegyzett egyetem vált.
A legnagyobb magyar nevét viselő intézmény azonban a határon
túl is szeretne mind nagyobb (el)ismertségre szert tenni, ennek
megfelelően eddig nem látott aktivitással folytatja a nemzetköziesedési törekvéseit. Ez az irány alapvetően meghatározza
majd az egyetem következő éveit, évtizedeit. Mint ahogy az is,
hogy minden jel szerint a Széchenyi István Egyetem a következő fél évszázadát egy új felsőoktatási modellben folytatja.

Baudentisztl Ferenc
főszerkesztő
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KEDVES OLVASÓ!

TISZTELT OLVASÓ!

Ön az Alumni Magazin egy különleges számát tartja a kezében. A szerkesztők ugyanis ezzel a kiadvánnyal emlékeznek a
Széchenyi István Egyetem jogelődje, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításának 50. évfordulójára. Nekünk,
győrieknek nagyon fontos évfordulóról van szó, hiszen fél
évszázaddal ezelőtt egy olyan történet kezdődött városunkban,
amelynek révén ma már egyetemi város vagyunk. Az intézmény pedig a város stratégiai partnere, gazdasági fejlődésünk
egyik fontos fogaskereke, ahonnan kiművelt emberfők kerülnek ki és járulnak hozzá, hogy közös szlogenünk mindig valóság maradjon: A jövő Győrben épül.
Győr a honi járműipar kiemelkedő képviselője, az Audi, a Rába,
és számos, az autóiparban érdekelt vállalkozás járul hozzá dinamikus gazdaságunkhoz, biztosít biztos megélhetést a győrieknek.
Az egyetem pedig nemcsak hozzáértő, gyakorlatorientált szakemberekkel járul hozzá az innovatív közeghez, de az intézmény
együtt lélegzik a várossal, részt vesz a kulturális életben, a művészeti képzésben, Győr további lehetséges útjait megalapozó kutatásokban, a kampusz pedig igazi közösséggé kovácsolja a nálunk
pallérozódó fiatalokat. Mindez az elmúlt ötven év eredménye,
kívánom, hogy ez még nagyon sokáig így legyen!

Borkai Zsolt
polgármester

A győri felsőoktatási tervek közül fél évszázada, 1968-ban a
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalapítása, létesítése kapott kormányzati és szakmai támogatást. A Széchenyi
Alumni Magazin ezen jubileumi számában megismerkedhetünk a győri felsőoktatási előzményekkel: az akadémiák színes
és a térség fejlődését előmozdító hatásával, az egyetemlétesítési
tervekkel, a fél évszázad eredményeivel, a tervezett jövővel.
Győrött teljesen új kampusz épült a révfalui városrészben, a
Mosoni-Duna szomszédos partszakasza által meghatározott
természeti környezetben, a belvárostól öt percre. Ez a földrajzi
adottság további fejlődésünk esélye és színhelye lett. Létesítésünk, fejlődésünk alapja a város, a nagytérség munkaerő-piaci
igénye, a szellemi értékteremtés iránti igény.
Az 1990-ben megalakult Universitas-Győr Alapítvány lett az
egyetemi gondolat minden mozzanatának szervezője, motorja,
valóra váltója. Célkitűzésünk volt, s ma is az, hogy a továbbtanulást választó fiatalok megfizethető költségek ismeretében
választhassanak a színes és széles széchenyis képzési kínálatból.
Látképi és tartalmi gyarapodásunk dokumentuma is a jubileumi magazin.
Ötven évünk egy sikeres – győri – modell kialakításáról, az
együttműködésről, a köz iránti felelősségünkről, képzéseink
fejlesztéséről, a nemzetközi felsőoktatási térségben való
megjelenésünkről szól.
Szeretettel biztatom önt: olvassa el a győri
felsőoktatás előzményeit, fejlődését, jövőképét bemutató magazinunkat!

Dr. Földesi Péter
rektor
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EGYETEMI ELŐZMÉNYEK

GYŐRI AKADÉMIAI
TÖRTÉNET

GYŐR VÁROS ÉLETÉBEN A NÉGY ÉVIG TARTÓ TÖRÖK URALOM UTÁN, 1598-TÓL ÚJ
KORSZAK KEZDŐDÖTT. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA, KÖZIGAZGATÁSA, OKTATÁSA
ÉS KULTURÁLIS ÉLETE VIRÁGZÁSNAK INDULT. A SZELLEMI MEGÚJULÁSBAN
A LEGFONTOSABB SZEREPET A KATOLIKUS PAPSÁG JÁTSZOTTA. GYŐRT A
PAPSÁG LÉTSZÁMÁNAK VONATKOZÁSÁBAN A VIDÉKI VÁROSOK KÖZÜL
CSUPÁN ESZTERGOM ELŐZTE MEG, MÍG A SZERZETESEKET IS SZÁMBA VÉVE,
ESZTERGOMON KÍVÜL CSAK POZSONY MÚLTA FELÜL. A JEZSUITÁKAT DALLOS
MIKLÓS GYŐRI PÜSPÖK ÉS ERGHEL FERENC VESZPRÉMI PÜSPÖK HÍVTA GYŐRBE.
KEZDEMÉNYEZÉSÜKNEK KÖSZÖNHETŐ A GIMNÁZIUMI OKTATÁS MEGINDÍTÁSA
ÉS AZ AKADÉMIAI SZINTŰ KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSE.

A győri jogi oktatás alapját a jezsuiták által
fenntartott gimnázium biztosította. Először gimnáziumi keretek között vettek fel
olyan tantárgyakat a tantervbe, melyek
már a felsőfokú képzés megindítására
utaltak. 1700-ban megjelent az oktatandó

tantárgyak között a casuistica, majd 1718ban már el is különült a két oktatási szint
tantárgyainak tematikája. Ekkor találkozhatunk első ízben a főiskola, illetve az
akadémia (schola superior, studia superiora, Academia) elnevezéssel.
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Az 1745-ben újra megnyílt oktatási
intézményben három tanszéket alapítottak: teológia (dogmatica), vitatkozástan (polemica, controversiae fidei) és
egyházjog (ius canonicum). Ezt követően
1747-ben elindult a bölcseleti tanfolyam,

Mária Terézia Mathias de Visch festményén (1749)

SZÖVEG: BICZÓ ZALÁN
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AZ AKADÉMIAI TANULMÁNYOK CÉLJA
AZ VOLT, HOGY OLYAN EMBEREK
KERÜLJENEK KI, AKIK AZ ISTENI ÉS AZ
EMBERI TÖRVÉNYEKET EGYARÁNT TISZTELIK,
AZ ÉLET FELADATAIT BÖLCSESSÉGGEL
ÁTLÁTJÁK, S AKIK MÚLTAT ISMERŐ ÉS
IGAZSÁGKERESŐ KÖZÉLETI MUNKÁT
FOLYTATNAK MAJD FÖLDI ÉLETÜKBEN.

ahol már logikát és metafizikát egyaránt
tanítottak. A tantárgyak növekvő száma
mellett kiemelkedő jelentőséget tulajdoníthatunk az 1754-ben meghirdetett
természetjog tanításának, amely a korabeli európai jogi és politikai gondolkodás
meghatározó irányzata volt.
A jezsuita kor oktatási rendszerében az
akadémiai oktatás a gimnáziumi képzésre
épült. Ebben a rendszerben két tanfolyam különült el egymástól: a négyéves
hittudományi és a hároméves bölcseleti
képzés. Az első évben logikát, a másodikban fizikát, a harmadikban metafizikát tanultak a hallgatók. A hittudományi
tanfolyam tantárgyai között szerepelt:
a szentírás-magyarázat, a héber nyelv
elsajátítása, a skolasztika, a teológia és a
casuistika. Emellett tanítottak még egyházjogot, egyháztörténelmet és vitatkozástant is. A bölcseleti képzésben szintén
tanították a természetjogot, valamint a
magyar történet elnevezésű tantárgyat.
Az oktatás helyszíne a mai bencés
(az akkori jezsuita) gimnázium épülete volt. Zichy Ferenc győri püspök

bőkezűségéről tanúskodik, hogy az akadémia számára egy emelettel bővítette a
gimnáziumot. Az akadémia 1773 őszéig
volt a jezsuiták birtokában. Mária Terézia királynő 1773. szeptember 21-én írta
alá XIV. Kelemen pápának a jezsuita
rend eltörlését illető határozatát. A győri
jezsuiták 1773. október 12-én vonultak ki
a társházukból.

szisztémában folytatódott az oktatás.
A győri akadémia kezdeti időszakának
egyik legjelesebb tanára Pray György
volt. Ő tanította Győrött a magyar történelem tantárgyat. Később felfedezte a
róla elnevezett kódexben az első magyar
nyelvemléket, a „Halotti beszédet”.

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.
A királyi rendelet értelmében gróf Zichy
Ferenc győri püspök megalakíttatta az
1773–1774. iskolaévre a győri akadémia
tanári karát, amely hét világi papból és
három volt jezsuitából állt.

A győri akadémia életében a Ratio Educationis kibocsátásával új fejezet kezdődött. Az újjászervezett győri akadémia
1776. november 7-én nyitotta meg kapuit.
Az intézetben három tanfolyam (kar): a
bölcseleti, a jogi és a hittudományi működött. Az új tanári kar pedig 1776. december 22-én tartotta meg alakuló ülését. A
helytartótanács 1777. szeptember 9-én
hirdette ki a megváltozott tanulmányi
rendszert. Az akadémia államosítása
ezzel befejeződött. A királynő intézkedése
következtében az első főigazgató Niczky
Kristóf gróf, hétszemélyes táblai közbíró
és verőcei főispán, a helyi igazgató Apfalter József győri kanonok lett. A négyéves
hittudomány mellett kétéves jogi és kétéves bölcsészeti tanfolyamot indítottak

Az átmeneti időszakban (1773–1776
között) az akadémia belső tanulmányi
rendszerében nem történt jelentős változás, a jezsuiták által meghonosított
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RATIO EDUCATIONIS

– külön tanári karral. A hittudományi kar
tantárgyai között a dogmatika, a patrológia, a keresztény erkölcstan, a lelkipásztorkodás-tan, az egyházi szónoklattan, az
egyháztörténet, az egyházi irodalomtörténet, a szentírás-magyarázat és a keleti
nyelvek kaptak helyet. A jogi kar tantárgyai az államtan, a kamarai és gazdasági
tudományok, a természetjog, a nemzet- és
egyetemes közjog és az egyházjog voltak.
A bölcsészeti karon elméleti és kísérleti
fizikát, mechanikát, számtant, gyakorlati
geometriát, architektúrát, hidrotechnikát,
logikát, metafizikát, erkölcsbölcseletet,
bölcselettörténetet, valamint egyetemes
történetet és irodalmat tanítottak.
A tanári kart Pozsonyban pályázati vizsgák alapján állították össze. A tanári kar
14 tagú volt, öten a bölcsészeti, négyen
a jogi és szintén öten a hittudományi
karon kezdték oktatói munkájukat.
Az akadémiai tanulmányok célja az volt,
hogy az iskolapadokból olyan emberek
kerüljenek ki, akik az isteni és az emberi
törvényeket egyaránt tisztelik, az élet
feladatait bölcsességgel átlátják, s akik

múltat ismerő és igazságkereső közéleti
munkát folytatnak majd földi életükben.
A Ratio Educationis reformjai sajnálatosan megfeledkeztek a magyar nyelv
szerepéről. Ahogyan a múltban, úgy a
reformok után is latinul folytatódott az
oktatás az akadémián és nem alakítottak
ki magyar nyelvet és irodalmat tanító
tanszéket. A magyar nyelv mellőzése
természetesen osztrák célokat szolgált,
így akarták a magyar nemzetet beolvasztani az osztrák birodalomba. 1784-ben az
addigi kilenc tankerületet ötre csökkentették és csak a tankerületi székhelyen
lehettek akadémiák. A győri akadémiát
ezért Pécsre kellett költöztetni. A pécsi
költözés előtti utolsó tanári értekezletet
1785. szeptember 11-én tartották.

VISSZA GYŐRBE
II. József halála után azonban az akadémia visszahozásában rögvest tüsténkedtek a győriek. 1790. április 24-én kérelmet
terjesztettek II. Lipót királyhoz. Ebben a
kérelemben terjedelmesen leírták mindazt, amit az akadémia Győr városának

jelentett; mely szerint az egész Dunántúlra jelentős kulturális hatása volt, és
sokan jöttek a városba tanulni. A város
csapásként érte meg az 1785. évi pécsi
elköltözését az akadémiának. Megírták
azt is ebben a kérvényben: sosem gondolták volna, hogy az intézet – amit a Mária
Teréziától adott királyi szó az utókornak
is biztosította – elkerül majd a városból.
1793-ban Győr megye is megkereste a
törvényhatóságokat az akadémia visszahelyezése érdekében, majd 1794-ben újra
megismételték kérelmüket. 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 szerzetesekre bízta, az akadémiát is visszahozatta Győrbe, a tanítást
a bencés rend felügyeletére bízva. Pontos
dátum nem 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
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az akadémiát – egyben a költözés költségeit a városra hárította. 1802. november
1-jén megkezdődhetett újra a győri székhelyű akadémiai oktatás. A kilenc tanár,
a hitszónok, az aktuárius, az írnok és a
nemzeti iskolák inspektora költözött vis�sza. Az akadémiát a régi épületben helyezték el, a mostani bencés gimnáziumban.
Az akadémia 1848-ig egy épületben volt
a gimnáziummal. A gimnázium vezetését
1802-ben a bencés szerzetesek vették át. 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.

ÚJ RENDELET
1806-ban I. Ferenc kiadta a második
Ratio Educationist. Az új nevelésügyi
rendelet az 1777. évihez mérten csökkentette a tanítandó természettudományi
tantárgyak számát, és velük szemben a
hagyományos (humán) műveltség oktatásának biztosított nagyobb szerepet.
Az új Ratio Educationis az akadémiákat hat kerületre osztotta, a székhelyek:
Buda, Győr, Kassa, Nagyvárad, Pozsony,
Zágráb. A tankerületek kormányzói a
főigazgatók voltak. A tankerületi főigazgató hatásköre a kerületében lévő összes
iskolára kiterjedt, de kiemelt helyet
foglalt el az igazgatásban az akadémia.
Hivatali helyettese az akadémiai aligazgató volt. Munkáját a magyar királyi
helytartótanács ellenőrizte.
Az új Ratio Educationis az akadémiát
továbbra is két tanulmányi csoportra,
jogi és bölcseleti karra osztotta fel.
Az intézmény célja volt, hogy alkalmat
adjon a gimnáziumot végzett fiataloknak a magasabb fokú továbbképzésre,
ami a közpályákon való munkára, másrészt az egyetemre való továbbtanulásra
is jogosulttá tette az akadémiai hallgatót.
Az akadémia iránya és szellemisége katolikus volt, ezt mutatja, hogy több helyen
is a vallástant a legfontosabb tantárgyként említik. Az akadémia vezetését kizárólag katolikus és egyházi munkakörű
főigazgatók látták el, a tanárok is csak
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katolikus vallásúak lehettek. Itt fontos
megemlíteni, hogy a király 1816-ban a
bölcseleti kar működését a bencés rendre
bízta. Az akadémia mindkét kara két-két
tanfolyamra tagozódott. A bölcseleti kar,
amellett, hogy önálló pályákra (gazdasági,
tanári stb.) képesített, előkészületet jelentett a hittudományi, az orvosi és a jogi
pályára is. Az 1814-ben kiadott rendelet
értelmében sebészeti és orvosi tanfolyamokra csak azok mehettek tanulni, akik
bölcseleti tanulmányaikat első osztályú
eredménnyel végezték el.
Az akadémián tanuló ifjakat mindenekelőtt a keresztény hit, a katolikus egyház parancsai és dogmái, valamint a
vallásos szertartások ismeretére kellett
oktatni, hogy az életben mindezeket jól
hasznosítsák. A diákoknak a bölcseleti
és számtani, valamint természetismereti, hazai és nemzetközi politikai ismereteket is tanulniuk kellett. Szükséges
volt elsajátítaniuk a polgári és a köztörvényeket, valamint a hadügyi, társadalmi, politikai, földművelési, ipari és
kereskedelmi alapismereteket.

SÚLYOS CSAPÁS
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, akik
visszaírtak, hogy bár a tanulók távozását
nem lehet megakadályozni, de törekedni
kell arra, hogy amennyire megtehető, az
előadásokat ne halasszák el. A Győr alá
rendelt nemesi katonaság, a Napóleon
által Alsó-Ausztriába parancsolt francia
sereggel a Győr városával szomszédos
Kismegyernél megütközve, 1809. június
14-én csatát vesztett.
A nemesi felkelők közé 29 diák állt be és
harcolt a kismegyeri csatában. 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,
s a tanárok egy része sem tért vissza
Győrbe. A megnyitó napján utazott át a
városon Ferenc király, aki tájékozódott az
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igazgatótól az intézet állapota és a tanulók száma felől, majd kijelentette, hogy az
akadémia székhelye Győrött marad.
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
akarják igazgatni.
1826 őszén ismét felmerült az akadémia
áthelyezése. 1826. december 7-én Győr
felvilágosítást kért a város országgyűlési
követétől az akadémia kérdésében. Rába
István 1826. december 26-án feliratot
intézett az országgyűléshez, hogy ne biztosítson támogatást a déli vármegyékből
induló mozgalmaknak. Az akadémia
érdekében még Győr vármegye közgyűlése és Juranits Antal győri megyés
püspök is feliratot intézett az országgyűléshez 1827-ben.
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-es követválasztáson és megyei tisztújításon, sőt
a megyei nemesség előértekezletein
megjelenve, ellenzéki nézeteiknek hangos kifejezést adtak. A helytartótanács
ezekről értesülve, 1841. március 2-án
kemény hangú leiratban megrótta az
ifjúság illetéktelen beavatkozását, szigorúan megtiltva számukra a megyei gyűléseken a megjelenést. A helytartótanács
valószínűsíthetően emiatt nem engedélyezte 1844-ben a győri akadémistáknak
önképzőkör létrehozását.

KÖZPONTBAN A
KÖZÜGYEK
Az ifjúság nem tett eleget az intelmeknek, rendeleteknek. A győri diákok közül

1845-ben többen is megjelentek a megye
gyűlésen, ezért a tanács újra megismételte a tilalmát, de nem járt eredménnyel.
A közügyek iránti odafigyelés meghonosodott az akadémiai hallgatók között.
1848. március 15-én a Széchenyi téren
nagygyűlés volt, amit dr. Kovács Pál, a
Hazánk című lap szerkesztője, Lukács
Sándor (gr. 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. Este az
akadémisták is résztvevői voltak a fáklyásmenetnek, ami szintén példás rendben zajlott le.
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leverése után az akadémia
helyzete is megingott. Mivel jelentős
szerepet vittek az akadémia tanárai és
hallgatói a haza szabadsága érdekében,
ezért a bécsi kormányzat megtorló intézkedéseire kellett számítaniuk… A győri
akadémia 1850-es megszüntetése miatt
kénytelen volt a győri és a dunántúli
polgárság a jog iránt érdeklődő gyermekeiket a pozsonyi jogakadémiára vagy a
Pesti Kir. Tudományegyetemre küldeni.
Győr városa ezeken a nehézségeken szeretett volna segíteni, de jól tudták, hogy
az osztrák kormánypolitika a jogakadémia visszaállítását nem fogja támogatni,
így várakozniuk kellett a visszaállítás
kísérletével. Az Októberi Diploma néven
megismert császári rendelet (1860. október 20.) megjelenése után – ami már
közeledést mutatott az alkotmányosabb
kormányzás felé – azonban remény nyílt
arra, hogy a város is visszaigényelheti
jogi és szellemi értékeit.
A Győri Közlöny 1860. november 1-jei
számában Beöthy Károly betűhíven
megjelentette Szabó Otmár gimnáziumigazgató, bencés tanár emlékiratát.
Ebben felkérte a községtanácsot, hogy
a tizenkét éve bezárt jogakadémia megnyitását kérjék és sürgessék.
Szabó Otmár és a Győri Közlöny kezdeményezésére a Dunántúl csaknem valamennyi vármegyéje segítette
a jogakadémia visszaállítását kérő

1968–2018

12

13

KÜLÖNLEGES ÉLETRAJZGYŰJTEMÉNY

A SORS ÉS AZ ISTENI GONDVISELÉS AZONBAN
103 ÉVVEL KÉSŐBB VISSZAADTA GYŐRNEK
A JOGI KÉPZÉS LEHETŐSÉGÉT. 1995-BEN
AZ ELTE ÁJK GYŐRI KÉPZÉSI HELLYEL
MEGINDÍTOTTA A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉST.

indítványt. A Magyar Kir. Helytartótanácshoz és Őfelségéhez felterjesztéseket
intéztek, a mihamarabbi akadémia megnyitása érdekében.
1866-ban Simor János győri püspök újra
megindította az akadémia elhelyezésének ügyét. Március 16-án megjelent az
uralkodó előtt, s arra hivatkozva, hogy
az 1790/I:23 törvénycikkben a király
biztosítja a nemzetet, hogy az alapítványokat az alapítók szándéka szerint
fogja kezeltetni, kérte, hogy a tanulmányi alapnak a győri jogakadémiát illető
részét, melyet 1848-ban a császári kormány lefoglalt, ismét eredeti rendeltetéseinek céljaira fordítsák. A Felség
megígérte Simor János győri püspöknek, hogy a győri jogakadémia ügyét
tárgyalásba veteti.

GYŐRI KIR. JOGAKADÉMIA
A jogakadémia megnyitóünnepsége
1867. október 3-án a győri bencés templomban kezdődött, ahol Zalka János
győri megyés püspök mondott szentmisét. A szentmise után az összes hallgató az akadémiai épület nagy termébe
vonult, ahol Lipovniczky István vallásés közoktatásügyi miniszteri tanácsos
mondta az ünnepi megnyitóbeszédet.
A győri jogakadémiának az első esztendőben csak egy évfolyama volt,
a tanulók száma alig haladta meg az

ötven 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 és a lakáshiány. 1870től növekedett a hallgatók száma, mert
a magántanulók létszáma korlátlan
lehetett. A legmagasabb összlétszám
az 1873–74-es tanévben volt. Az akadémia tanulói között leginkább Győr,
Sopron, Komárom, Veszprém, Zala,
Vas és Somogy vármegyék ifjúságát
találjuk. A Dunántúllal határos távoli
megyékből is jöttek diákok, valamint
nagy számban érkeztek horvát anyanyelvű tanulók és osztrák, főként előkelő családokból származó fiatalok 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 tartották fenn
az egyetemi jogi karok részére.
Díszes ünnepség szemtanúi lehettek
mindazok, akik 1876. november 6-án
részt vehettek az akadémia százéves
évfordulóján. A komor és sötét politikai helyzet, valamint az alkalmas nagy
helyiség hiánya miatt nem tartottak
nyilvános örömünnepet, csupán „családi körben” ünnepelte meg az akadémia
a neves évfordulót.

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Aztán legfelsőbb királyi rendelet alapján
megszűnt a jogakadémia. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1888. október
8-án kiadott rendeletével arról értesítette az akadémia igazgatóságát: a király
1888. július 13-án elhatározta, hogy a
Győri Kir. Jogakadémiát takarékossági
elvből feloszlatja, megszünteti.
A rendelet szerint az akadémia első
évfolyamának az 1888/1889-ik, a második évfolyamának az 1889/1890-ik, a
harmadik évfolyamának 1890/1891-ik, a
negyedik évfolyamának és ezzel együtt
az egész intézetnek az 1891/1892-es
tanév végén meg kell szűnnie.
A sors és az isteni gondviselés azonban
103 évvel később visszaadta Győrnek
a jogi képzés lehetőségét. 1995-ben az
ELTE ÁJK győri képzési hellyel megindította a győri jogászképzést. A több mint
egy évtizedes előkészítő munka eredményeként a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2006. december 11-én
– az egyetemmé minősítést kimondó
parlamenti döntés ötödik évfordulóján
– döntött a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar létrejöttéről. n

POLGÁRMESTEREK
A GYŐRI AKADÉMIÁN
SZÖVEG: BICZÓ ZALÁN

MINDAZON GYŐRI POLGÁRMESTEREK ÉLETRAJZAIT GYŰJTÖTTEM EGYBE,
AKIK EGYKORON A GYŐRI KIR. KERÜLETI AKADÉMIÁN ÉS A GYŐRI KIR.
JOGAKADÉMIÁN TANULTAK. AZ ÁLTALAM ÖSSZEÁLLÍTOTT, 2011-BEN MEGJELENT
GYŐRI JOGÁSZ ALMANACH CÍMŰ ÉLETRAJZGYŰJTEMÉNYBEN ELŐSZÖR
LÁTOTT NAPVILÁGOT ANVANDER FERENC, BACH FÁBIÁN, STEFFANITS JÓZSEF,
TOMCSÁNYI FERENC ÉS ZMESKÁL ISTVÁN POLGÁRMESTEREK ÉLETRAJZA.
KÖZÉPPONTBA HELYEZVE AZ 1831–1928 KÖZÖTTI IDŐSZAKOT: TIZENHÉT
POLGÁRMESTER IRÁNYÍTOTTA A VÁROST ÉS TIZENHAT SZEMÉLY TANULT A
FENT NEVEZETT GYŐRI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN! TEKINTETTEL
ARRA, HOGY A GYŐRI AKADÉMIÁK, HA ÁTTÉTELESEN IS, DE A MOSTANI
GYŐRI EGYETEMI OKTATÁS ELŐDINTÉZMÉNYEINEK TEKINTHETŐK, ISKOLAÉS VÁROSTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGNEK IS SZÁMÍTANAK AZOKNAK A GYŐRI
POLGÁRMESTEREKNEK A RÖVID ÉLETRAJZA, AKIK A GYŐRI FELSŐOKTATÁSBAN
TANULTAK. EZZEL UGYANAKKOR A RÉGMÚLT TEKINTÉLYES GYŐRI
FELSŐOKTATÁSÁNAK IS EMLÉKET ÁLLÍTUNK.
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CZECH (ZECH) JÁNOS

Meghalt: Győr, 1859. június 22.
Édesapja: Hergeszell Ferenc.
Testvérei: Antal, az Első Győri
Takarékpénztár igazgatója, a Győri
Légszesztársulat megalapítója és József,
földbirtokos, gabonakereskedő.

STEFFANITS JÓZSEF
Született: Andráshida, 1787.
Meghalt: Győr, 1866. október 10.
Felesége: Csigaházy Erzsébet.
Gyermeke: Dezső, aki szintén a győri
akadémia hallgatója volt.

1805-ben iratkozott be a győri Kir. Kerületi Akadémiára. 1805–1807 között a bölcseleti karra járt, 1807–1809 között a jogi
fakultáson tanult. 1824-től 1826-ig Győr

Farkas Mátyás (1867–1934)

A győri evangélikus iskola után a pozsonyi
evangélikus líceumban folytatta tanulmányait. 1813-ban iratkozott be a győri
Kir. Kerületi Akadémiára. Az akadémiai
névlajstromban Czech (Zech) Jánosként
volt feltüntetve. A győri 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. június 21. és 1836. június
12. között Győr polgármestere, 1836-ban
főbíróvá nevezték ki. Négy országgyűlésen Győr követeként vett részt. A Magyar
Tudományos Akadémia 1832. március
10-én választotta rendes tagjai sorába.
1836-ban Győr és Moson megyék táblabíráik közé választotta annak ellenére, hogy
nem rendelkezett nemesi címmel. 1840ben V. Ferdinánd király az újólag fölállított
tanulmányi és központi könyvvizsgáló
bizottmány másodülnökévé nevezte ki
és egy hónappal később magyar nemes
oklevéllel ajándékozta meg. Győr város
és vármegye monográfiá
jához többkötetnyi anyagot gyűjtött össze. 1848-ban
a Kir. Kincstári Levéltár igazgatójává,
1850-ben kincstári, 1854-ben pénzügyi
tanácsossá nevezték ki. Ő találta meg
Kinizsi Pálné Magyar Benigna 1513-ban
írott magyar nyelvű imakönyvét a ferencesek érsekújvári könyvtárában. Az
MTA-nak ajándékozott, gazdagon díszített kódexet felfedezőjéről Czech-kódexnek nevezték el. A budapesti Kerepesi
úti temetőben nyugszik.

Hergeszell Ferenc (1806–1859)

Született: Győr, 1798. június 20.
Meghalt: Pest, 1854. november 1.
Édesapja: Czeh (Zech) György.

város tanácsnoka, 1826–1836 között Győr
városi kapitány. Győr polgármestere 1836.
április 12-től 1841. július 6-ig. 1841-től
Győr város főbírája. 1848. május 22-től
törvényszéki elnök, 1849. május 10-től
tanácsnok. 1849. május 29-től városbírónak nevezte ki a közgyűlés. 1849. augusztus 9. és augusztus 15. között városi főbíró.
1856. február 12. és 1856. augusztus 29.
között ideiglenesen ismét Győr polgármestere. 1857-ben Győr város tanácsosa,
az árvai bizottmány törvénytudó ülnöke.

1811-ben iratkozott be a győri Kir. Kerületi
Akadémiára. A bölcsészeti karon tanult
1811–1813 között. 1826–1829 között Győr
város tanácsnoka, majd 1841. július 6-tól
1848. május 31-ig Győr polgármestere. 1848.
május 22-től tanácsnok, 1849. augusztus
9-től Jankó Mihály polgármester helyettese 1849. augusztus 15-ig. 1849. május
10-től újra városi tanácsnok. 1867. április
14-én Zerpák Antal kanonok temette el a
belvárosi köztemetőben. Utolsó lakhelye:
Győr-Belváros, 312. sz. ház.

ANVANDER FERENC

KORBONITS ISTVÁN

Született: Győr, 1792.
Meghalt: Győr, 1867. április 13.
Édesapja neve: Anvander Ferenc

Született: Győrszentmárton, 1795.
Meghalt: Győr, 1868. március 31.
Édesapja: Korbonits István.
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1814-ben iratkozott be a győri Kir. Kerületi
Akadémiára. Az 1814–1815-ös tanévben
a jogi karra járt, 1815-ben a pesti orvosi
egyetemen, majd 1817–1818-ban újra a
jogi karon tanult. 1818 decemberétől állt
a város szolgálatában. 1825-től aljegyző,
1826-ban főjegyző lett. 1848. május 22-én
választották meg Győr polgármesterének. 1848. október 21-én Győr határában
fogadta a horvát hadak főparancsnokát,
akit arra kért, hogy kímélje meg a várost
a fosztogatástól. Az osztrák csapatok
bevonulását követően, 1849. január 6-án,
betegségre hivatkozva állásáról lemondott. 1849 májusában a bevonuló magyar
csapatok után május 6-án állását ismét
elfoglalta, de Lukács Sándor kormánybiztos bizalmát nem bírta. 1849. május 23-án

550 forint évi illetménnyel nyugalmazták. Az abszolutizmus idején illetményétől megfosztották. Többször kérelmezte,
hogy legalább Győr egykori jegyzőjeként
kapja meg a nyugdíját. Ferenc József 1858ban fogadta, ettől kezdve folyósították az
illetményét. 1861. február 4-én ideiglenes jelleggel megbízták a polgármesteri
feladatokkal, de 1862. november 1-jén a
megváltozott politikai viszonyok miatt
lemondott. 1913-ban utcát neveztek el
róla. Szülőházán emléktábla található a
Korbonits utca 2. számú házon.

1812-ben költözött családjával Bakonyszombathelyről Győrbe. A győri Kir.
Kerületi Akadémiára 1823-ban iratkozott
be. A bölcseleti karra 1823–1825, a jogi
fakultásra 1825–1827 között járt. 1829ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett.
1830-tól Győr város tiszteletbeli alügyésze. 1829 és 1841 között Győrött ügyvéd.
1836–1841 között a városi tanács külső
tagja. 1841. július 6-án megválasztották
a városi magisztrátus tanácsnokának.
1841–1846 között városi tanácsnok. A
perbefogó bíróság ülnöke 1848. május
22-étől. 1843. május 1-jén az 1843–
1844-es évi országgyűlés győri követe.
1846. február 20-tól győri rendőrkapitány. Emellett ügyvédként dolgozott
a győri megyés püspök és a pannonhalmi főapátság bácsai és füssi prediális
nemesi székek táblabíróságán. Az 1847–
1848-as évi országgyűlésre választották
meg követnek; Győr városát képviselte
Pozsonyban. Győr városi kapitány 1848
elején. 1848-ban a győri esküdtszék tagja.
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
május 6-ig Győr város polgármestere. Az
önkényuralom évtizedében a hatalomtól viszonylag független győri járásbíróságon bíróként dolgozott, távol minden
politikai áramlattól. Az önkényuralom
időszakában törvényszéki tanácsos is,
delegált bíró a Császári és Királyi Delegált Bíróságnál Győrben.

JANKÓ MIHÁLY, ENYEDI

HERGESZELL FERENC

Született: Gyömöre, 1818. szeptember 27.
Meghalt: Budapest, 1896. június 8.
Édesapja: Jankó János.
Felesége: Muth Terézia.
Gyermekei: Miklós, Pál, Irma (dr. Bezerédj
Dénesné), Miksa.

Született: Bakonyszombathely,
1806. szeptember 2.

Győri és pozsonyi iskolaévei után a
győri Kir. Kerületi Akadémiára 1832-ben
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MENDEL (MENDELÉNYI)
ISTVÁN, MESZLÉNYI
Született: Győrsziget, 1808.
Meghalt: Budapest, 1881. november 14.
Édesapja: Mendöl István.
Felesége: Rába Mária. Gyermekei: Emma,
Vilmos, Izidor, Gyula, Mária.

A győri Kir. Kerületi Akadémiára 1823ban iratkozott be, ekkor családi neve
Mendölként volt bejegyezve az iskolai
anyakönyvben. Az akadémia bölcseleti hallgatója 1823–1825 között, majd a
jogi fakultáson folytatta tanulmányait
1825-től 1827-ig. 1836–1846 között
törvényszéki jegyző. 1846-tól városi
tanácsnok. 1848. május 22-étől Győr
város tanácsnoka lett újra és törvényszéki ülnök. Győr város polgármestere 1849. július 1-jétől 1850. augusztus
26-ig. 1848. december 29-étől Győr
város biztosa, gróf Zichy Bódog főbiztos nevezte ki. Győr m. táblabírája,

1841-ben kórházra ügyelő növendék.
1840-ben és 1841-ben a teológiai fakultás harmadik és negyedik évfolyamára
járt. Később a jogi fakultáson is tanult.
Moson vármegye közigazgatási írnoka
lett. 1846-ban kinevezték a Bécs–Bruck
közötti vasútvonal vasúti biztosának.
1848-ban Moson vármegye szolgabírója. Győri polgármestersége előtt császári és királyi Győr megyei II. oszt.
biztos. 1856. augusztus 29-étől 1860.
február 17-ig Győr város polgármestere. Győr polgármesterét Veszprém
megyei császári és királyi másodbiztossá nevezték ki. Ideiglenesen ekkor
Tomcsányi Ferenc, mint legidősebb
tanácsnok vette át leköszönésekor a
polgármesteri széket. 1865-ben visszatért Magyaróvárra, ahol a magyaróvári
járás szolgabírójának választották meg.
1871–1880 között Moson vármegye
főjegyzője. 1880 júniusától haláláig
Moson vármegye alispánja. Temetése
1889. december 2-án volt. Utolsó lakhelye: Magyaróvár, 8. sz. ház.

Zechmeister Károly (1852–1910)

iratkozott be. A bölcsészeti karra járt
1832–1834 között, 1834–1836 között a
jogi fakultásán is tanult. 1837-ben Pesten a királyi tábla hites jegyzője. 1838ban ügyvédi oklevelet szerzett. 1846-ban
a győri Férfidalegylet választmányi
tagja. 1847-ben házasodott meg. 1847ben a tóközi járás szolgabírája. Részt
vett a szabadságharcban, 1849. május
10-én Győr polgármestere lett, az osztrák sereg bevonulásakor (1849. június
30.) menekülnie kellett. A szabadságharc
után Pesten folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1853-tól 1855-ig gr. Esterházy Miklós
tatai birtokának jószágigazgatója. Királyi
tanácsosi címet kapott. Nyugdíjba vonulása után tiszteletből elvállalta a szatmári
püspökség uradalmának igazgatását.
Már a '30-as évek második felében tagja
a Pestbudai Hangászegyesületnek. A
Magyar Színészetet Biztosító Társaság
megszervezője (1840) Zmeskál Istvánnal és Kovács Pállal. A városi színházban is dolgozott, azt 1848-ban egy
ideig igazgatóként vezette. 1886 januárjában királyi tanácsosi címet kapott.
A Szent Szilveszter-rend aranysarkantyús vitéze, nyugdíjba vonulása
után a szatmári püspökség uradalmának igazgatója. Utolsó lakhelye: Budapest, VIII. ker. Üllői út 24.
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később ny. budapesti tanácselnök, a
Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Utolsó lakhelye: Budapest, II. ker.
Alsó-Víziváros, Fő utca 11. A vízivárosi
sírkertbe temették.
Utódának, Klimisch József kinevezett
polgármesternek (1850–1856) életrajzi
adatai sajnos nincsenek meg. Annyit
tudunk róla, hogy 1846-ban városi
tanácsos volt (természetesen elképzelhető, hogy a tanácsnok és polgármestertársaihoz hasonlóan ő is Győrben
tanult, de erre sajnos jelen pillanatban
nincs bizonyíték) és Mendel István polgármestersége alatt is tanácsnok volt a
városban.

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

TOMCSÁNYI
(TOMENCSEK) FERENC
Született: Győr, 1800.
Meghalt: Győr, 1872. április 15.
Édesapja: Tomencsek József.
Felesége: Huber Erzsébet.
Fia: Ferenc.

1817-ben iratkozott be a győri Kir. Kerületi Akadémiára. Az akadémia bölcseleti
fakultásán tanult 1817–1819 között. 1834–
1836 között Győr város tanácsnoka,
majd 1848. május 22-től újra tanácsnok.
1849. június 29-étől újra tanácsnok lett.
1857-ben Győr város tanácsosa, gazdasági elnöke. 1858-ban sokszor helyettesítette Bach Fábián polgármestert. Győr
város polgármestere 1860. február 17-től
1862. február 4-ig. Győr város gazdasági
tanácsosa lett 1861. február 4-étől. Utolsó
lakhelye: Teleki utca 168.
Tomcsányi Ferenc után újra Korbonits
István került a polgármesteri székbe, akinek életrajza fent olvasható.

ZMESKÁL ISTVÁN

GYŐR VÁROS
POLGÁRMESTEREI
1831–1928 KÖZÖTT

BACH (1861-TŐL PATAKY)
FÁBIÁN
Született: Pándorfalu, 1820. január 18.
Meghalt: Magyaróvár, 1889. november 30.
Szülők: Bach Simon, Stergerich Anna.
Felesége: Bikkessy Emma.
Fia: Pataki Imre, magyaróvári születésű
festő- és szobrászművész.

Középiskolai tanulmányait Magyaróvárott és Győrött végezte. 1838-1841
között a győri szemináriumban papnövendék, de a felszentelés előtt kilépett. 1840-ben iratkozott be a Győri
Kir. Kerületi Akadémiára. 1940-ben
az akadémián német egyházi szónok,

Czech János 1831–1836
Steffanits József 1836–1841
Anvander Ferenc 1841–1848
Korbonits István 1848–1849
Hergeszell Ferenc 1849
Jankó Mihály 1849
Mendel István 1849–1850
Klimisch József 1850–1856
Steffanits József 1856
Bach Fábián 1856–1860
Tomcsányi Ferenc 1860–1862
Korbonits István 1862
Zmeskál István 1862–1867
Kozma Imre 1867–1872
Nagy Pál 1872–1884
Lacza Ferenc 1884–1887
Zechmeister Károly 1887–1906
Wennes Jenő 1906–1915
Farkas Mátyás 1915–1928

Született: Bezi, 1809.
Meghalt: Budapest, 1884. október 22.
Édesapja: Zmeskál József.
Felesége: Ferenczy Zsuzsanna.
Gyermekei: Irén (Vasskó Imréné), Aranka
(Csukássi Józsefné).

A győri Kir. Kerületi Akadémiára 1827ben iratkozott be és a jogi fakultáson
tanult. 1832–1848 között Győr vármegye
al-, később főjegyzője. Megyei aljegyző
1840-ben. Jankó Mihállyal megszervezte a Magyar Színészetet Biztosító
Társaságot 1840-ben. A megye központi
választmányának tagja 1848-ban. 1851–
1854 között járásbíró. 1860. január 13-tól
törvényhatósági bizottsági tag, 1862.
október 29-én kelt okirat szerint lett polgármester, Balogh Kornél főispán kinevezte 1862. november 1-jétől. Hivatalát
a másodszor is polgármesteri tisztséget
ellátó, megválasztott polgármestertől, a
szintén volt győri akadémistától, Korbonits Istvántól vette át. 1862. november 1-jétől 1867. június 1-jéig Győr város
kinevezett polgármestere. A Győr városi
Színház Részvényes Társulatának elnöke.

Hivatali ideje alatt renoválták a színházat
és újult meg a színügyi egylet. Budapesten temették.

KOZMA IMRE,
FELSŐPULYAI
Született: Győr-Újváros, 1822. január 2.
Meghalt: Győr, 1907. április 20.
Szülők: Kozma Sándor, Prépost Julianna.
Testvére: Erzsébet (Mayer Mihályné).

Pozsonyban tanult, majd a győri Kir.
Kerületi Akadémiára 1839-ben iratkozott
be. A bölcseleti karon tanult 1839–1844
között. Karvassy Ágoston tanítványa.
1848-ban a nemzetőrtoborzások cselekvő
résztvevője, népképviselőnek is megválasztották. 1848-ban a megye központi
választmányának és a győri esküdtszék
tagja. 1848-ban lakhelye a belvárosi 84. sz.
ház. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült. Londonban élt. 1850
végén hazatért. Nem végezhetett ügyvédi
munkát. 1860-ban Kossuth Lajos 1851es kütahyai alkotmánytervét fordította
le magyarra és magánkiadásban megjelentette. 1861. március 7-én országgyűlési képviselőnek választották meg. Az
1865-ös választáson alulmaradt Kautz
Gyulával szemben. 1867. május 23-án
Győr város polgármesterének választották meg, a legfőbb győri hivatali tisztséget 1872. április 2-ig töltötte be, mikor
is első tanácsnoknak választották meg.
1888. május 21-én Mayer Károly kereskedővel együtt vitte Győr város díszpolgári
oklevelét Kossuth Lajosnak Turinba. A
Függetlenségi és 48-as Párt győri elnöke.
Utolsó lakhelye: Megyeház utca 37.

NAGY PÁL, EÖTTEVÉNYI
Született: Győr-Újváros, 1817. december 27.
Meghalt: Győr, 1889. január 24.
Szülők: Nagy János, Orbán Sophia.
Gyámja: Kozma Sándor.
Felesége: Schmidt Teréz.
Fia: Pál.

Keresztelése 1817. december 28-án volt
Győr-Újvárosban. Keresztszülei: Purgl
János és Falb Rozina.
A Győri Evangélikus Iskolában tanult,
majd Pozsonyban is járt iskolába.
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1835-ben iratkozott be a győri Kir. Kerületi Akadémiára. 1835–1836-ban a bölcseleti karra járt. 1837-ben a magyaróvári
mezőgazdasági akadémián is tanult.
1848-ban honvédként harcolt. 1849.
május 10-től Győr város számvevője.
Pályáját gazdatisztként kezdte, majd az
1850-es években Győr város szolgálatába lépett, a városi kamarában, mint
bíró, 1860-ig dolgozott. A Bach-rendszer
bukását követő alkotmányos időszak
kezdetén a város rendőrkapitánya 1860tól 1867-ig. 1867-ben a város gazdasági
tanácsossá léptette elő. Az 1872. április
2-ai közgyűlésen megválasztották Győr
polgármesterének. Háromszor is újraválasztották e tisztségben, de egyre elhatalmasodó szembaja megakadályozta,
hogy ellássa a legmagasabb győri tisztséget. 1884. szeptember 12-én mondott
le, 1884. október 13-ig volt hivatalban. A
Győri Kir. Jogakadémián államtudományi államvizsgálati kültag. A város 1500
forint kegydíjat állapított meg részére.
Polgármesterségének utolsó fél évét
otthonában töltötte betegen. Lacza
Ferenc helyettesítette. A Lacza-féle
sikkasztási ügybe ő is belekeveredett,
ezért kegydíját ötszáz forinttal csökkentették. Temetése január 26-án a
belvárosi temetőben volt. Karsay Sándor püspök, I’só Vince lelkész, Pálmay
Lajos lelkész búcsúztatták. Utolsó lakhelye: Vásártér 8.

LACZA FERENC
Született: Győr, 1831. november 14.
Meghalt: Győr, 1903. április 5.
Szülők: Lacza Ferenc, Szegő Rozália.
Édesapja paksi születésű, de Győrben élt
csizmadiamester.
Testvérei: József, Károly.

1849-ben iratkozott be a győri Kir.
Kerületi Akadémiára. 1849-1850 között
bölcselethallgató a győri akadémián.
Később jogi tanulmányokat folytatott.
1872 áprilistól Győr város tiszti ügyésze.
1874-ben Győr város tb. főügyésze. 1874ben Győr városi törvényhatósági bizottsági tag, a pénzügyi választmány és a
gazdasági választmány tagja. 1873-ban
a Szücs utca 190. sz., majd a 1874-ben a
Szücs utca 23. sz., 1876-tól a Szücs utca
144. sz. alatt lakott. 1878-ban ügyvéd
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Győrött. Lakása 1880-ban: Belváros,
Szücs utca 23. 1884. november 27-én
választották meg polgármesternek,
az árvaszék vezetését is rábízták. Sikkasztási ügybe keveredett, ezért a
belügyminiszter 1887. június 11-én felfüggesztette állásából. A Lipót-rend
lovagja. A Győr Városi R. K. iskolai
önkormányzat főjegyzője. A győri köztemetőben családi kriptában nyugszik.
Utolsó lakhelye: Győr, Czuczor u. 32.

ZECHMEISTER KÁROLY
Született: Győr, 1852. május 21.
Meghalt: Budapest, 1910. január 28.
Szülők: Zechmeister Károly, Németh Erzsébet.
Testvére: Kálmán.
Fia: László.

Édesapja bábsütő. Születéskori lakhely: Belváros 215. sz. A Győri Kir.
Jogakadémia hallgatója 1870-től 1873ig. 1873. március 24-től július 26-ig
Veöreös 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, önkéntes lemondására tekintettel
1880-ig volt a kamara tagja. 1879-ben
a Duna utca 218. sz. alatt lakott. 1887.
július 11-től 1906. december 13-ig Győr
város polgármestere. Városvezetői
működésének kezdetén, 1888 tavaszán
választották Kossuth Lajost Győr díszpolgárává. Kossuth Lajos temetésén személyesen vezette a városi küldöttséget.
A Győri Kir. Jogakadémián államtudományi államvizsgálati kültag. A győri
polgárok tájékoztatásában fontos szerepet szánt az 1889. március 15-étől induló
Győr szab. kir. város Hivatalos Értesítőjének. Győr városát ipari, kereskedelmi,
kulturális központtá kívánta kiépíteni. Szombathellyel, Sopronnal vívott
küzdelemben szerezte meg a királyi
ítélőtáblát Győrnek. Az ítélőtábla tisztviselői számára ugyanebben az időben
városi bérházak épültek. A '90-es évektől igen jelentős vasúti beruházásokra
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került sor, melyekhez Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter,
Győr országgyűlési képviselője nyújtott
értékes segítséget. Új vasúti pályaudvar,
teherpályaudvar, felüljáróhíd jelzik e
téren a nagy építkezéseket. 1892-ben új,
80 ágyas közkórház építését fogadta el a
városi közgyűlés, mely 1895-re épült fel.
1890-ben a kormány 5 új kereskedelmi
és iparkamara felállítását határozta el,
melyek egyikét Győrött szervezték meg.
1897-ben felépült a Frigyes-laktanya. A
'90-es évek elején épült újjá a sétatéri
nagyhíd és a hosszúhíd. Különösen nagy
figyelmet, rendkívüli energiát fordított
az igényeknek megfelelő, ugyanakkor
a város nagyságát is szimbolizáló új
városháza megépítésére. 1892–93-ban
épült fel a Győri Magyar Kir. Állami
Főreáliskola új épülete, melynek létesítéséhez 55.000 forinttal járult hozzá
a város. Ezt követte a Felső Kereskedelmi Iskola, a Magyar Kir. Állami Faés Fémipari Szakiskola, az I. sz. Polgári
Fiúiskola alapítása, melyek rövid időn
belül új épületet is kaptak. Megfelelő
telekárakkal és adókedvezményekkel
indult meg az ipari üzemek létesítésére a
vállalkozók idecsalogatása. A városfejlődés szempontjából nagy jelentőségű volt
1896-ban a Magyar Waggon- és Gépgyár megalapítása. 1906. december 31-i
hatállyal került nyugállományba. Hivatalának utolsó napjait betegen töltötte,
így őt az 1906. december 13-án megválasztott, szintén a Győri Jogakadémia
egykori hallgatója, Wennes Jenő helyettesítette hivatalában. Hamvai ma az új
köztemető díszsírhelyén nyugszanak,
síremlékét Horváth Adorján készítette
1929-ben. Halála évében utcát neveztek el róla, mely 1948-ig viselte nevét.
A rendszerváltozást követően ismét
van utcája Zechmeister Károlynak, ahol
emléktábla és csempekép is megörökíti
nevét és alakját.

WENNES JENŐ
Született: Győr, 1866. július 13.
Meghalt: Győr, 1915. április 27.
Szülők: Wennes János, Gruber Magdolna.
Felesége: Schönauer Izabella.
Gyermekei: Mária Magdolna (néveki
vitéz Bokross László tüzérszázados neje),
Boldizsár, Andor.

Wennes Jenő (1860–1915)
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Születéskori lakhelye: 140. sz. ház.
Keresztelője Győrött július 15-én volt.
Koch Adolf keresztelte. A Pannonhalmi
Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Kir.
Jogakadémián végezte tanulmányait
1886-tól 1890-ig. 1903. március 12-étől
Győr város főjegyzőjének választották.
A volt tanácsost, anyakönyvvezetőt,
főjegyzőt, alpolgármestert 1906. december 13-án választották meg Győr város
polgármesterének. Haláláig irányította
a várost. A gazdasági helyzet stabilitásának megteremtése, a jó és takarékos
pénzügy- és adópolitika irányításával a
várost biztos anyagi alapokra helyezte.
Munkáját közmegbecsülés övezte.
Nagyarányú takarékosságot vezetett

be, a bevételeket a nem jövedelmező
városi ingatlanok eladásával fokozta.
A közművek fejlesztésével kívánta a
várost növekvő bevételekhez juttatni.
Járványos gerincvelő-gyulladás és agyhártyalobban hunyt el mint Győr város
polgármestere. Halálát követően utcát
neveztek el róla. A győri köztemető
díszsírhelyén nyugszik. Díszes síremléke 1929-ben készült el, Zászlós István
alkotása. Utolsó lakhely: Hosszú u. 2.

FARKAS MÁTYÁS

Iskoláit Győrben végezte. A Győri Kir.
Jogakadémia hallgatója 1886-tól 1890ig. 1890. június 1-jén állt Győr város szolgálatába, mint a városi tiszti főügyész
mellé rendelt ügyvédjelölt. 1894-ben
helyettes II. oszt. aljegyzővé, 1895ben II. oszt. aljegyzővé, 1896-ban
I. oszt. aljegyzővé, 1898-ban városi
tanácsossá nevezték ki. Győr főjegyzője 1907. január 1-jétől. Az 1915.
június 28-i közgyűlésen választották Győr város polgármesterének. Az
első világháború idején a hadigondozás területén ért el eredményeket,
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, a törvényhatóság örökös tagja lett. Fontos
feladatai közé tartozott a szociálpolitikai kérdések megoldása, a kórház
bővítése és a nagy építkezések előmozdítása. Polgármestersége idején
valósult meg a Belvárost Révfaluval
összekötő korszerű vashíd. Újjáélesztette a szegényházat, anyagilag támogatta a népkonyhákat. Elkészíttette
Zechmeister és Wennes polgármesterek síremlékét. A Hadirokkantak, özvegyek és árvák Győr megyei és Győr
városi csoportjának és a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék Vöröskereszt Egyletének elnöke. A Győri
Első Takarékpénztár igazgatósági tagja.
Utolsó lakhelye: Zrínyi u. 14/C. 1938–
48 között utca viselte nevét. A győri
köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen nyugszik. Síremléke Horváth
Adorján szobrászművész alkotása,
amely 1938-ban készült el.
(Az emlékcikk Biczó Zalán: Győri Jogász
Almanach. Győr, 2011., Bana József:
Győr polgármesterei. Városi Levéltári
Füzetek. 1997. 1. sz., a Győri Életrajzi
Lexikon Győr, 2003., Biczó Zalán: A
győri jogászképzés évszázadai. Győr,
2008. és Farkas Réka Ibolya: A győri
felsőoktatás intézményeinek hallgatói:
1719-1852. Budapest, 2017. című munkák alapján készült.) n

Született: Győr, 1867. november 1.
Meghalt: Győr, 1934. január 6.
Szülők: Farkas Mátyás, Schaczinger Jozefa.
Felesége: Günther Anna.
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KAMPUSZ A KERTVÁROSBAN

ÉVSZÁZADOS ÁLOM
VÁLT VALÓRA
SZÖVEG: HONVÁRI JÁNOS

GYŐR SZÁMOS KEZDEMÉNYEZÉS ELLENÉRE A XXI. SZÁZAD ELEJÉIG NEM
RENDELKEZETT EGYETEMMEL. A VÁROS FELSŐOKTATÁSÁNAK A TÖRTÉNETE A
JEZSUITA AKADÉMIA XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉN TÖRTÉNT ALAPÍTÁSÁIG NYÚLIK
VISSZA. A JÉZUS TÁRSASÁGA FELOSZLATÁSA UTÁN MÁRIA TERÉZIA 1776-BAN A
FENNTARTÓ NÉLKÜL MARADT JEZSUITA AKADÉMIÁKBÓL ÖT KIRÁLYI (ÁLLAMI)
AKADÉMIÁT SZERVEZETT GYŐRÖTT, NAGYVÁRADON, NAGYSZOMBATON,
KASSÁN ÉS ZÁGRÁBBAN.

A leendő egyetem első főiskolai hallgatói

A hallgatók a királyi akadémiák első
szintjén – a bölcseleti tanfolyamon – a
gimnáziumban megszerzett általános
műveltségüket gyarapították, második
szintjén pedig az állami-önkormányzati
hivatali munkához megkövetelt alkotmányjogi, közjogi, magánjogi ismereteket sajátították el. Ily módon egyszerre
váltak alkalmassá bizonyos szakjellegű értelmiségi állás betöltésére és az
egyetemen való továbbtanulásra. II.

József 1785-ben a győri királyi akadémiát Pécsre helyezte, ahonnan a főtanoda 1802-ben tért vissza a Rába-parti
városba. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc leverése után Győr a
kiegyezésig elveszítette főiskoláját. Az
1867-ben visszaállított győri jogakadémia a dualizmus évtizedeiben fokozatosan elnéptelenedett, mivel az 1874. évi
XXXIV. törvénycikk az ügyvédi vizsga
letételét jogi doktorátushoz kötötte,
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doktorálni pedig csak a tudományegyetemeken lehetett. Bár nem volt
előfeltétel, mégis az 1883. évi I. törvény
értelmében határozott előnyt élvezett
a köztisztviselői állás elnyerésénél a
jog- vagy államtudományi „tudorsággal” rendelkező pályázó. A doktoráltatás
(illetve a habilitáltatás és az egyetemi
magántanári cím odaítélésének) monopóliumát az egyetemek nem adták ki
a kezükből. Győrött az 1888–89-es

tanévre elsőéveseket már nem vettek fel
és fokozatosan, kimenő rendszerben az
1891–92-es tanévben megszűnt a győri
jogakadémia.
A XIX. század utolsó harmadában a
budapesti és a kolozsvári tudományegyetem mellett egyre sürgetőbb igényként merült fel a harmadik (és negyedik)
univerzitás felállítása. Bár az egyetemre
pályázó városok száma a fél tucatot

is meghaladta, Nyugat-Magyarországon Pozsony, Győr és Pécs számított
igazán esélyes jelöltnek. Az egyetemre
aspiráló városok közül a parlament az
1912. évi XXXVI. törvénycikkel végül
Pozsonyban és Debrecenben alapított
tudományegyetemet. A magyarországi
városok között a harmadik tudományegyetemért meginduló küzdelembe
nem túl nagy meggyőződéssel és a
későbbi győztesekhez képest sokkal

kisebb elánnal kapcsolódott be Győr
városa. Győr halogató és visszafogott
álláspontja mögött az állhat, hogy a
város vezetői eleve reménytelennek
tartották az egyetemért folyó harcot
és maguk is úgy látták, semmi esélyük
sincs Pozsonnyal szemben.
Győr az elveszített I. világháborút követő
területi elcsatolások miatt került ismét
egyetem közelségébe. Városunkban csak
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1921 elején, vagyis túlságosan későn
merült fel, hogy a Csehszlovákiából
elűzött Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Győrbe kellene telepíteni.
Ekkorra a kultuszkormányzat már
eldöntötte, hogy Pécs szerb megszállás alóli felszabadulása után a pozsonyi univerzitást Pécsre helyezi. Győr
nagyon sokáig hezitált, 1921 januárjáig
nem foglalkozott az egyetemmel. Ekkor
is csak azért, mert a pozsonyi egyetem
tanácsa felszólította a rektort, tárgyaljon Győrrel a befogadásról. Győr hivatalosan akkor jelentette be szándékát a
Pozsonyi Egyetem elhelyezésére, amikor
a pécsi letelepítés lényegében már befejezett tény volt.
Az 1950-es években a gyors iparosítás
miatt nagymértékben növelni kellett a
műszaki szakemberek, mindenekelőtt a
mérnökök számát. A Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetőségének Titkársága 1951 nyarán – a meglévő egyetemek befogadóképességének bővítésén
túl – öt új műszaki egyetem létesítéséről
döntött, amelyek közül a Könnyűipari

Műszaki Egyetem Győrbe került volna.
Ennek a felsőoktatási intézménynek
azonban a tervezése sem indult el, forráshiány miatt rövid idő múlva az intézmény lekerült a napirendről.
Az egyetemi-főiskolai hallgatók létszámának 1953–54-től bekövetkező átmeneti visszaesése után az 1960-as évek
elején ismét nagyarányú mennyiségi
fejlesztési igény fogalmazódott meg. Az
1960-as évek elején készített húszéves
távlati tervek során azzal számoltak,
hogy 1980-ra mintegy 70–80 ezer új
mérnök kiképzésére lesz szükség. Ennyi
szakembert a meglévő három műszaki
egyetem kapacitásának bővítésével
sem lehetett volna kibocsátani, ezért
1962-ben úgy döntöttek, hogy Győrött
új műszaki egyetemet építenek, ahová
Budapestről áttelepítik az Építőipari
és Közlekedési Műszaki Egyetemet.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1963. évi 5. sz. törvényerejű rendelete
értelmében a négy karon, 12 mérnöki
szakon több mint 9000 nappali és levelező hallgatót oktató Győri Műszaki

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Egyetemen az 1968–69-es tanévben
kellett volna szakaszosan megkezdeni a
műszaki szakemberek képzését. Hosszas
viták után úgy döntöttek, hogy az egész
egyetemi komplexumot (az igazgatási
és tanulmányi épületeket, kollégiumokat, laboratóriumokat, sport- és egyéb
létesítményeket) a Püspökerdőben építik fel. Mire elkészült a létesítmény
részletes beruházási terve, a költségek
1,6 milliárd forint fölé növekedtek, az
ország egyensúlyi helyzete miatt a Győri
Műszaki Egyetem (a Nemzeti Színházzal egyetemben) lekerült a napirendről.
Időközben az 1960-as évek elején megfogalmazott euforikus tervek is megváltoztak, kiderült, hogy az országnak az
akkor prognosztizáltnál jóval kevesebb
mérnökre, ellenben több technikusra
és főiskolai végzettségű üzemmérnökre
van szüksége.
A NET 1966. évi 17. sz. törvényerejű rendelete a győri műszaki egyetem létesítését végleg levette a napirendről. Mintegy
kétéves előkészítő munka után, 1968.
június 4-én jelent meg a Népköztársaság

Az első tanévnyitó

1968. JÚNIUS 4-ÉN JELENT MEG A
NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK
RENDELETE, MEGALAKÍTVA A GYŐRI
KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI
FŐISKOLÁT. ÚGY DÖNTÖTTEK, HOGY A GYŐRI
KAMPUSZON EGYESÍTIK A KÖZLEKEDÉSÉS POSTAÜGYI MINISZTÉRIUM HÁROM
FELSŐFOKÚ TECHNIKUMÁT, A KTMF
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI KARÁT ÉS A MÁR ELEVE
GYŐRÖTT INDULÓ MŰSZAKI OKTATÓI SZAKOT.

Elnöki Tanácsának 1968. évi 16. sz. törvényerejű rendelete, amellyel a NET
megalakította a Győri Közlekedési és
Távközlési Műszaki Főiskolát. Úgy döntöttek, hogy az újonnan építendő győri
kampuszon egyesítik a Közlekedés- és
Postaügyi Minisztérium 1962-ben alapított három felsőfokú technikumát, a
KTMF Közlekedésépítési Karát, amely
1968 őszén Budapesten három szakon
kezdte meg működését és a már eleve
Győrött induló műszaki oktatói szakot.
A KTMF építése Hofer Miklós tervei
alapján Győr vitathatatlanul egyik legszebb, kertvárosi területén, azaz Révfalu
úgynevezett torkoskerti részén 1971 nyarán kezdődött. Az építési tervek többszöri átdolgozása után a főiskola első
részlege 1974 őszén kezdte meg működését. A többi szervezeti egység fokozatosan, az épületek átadásának ütemében
1977 őszéig foglalta el helyét az új kampuszon. Az 1977–78-as tanévet a főiskola összes polgára, oktatók és dolgozók,
1400 nappali és 1200 levelező hallgató 12
szakon már Győrött kezdte.

A „legnagyobb magyar” nevét 1986 óta
viselő, időközben az ország legnagyobb
műszaki főiskolájává váló intézmény
vezetői 1989 elején látták elérkezettnek
az időt arra, hogy megcélozzák az egyetemmé válást. Ezt a tervet akkor a kultusztárca még nem támogatta. Ennek ellenére
a Széchenyi István Műszaki Főiskola
nem tett le a győri polgárok évszázados
vágyáról, a győri egyetem tervének valóra
váltásáról. A győri egyetemalapítást nem
segítette, hogy 1990-ben két, egymással erősen konkuráló és koncepciójában
gyökeresen eltérő alternatívát képviselő
szerveződés kezdett el paralel univerzitást szervezni. A Győri Tudományegyetem Szervező Egyesület az Universitas
Arraboniensis Alapítvány támogatásával
a rendszerváltással a város tulajdonába
visszakerült Frigyes-laktanya bázisán
szeretett volna alapítványi egyetemet
szervezni. A nagyságrendekkel nagyobb
forrásra támaszkodó Universitas-Győr
Alapítvány a város meglévő felsőoktatási intézményeinek egyesítésével akart
állami univerzitást létesíteni. Győr önkormányzata némi hezitálás után az utóbbi

elképzelés mellé állt és ezt támogatták
a város közvéleményformáló értelmiségi körei is, az átalakuló nagyvállalatok
régi-új menedzsmentje pedig – a város,
mint fő mecénás mellett – hajlandó volt
az ügy nagyvonalú anyagi támogatására.
A Széchenyi István Főiskola egy évtized alatt fokozatosan megteremtette
az egyetemmé válás feltételeit. Többszörösére emelte a hallgatók számát,
új, részben társadalomtudományi szakok indításával diverzifikálta a képzési
kínálatot, és amikor a jogszabályok ezt
lehetővé tették, magasan kvalifikált
oktatók megnyerésével egyetemi szakokat indított. Jórészt saját forrásból jelentős fejlesztéseket hajtott végre a főiskola
kampuszán. Sikeres akkreditáció után
a parlament 2001. december 11-én nagy
többséggel 2002. január 1-jével egyetemi rangra emelte a Széchenyi István
Főiskolát. n
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ÖRÖM ÉS KÖNNYEK KÖZÖTT

ALAPÍTÁS
ÉS BONTÁS
HEGEDŰS GYULA VISSZAEMLÉKEZÉSE ALAPJÁN SZERKESZTETTE GALLI CSABA

A KORMÁNYZATI ELŐKÉSZÍTÉS ALAPJÁN 1968. JÚNIUS 4-ÉN KELT ÉS A
MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI
FŐISKOLA LÉTESÍTÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMA, AZ ELNÖKI TANÁCS 16. SZ.
TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETE. FELSOROLJUK ENNEK LÉNYEGES ELEMEIT.

A főiskola székhelye Győr, felügyeletét
a művelődésügyi miniszter látja el, feladata a műszaki üzemeltetés, a forgalom
irányítás és a gyártás részegységeinek
irányítására alkalmas üzemmérnökök
képzése a közlekedés, a közlekedésépítés, a járműgyártás és a távközlés területén, szervezete: kari tagozódás, amelyet
a minisztertanács állapít meg, létesítésének hatálya 1968. június 29. és végrehajtója a Minisztertanács.
A törvényerejű rendelet alapján, azzal
összhangban hozott 1018/1968. (VI. 4.)
sz. minisztertanácsi határozat rögzítette,
hogy az intézményt főigazgató vezeti,

tagozódása: Közlekedési Kar, Közlekedésépítési Kar, Járműgyártási Kar és
Távközlési Kar; a karok élén igazgatók
állnak, a karok tanszékekre tagozódnak,
működését a művelődésügyi miniszter
által jóváhagyott szervezeti és működési
szabályzat szabályozza. A képzés ideje: a
nappali tagozaton 3 év.
A törvényerejű rendeletet számos
további kormánydöntés (tervezési program, beruházási javaslat stb.) előkészítése követte. A több helyen folyó tervezés
eredményeiről és a közben felvetődött
nyitott kérdésekről a minisztérium Oktatási Osztálya rendszeresen jelentést
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készített a miniszter, illetőleg a miniszteri értekezlet részére. 1968-ra kialakultak a főiskola szervezetére, méreteire
(oktatók, hallgatók létszáma, az épületek
mérete, laboratóriumok felszereltsége)
vonatkozó első óvatos elképzelések.
A bizottság javaslata rögzítette, hogy a
létesítmény része öt tanulmányi épület,
egy konyha-étterem, négy kollégium,
egy oktatói vendégszálló és könyvtár,
négy laboratórium, egy irodaépület és
egy, a nézőtéren 2000 személy befogadására, nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas, a várost is szolgáló
tornacsarnok épület.
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VOLTAK, AKIK ÖRÜLTEK, HOGY A KORÁBBI
ÁRVÍZ IDEJÉN MEGROMLOTT LAKÁSBÓL
MODERN, ÖSSZKOMFORTOS LAKÁSBA
KÖLTÖZHETTEK, S VOLTAK OLYANOK, AKIK
KESEREGTEK A KIS HÁZUK MELLETT LÉVŐ
KERT, AZ ÁLLATTARTÁS LEHETŐSÉGÉNEK
ELVESZTÉSE MIATT.

Ezzel a beruházási javaslat hivatali értékelése, bírálata elkezdődött.
A győri városi tanács megbízására a
Győri Tervező Vállalat elkészítette a
szanálási tervet és megkezdték a végrehajtást. A megye és a város politikai és
közigazgatási vezetői a főiskola helyszínének kijelölésekor előre felmérték,
hogy kedvező kormánydöntés esetében,
a terület szanálását követően hány család részére szükséges megfelelő méretű
új lakóhely biztosítása. A várható eseményekre az ott lakókat előzetesen felkészítették, ezzel megnyerték az érdekeltek
bizalmát. A lakásszükséglet kielégítése
céljából az akkor épített lakótelepeken
lakásokat zároltak.
A kormány döntése után így azonnal, még
1969-ben megkezdődhetett a főiskola
részére felszabadítandó területeken lakó
családok felkészülése (lakásválasztás,
csomagolás, a régi otthon felszámolása)
az átköltözésre. Izgalmas időszak volt ez:
voltak, akik örültek, hogy a korábbi árvíz
idején megromlott lakásból modern, összkomfortos lakásba költözhettek, s voltak
olyanok, akik keseregtek a kis házuk mellett lévő kert, az állattartás lehetőségének
elvesztése miatt. Örömök és könnyek
között, de a tél kezdetébe is belenyúló
mintegy 3 hónap alatt kiürült a terület
80–90 százaléka. A tanácsi szervek nagy
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emberi segítőkészséggel megszervezték
a költözést is. Az első időszakban ott
maradottak később ugyancsak elköltöztek az igényeik szerint választott másik
lakásba, vagy pereskedtek, magasabb
kártérítés fizetése reményében. 1969.
október 29-én a Városi Tanács V.B. Igazgatási Osztálya már lezárta a kisajátítási
tárgyalásokat. A tárgyaláson a telkek
tulajdonosainak többsége tudomásul
vette a kisajátítás tényét. A kisajátítási
eljárás mintegy 10 hektár területet és 210
személyt érintett, a kifizetett kisajátítási
érték 12 259 732 Ft volt.
A szanálással jóformán azonos időben
megkezdődött a területen lévő épületek bontása is. Ezzel is gyorsan végeztek.* A bontás után a terület feltöltése
következett olyan magasságra, amely
a Duna és a Rába várható legmagasabb
vízállása esetére is teljes biztonságot
nyújt. A feltöltési anyagot legolcsóbban
a Mosoni-Duna-ágból kotrással lehetett
kitermelni. A kotrást és a feltöltést az
Észak-Dunántúli Vízmű és Mélykotró
Vállalat, valamint a Folyamszabályozó
és Kavicskotró Vállalat végezte. A szikkadt állapotban mért, átlagosan 2 méteres feltöltésre, szintemelésre használt
föld mennyisége kb. 116 ezer m3 volt. A
feltöltés 1970 áprilisban kezdődött és
1971 márciusban fejeződött be. A kellő
tömörödési idő így volt biztosítható. n

*

Lombos Ferenc, a Megyei Tanács
elnöke, a városban lévő szovjet
katonai alakulatokat kérte fel arra,
hogy földkotró géppel simítsák el
a terepet. A munkával néhány óra
alatt végeztek. A katonák egy kis
hordó pálinkát kaptak ajándékba.
A felszámoláskor sok korábbi lakó
volt jelen, könnyes szemmel.

(FORRÁS: Hegedűs Gyula: A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola
megalakulása és első évei. Szerk. Szekeres Tamás. Győr. Széchenyi István
Egyetem, Universitas-Győr Alapítvány, 2003. 158 p.)
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SOHA NEM LÁTOTT MÉRETŰ BERUHÁZÁSOK

GYŐR A KTMF
ALAPÍTÁSAKOR
SZÖVEG: HONVÁRI JÁNOS

A RENDSZERVÁLTÁST MEGELŐZŐEN GYŐR GAZDASÁGI ÉLETÉNEK
LEGLÁTVÁNYOSABB FEJLŐDÉSE AZ 1960-AS ÉVEK KÖZEPÉTŐL A ’70-ES ÉVEK
VÉGÉIG MENT VÉGBE. A VÁROSFEJLŐDÉSNEK EZ A LÁTVÁNYOS KORSZAKA
SZERVESEN KAPCSOLÓDOTT A SZABAD KIRÁLYI VÁROSI CÍM MEGSZERZÉSÉNEK
700. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN SZERVEZETT ÜNNEPSÉGSOROZATHOZ, GYŐR
MEGYEI VÁROSI RANGRA TÖRTÉNŐ EMELÉSÉHEZ, A MAGYAR VAGON- ÉS
GÉPGYÁR TERMÉKSZERKEZETÉNEK GYÖKERES MEGÚJÍTÁSÁHOZ, VALAMINT
A VÁROS TÖBB NAGYVÁLLALATÁNAK DINAMIKUS FEJLŐDÉSÉHEZ.

A Vagongyár egykori központja

A III. (1966–1970) és IV. (1971–1975) ötéves
terv során soha nem látott méretű beruházási program valósult meg Győr városában. A Rába az 1960-as évek végén
– a nyugat-német MAN autógyár licence
alapján – kezdett el nagysorozatban közúti dízelmotorokat és jórészt saját konstrukciójú futóműveket gyártani. A közúti
járműgyártás fejlesztésének 1966–1970

közötti első szakaszában 6 vállalat összesen mintegy 12,5 milliárd Ft fejlesztést
hajtott végre, amelyből 9,8 milliárd Ft-ot
tett ki a beruházás, 2,7 milliárdot a forgóeszköz-bővítés. Ennek az összegnek
közel a negyede, 3 milliárd Ft a győri
gyár fejlesztését célozta. A motorgyártás a törzsgyár területén már meglévő,
felújított és kibővített csarnokba került.
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A zöldmezős beruházásoknak az Iparcsatornán túl elterülő, a város távlati fejlesztési terveiben ipartelepítési célokra
kijelölt egykori repülőtér lett a színtere,
ahol új 28 ezer, majd 67 ezer négyzetméteres futóműgyártó csarnokot, acél
öntödét, kovácsüzemet, szerszámgyárat,
szociális létesítményeket és irodákat
építettek. A licencadó az 1970-es évek

közepén felhagyott a Rábában is gyártott
típusú dízelmotor gyártásával. A győri
gyár megvásárolta és Győrbe áttelepítette
ennek a gyártósornak a legfontosabb
berendezéseit. Ezzel a motorgyár eredeti évi 13 ezer darabos gyártókapacitása
megduplázódott. A világban még évtizedekig futó motorok alkatrész-utánpótlását ettől kezdve a győri gyár oldotta meg.

A könnyűiparban mintegy 1,5 Mrd forint
fejlesztést hajtottak végre, amiből a
Graboplast Pamutszövő és Műbőrgyár
egymaga 1,2 Mrd forinttal részesedett.
Ezzel a beruházással Győrött (illetve
Magyarországon) világszínvonalra emelkedett a műbőr- és linóleumgyártás,
aminek jelentős része a legnagyobb európai autógyártói révén igen gazdaságos

dollárkitermelési mutató mellett exportra
került. A negyedik ötéves tervben tovább
folytatódott a Vagongyár, illetve a Graboplast fejlesztése. A győri ipar kibocsátása ebben az ötéves tervben több mint
másfélszeresére nőtt, ezen belül a gépipar
1,8-szorosára, az élelmiszeripar 1,7-szeresére, a könnyűipar 1,4-szeresére növelte
termelési értékét.
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A NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSA 1971.
ÁPRILIS 25-I HATÁLLYAL AZ ÖT NAGY VIDÉKI
VÁROST MEGYEI VÁROSSÁ NYILVÁNÍTOTTA,
ÍGY GYŐR VÁROSPOLITIKAI SZEMPONTBÓL
FELZÁRKÓZOTT MISKOLCHOZ, DEBRECENHEZ,
SZEGEDHEZ ÉS PÉCSHEZ. EZ AZ ÖT
(BUDAPESTTEL EGYÜTT HAT) KIEMELTEN
FEJLESZTENDŐNEK MINŐSÍTETT VÁROS
LETT AZ AKKOR KIALAKÍTOTT TERVEZÉSISTATISZTIKAI RÉGIÓINAK A KÖZPONTJA.
Rábás pillanatképek a '70-es évekből

Az iparszerű mezőgazdasági termelési
rendszert Magyarországon meghonosító Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatója, Burgert Róbert
tengerentúli kooperációs partnerekkel hozta össze a győri nagyvállalatot.
A győri nagyüzem – amerikai licenc
alapján – 1975 januárjában kezdte meg
a Rába-Steiger nagy teljesítményű
traktorok sorozatgyártását. Az MVG a
közös traktorgyártásról szóló szerződés 1974. október 25-én történt aláírásával egy időben tárgyalásokat kezdett
több amerikai járműgyártó céggel hátsóhidak szállításáról is. Ettől kezdve
a Rába világszínvonalú futóműveivel
állandóan jelen van az amerikai és nyugat-európai piacokon. A Rába ebben
az évtizedben sikereinek csúcsára ért,
ami megmutatkozott a városfejlesztéshez való bőkezű hozzájárulásában
is, hiszen új stadiont, ifjúsági házat,

a munkásoknak biztos munkahelyet
és magyar viszonyok között irigylésre
méltó anyagi megbecsülést adott.
1968-ban a Fehérvári úton átadták
az évi 4000 panellakás termelésére
alkalmas Győri Házgyárat, amelynek
előregyártott betonelemeiből néhány
évtized alatt új városrészek (Adyváros,
József Attila és Kun Béla I–II. lakótelep), iskolák, közintézmények nőttek ki
a földből. A Győri Házgyár paneljeiből
a város környékén (Mosonmagyaróvárott, Ajkán, Veszprémben, Sopronban),
továbbá Szentendrén, Dunakeszin,
a fővárosban, valamint külföldön
(Pozsonyban, Prágában, Brnóban) is
építettek lakásokat, hoteleket, munkásszállót, ABC-t és iskolát. A KTMF
első három kollégiumi épületét is
hagyományos győri házgyári panelekből szerelték össze. A négy budapesti
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és a hat vidéki házgyár tette lehetővé,
hogy 1960 és 1975 között elkészüljön a
15 éves lakásépítési tervben előirányzott egymillió lakás. Az egymilliomodik lakást egyébként Havasi Ferenc,
a minisztertanács elnökhelyettese és
Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter 1975. december 13-án
Adyvárosban adta át egy ötgyerekes
családnak. Ezekben az években rakták
le a Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskola alapkövét, bővítették az 1950es években épített Hűtőház kapacitását
1000 vagonnal, építették meg a városháza tornyos épületével szemben a
Megyei Tanács és Vízügyi Igazgatóság
székházát, amelyet új városközpontnak szántak, kezdték el építeni az új
ETO-stadiont, a Petőfi Ifjúsági Házat és
az új színházat. A mintegy 25 ezer férőhelyes Rába ETO Stadiont 1977. június
22-én az úttörő olimpia megnyitásával

adták át a városnak. Az 1978. november
2-án Illyés Gyula Fáklyaláng című drámájával felavatott Kisfaludy Színházat
síugrósáncra emlékeztető tetőszerkezete miatt egyes kritikusok Thália
ugrósáncának nevezték. Közel 70 év
után került sor Győrött olyan színházi
épület avatására, amelyet eleve erre
a célra terveztek. Az új győri színház
átadásával egy időben indult Gecsényi
Lajos szerkesztésében a Műhely című
társadalomtudományi, közművelődési
és kritikai folyóirat, amely gyorsan
rátalált sajátos arculatára, hivatására:
a határon túli magyar irodalom hazai
fórumon történő megszólaltatására.
Ez, illetve a finoman cizellált rendszerkritikája miatt a szerkesztőség
gyorsan konfrontálódott a hivatalos
párt- és állami bürokráciával, emiatt
a főszerkesztőt néhány év után eltávolították a folyóirat éléről, ami után

kényszerűségből megváltozott a folyóirat hangvétele.
Győr 1870-től 1950-ig törvényhatósági
joggal felruházott város volt, vagyis
jogilag nem alá-, hanem mellérendelt
viszonyban állt a vármegyével. Ezt a
különleges jogállását a tanácsrendszer
kiépítésével elveszítette és 1954-ben
sem került annak a négy nagy vidéki
városnak (Miskolc, Debrecen, Szeged és
Pécs) a sorába, amelyek ekkor a megyei
jogú városokat alkották. Az 1960-as
évek végén nyílt titoknak számított,
hogy Győr a szabad királyi várossá
nyilvánítás 700. évfordulóján, 1971ben megyei város lesz. Ennek egyik
fontos feltételét, a 100 000 fős népességlétszámot úgy érték el, hogy Győr
közvetlen vonzáskörzetében található
és a nagyvároshoz ezer szállal kötődő
Győrszentivánt, Ménfőcsanakot és a

Ménfőcsanakhoz tartozó Gyirmótot
1970. január 1-jével a megyeszékhelyhez csatolták. A Népköztársaság Elnöki
Tanácsa 1971. április 25-i hatállyal az
öt nagy vidéki várost (közte Győrt)
megyei várossá nyilvánította, így Győr
várospolitikai szempontból felzárkózott
Miskolchoz, Debrecenhez, Szegedhez
és Pécshez. Ennek az öt vidéki nagyvárosnak a vonzáskörzete jócskán átlépte
a megyehatárt, lakóinak a száma pedig
elérte a bűvös 100 ezer főt. Ez az öt
(Budapesttel együtt hat) kiemelten fejlesztendőnek minősített város lett az
akkor kialakított tervezési-statisztikai
régióinak a központja. n
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KO R M Á N Y Z AT I É S H E LY I I G É N Y I S V O LT

A GYŐRI FŐISKOLA
LÉTESÍTÉSE
SZÖVEG: WINKLER CSABA

GYŐRBEN AZ 1960-AS ÉVEK KÖZEPÉN – A VÁROS TÖRTÉNETÉBEN MÁR ÖTÖDIK
ALKALOMMAL – ÚJRA A GYŐRI EGYETEM LÉTESÍTÉSÉHEZ KERESTÉK A
MEGFELELŐ HELYSZÍNT…
Készül a kollégium

Dr. Hofer Miklós (†2011), a Középület
Tervező Intézet főépítésze, a Budapesti
Műszaki Egyetem oktatója fiatal építészként 1967-ben kapta a feladatot,
hogy a Győri Építőipari és Építészeti
Egyetemet tervező műteremnek legyen
a vezetője. Előtte 1962–63-ban Angliában szakmai gyakorlaton volt, s ott
kapta a feladatokra szóló felkérést. A
szép tervekből, így az új Nemzeti Színház díjnyertes terveiből akkor nem lett
semmi, s ugyanígy járt a győri egyetem
is, mert a fővárosból nem akartak leköltözni az egyetemi intézmények.
A győri vezetőknek tett ígéretét a kormány mindenképpen tartani akarta,
a legprominensebb lobbizó Csanádi

György akkori közlekedési és postaügyi miniszter volt. A város a járműipar
centrumaként ideális helyszínként szerepelt az 1960-as évek közepén az egyetem helyett megvalósítandó főiskola,
a Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskola esetében is.
– A főiskola létesítése egyszerre kormányzati és helyi igény is volt –
mondta egy korábbi interjúban Hofer
professzor. – Sokat jelentett a folyamatos konfliktusok közepette, hogy a
megyei és a városi vezetők optimális
területet biztosítottak. Győr révfalui
városrésze kiváló forgalmi, városszerkezeti és városképkapcsolatot biztosít
az intézmény részére a városközponttal,
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a Mosoni-Duna-ág által határolt festői fekvésű területe természeti környezetével ideális hátteret ad. Fontos
követelmény volt akkor és ma is a
fejleszthetőség és a belső flexibilitás.
A szakmai minisztériumok vezetői
egyöntetűen támogatták a jövendő
győri főiskola megvalósítását, amit a
Tervhivatal és a Pénzügyminisztérium
illetékesei pénzhiány miatt többször le
akartak állítani.
A legideálisabb és legolcsóbb helyszínnek
kezdetben a Vagongyár melletti szabad
térség tűnt. Azon a részen a közművek
is adottak voltak. Végül is nem ott, nem
a Püspökerdőben, nem a Kisalföld mai
szerkesztősége és nyomdája környékén,

nem az akkor még beépítetlen Adyváros,
Marcalváros kijelölt területén megvalósítandó tervet fogadta el a beruházó,
hanem nagyon sok konfliktus után a
város mai zöldövezeti centrumába, Révfaluba került az épületegyüttes.

infrastruktúra jellemezte. A főiskola építése mindezt alapjaiban változtatta meg.

– Elfogadták az érvelésemet – emlékezett a professzor –, hogy Győr egy fontos
fejlődési időszak előtt áll.

– Azóta bebizonyosodott, hogy Győrben
jól döntöttünk. A főiskola létesítése után
a belváros szomszédságában található
városrész gyors felértékelődése kezdődött, s Révfalu Győr egyik legszebb,
legfelkapottabb, ingatlanáraival a legdrágább zöldövezeti részévé vált.

Példaként elmondta, hogy az 1800-as
évek végén a magyar parlamentet a
fővárosban is egy homokos, ingoványos területre tették, mert tudták, hogy
a majdani nagyváros központja ott
lesz. A révfalui városrészt akkor még
zömében omladozó régi házak, rossz

Hofer Miklós mindig nagy tisztelettel gondolt dr. Hegedűs Gyula alapító
főigazgatóra, Magyar Vilmos építésvezetőre, Mangel Jánosra, akik szakmailag és emberileg is sikeresen oldották
meg munkatársaikkal a nem könnyű
feladatokat.

– 18 méteres fesztávolsággal emeletközi
födémek hazánkban még nem készültek – emlékezett vissza a legnagyobb
kihívásra a tervező. A tanulmányi épület
szerkezeti rendszere egymástól 18 méter
távolságra elhelyezkedő pillérszerű vertikális teherhordó szerkezetekből és a
közöttük áthordó födémelemekből áll.
A legsúlyosabb falelemeket monolitikusan kellett elkészíteniük, mert a megígért 15 tonna teherbírású toronydaru
behozatala nem történt meg. – Életem
fontos része kapcsolódik Győrhöz, hősi
évtizedként emlékezem a főiskola, a mai
egyetem építésére – összegte véleményét egykoron Hofer Miklós. n
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MINDEN SZERVEZÉS KÉRDÉSE

KAMPUSZ ÉPÜLT
RÉVFALUBAN

1967. január 18.: Helyszíni döntés a főiskola elhelyezéséről, a
legkedvezőbb megoldásnak a Győr-Révfalu helyszínt tartották.

1971. július 23.: Dr. Csanádi György közlekedési és postaügyi
miniszter elhelyezte a főiskola alapkövét.

1968. január: Elkészült a Torkoskert területének kisajátítási
terve. Összesen 41 ingatlant sajátítottak ki, az összes költség
(akkori árakon) meghaladta a 20 millió Ft-ot.

1972. december: Az MM és a KPM lényegesen csökkenti a
KTMF létesítésének költségvetését. 4 laborépület helyett 3
épül; a kollégiumok – eredetileg főleg északi tájolású épületei – kelet-nyugati tájolásúak lesznek, s a négy épület helyett
csak három épül. A kollégiumi férőhely azonban a kétágyas
szobák háromágyassá válásával csak 3 százalékkal csökken;
az igazgatási épület nem a tanulmányi épületekhez csatlakozóan épül, így a lealapozott oktatói szálló (a mai igazgatási
épület) gazdaságosan más, olcsó megoldást tesz lehetővé; a
tornatermek takarékossági szempontok alapján a „D” tanulmányi épület földszintjére kerülnek; önálló épületek helyett
a kollégium földszintjén lesz a könyvtár és az orvosi rendelő
– olvasható az intézkedési tervben. Ezen intézkedéssorozat
keretében új technológia szerint – komoly anyagi megtakarítást kimutatva – nem a hagyományos válaszfalakkal oldották meg a tantermek egymástól való elkülönítését.

1968. június 4.: A főiskola alapításának dokumentuma, az
Elnöki Tanács 1968. évi 16. sz. törvényerejű rendelete. A Középülettervező Vállalat mint tervező, a költségeket 515,5 millió
forintban határozta meg.
1968. szeptember: Egykarú intézményként (Közlekedésépítési Kar) a budapesti Szerb utca 23. sz. alatt megkezdte
működését a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola. Az
oktatás 124 nappali szakos hallgatóval indult. A kar vezetője
Szijártó László, a BME Építőmérnöki Karának oktatója volt.

SZÖVEG: WINKLER CSABA

MAGYAR VILMOS, A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA
EGYKORI FŐÉPÍTÉS-VEZETŐJE – A KÉSŐBBI SIKERES NŐI ÖTTUSA MESTEREDZŐ
– AZ 1960-AS ÉVEK ELEJÉTŐL A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALAT MÉRNÖKEKÉNT MOSONMAGYARÓVÁRON DOLGOZOTT. 1968-BAN
RIBARITS RUDOLF, A VÁLLALAT FŐMÉRNÖKE ARRÓL TÁJÉKOZTATTA, HOGY
GYŐR RÉVFALU VÁROSRÉSZÉBEN NAGYSZABÁSÚ ÉPÍTKEZÉS INDUL.

– Révfaluban, a Vásárhelyi Pál utcában,
az építkezés helyszínén gyerekeskedtem,
így nagy volt a lelki kötődés is ehhez a
részhez. Az akkori közlekedési miniszter, Csanádi György Győrben mindenképpen egy mérnökképző főiskolát akart
építeni. Még abban az évben megbíztak
a kivitelező főépítés-vezetői feladatokkal. A cég akkor mintegy ezer emberrel
dolgozott, a Rába-gyár után Győrött
a legnagyobbak voltunk – emlékezett

vissza egy 2010-es interjúban Magyar
Vilmos (†2011) a három évtizedes építős
tevékenységének legszebb éveire. – A
főiskola megvalósításának sokáig első
számú, püspökerdei helyszínét anyagi
okok miatt vetették el: az értékes fák
kivágása, a jelentős zöldterület megszüntetése mellett egy híd költsége is
problémát jelentett. Révfalu torkoskerti
része ekkor került az első helyre. Nagyon
szerény infrastruktúra, alacsony házak,
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bozótos és lápos területek, magas talajvízszint jellemezték a városrészt. Az
állandó árvízveszély miatt a város nem
is áldozott addig a terület fejlesztésére.
A Káldy-villa és egy kisebb ház kivételével mindent le kellett bontanunk. Az
első próbatételünk az volt, hogy TT panellal tervezték az épületeket. Az áthidalásokat a szinteken nem egy-, hanem
kétgerendás rendszerrel akarták megvalósíttatni, s Dunakeszi mellett, Alagon

1968. november 6.: A kormány Gazdasági Bizottsága a főiskola fejlesztési költségeinek csökkentéséről határozott. A
KÖZTI új javaslata 490 millió forintról szólt.
1969. szeptember 8.: A kormány Gazdasági Bizottsága elfogadta a főiskola létesítésének költségvetését. A tervezet szerint
a központi költségvetés 415,3 millió forintot, a megye 74,7 millió
forintot ad a fejlesztés összesen 490 milliós költségvetéséhez.

1974. március: A Művelődési Minisztérium állásfoglalása
szerint Győrben az 1974–75-ös tanévet a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, s nem annak egy intézete kezdi.
A szegedi Vasúti Közlekedési Tagozat az áttelepülés után
Győrben Közlekedés- és Postaüzemi Intézetként kezdte meg
működését.

1970. június 8.: A KTMF műszaki terveinek előzetes bemutatása a Művelődési Minisztérium vezetőinek. A módosítások
számottevő csökkentéseket jelentettek. Csökkentették a laboratóriumi területet, az azonos profilú laborok és az oktatási
termek között nem válaszfalakkal, hanem más technológiával
oldották meg a terek elkülönítését. A menza a labortól független épületként épülhet, így más lesz a megközelíthetősége. A
kollégiumban gazdasági okokból a két fő helyett (a megfogalmazás szerint egyelőre) három fő legyen elhelyezhető – olvasható a jegyzőkönyvben.

1974. szeptember 13.: Az első győri tanévnyitó. 400 nappali
tagozatos és 250 levelező hallgató kezdte meg tanulmányait
Győrben. Ö szakon indult meg az oktatás.

1970. július 1.: A KTMF beruházásának indítása.

1977. augusztus: Budapesten megszűnt a Közlekedésépítési
Kar, s a győri áttelepülés után Közlekedésépítési Intézetként
folytatta tevékenységét.

1970. szeptember 1.: A főiskola első főigazgatójának kinevezése. Dr. Hegedűs Gyula a KPM oktatási osztályának
vezetőjeként a kezdetektől egyik meghatározó irányítója és
résztvevője volt a KTMF létrehozásának.
1971. június 1.: A KTMF építésének kezdete.

1975. augusztus: Elkészült a második tanulmányi épület (B),
a második diákotthoni épület, s a második laborépület.
1976. augusztus: Elkészült a harmadik tanulmányi épület (C), a
harmadik laborépület, a harmadik diákotthoni épület s az igazgatási épület.

1977. október 28.: A főiskola épületeinek ünnepélyes átadása.
1979. november: Varga Imre „Sárkányrepülő” című szobrának avatása.
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AMIKOR 1972 ELEJÉN LE AKARTÁK ÁLLÍTANI
AZ ÉPÍTKEZÉST, ELJÖTT POLINSZKY KÁROLY
AKKORI MŰVELŐDÉSI MINISZTER. LÁTTA, HOGY
MENNYIRE ELŐREHALADOTT AZ ÉPÜLETEK
KIVITELEZÉSE, S ÍGY HOSSZAS HEZITÁLÁS UTÁN
TOVÁBB FOLYTATÓDHATOTT A MUNKA.
gyártották volna az elemeket. Ráadásul
ott a minőség, a paraméterek sem voltak
állandóak. A TT panelből lett T panel,
ötvennégy szál nagyfeszültségű huzal
van benne. A gyártás után, a feszítés
előtt az acélhuzaltekercs szabványértéke
szálanként 5000 kg/négyzetcentiméter
volt. A tekercs műbizonylata tartalmazta
ezt a feltekerés előtti értéket. Nekünk a
gyártás során 12 ezer kg/négyzetcentiméter értékig kellett ezeket a huzalokat
feszítenünk. A T panelok teherbírása
ezen az előfeszítésen múlott. Sikerünket
nagy eredménynek tartom.

Épül a KTMF oktatási épületegyüttese
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Az akkori interjúban külön is kitért a
helyszíni gyártásra, amely akkoriban teljesen új dolognak számított Magyarországon. – Minden szervezés kérdése. A
18 méteres panelt a GYÁÉV külső gyártótelepén akarták gyártatni, de az ideszállítás a győri belvároson, a Czuczor és
a Jedlik utcán, a révfalui hídon keresztül gyakorlatilag megoldhatatlan volt.
Én garantáltam, hogy a helyszínen, a
későbbi parkoló területén jó minőségben legyártunk mindent. Ez óriási megtakarítás volt: pénzben, de presztízsben
is sokat nyertünk. A szakma a kezdeti
fejcsóválás után, amikor látták a jó és
egyenletes minőséget, végül is tudomásul vette. Az épületeket hat és feles

földrengés ellen is méreteztük. Kútalapokra építettünk, ennek paramétereit a
teherhordás szerint változtattuk. Szemben a Mosoni-Dunán volt egy sziget, ezt
hoztuk be csöveken az itteni láp feltöltésére.
Mint mondta, főépítés-vezetőként
ötszáz embert kellett irányítania. –
Győr környéki, szakmailag kipróbált
és összetartó emberek dolgoztak a
brigádokban, ötszáz emberem volt.
Gyakorlatilag katonai fegyelem jellemezte az építkezés közel egy évtizedes
idejét. A technológia szigorú előírás
volt. Mi mindig egy-két héttel előre
megtanultuk az épületet, a következő
munkafázist, a művezetői, brigádvezetői feladatokat. Nem is ért bennünket
meglepetés. Kiváló munkatársakkal
dolgoztam. Török János főművezető,
Horváth Ferenc művezető, aki a kollégiumokat építette, Bicskei Attiláné
helyettesem, aki az adminisztrációt
vezette, Bóna László gépészeti-, Zsemberi István építészellenőr folymatos,
napi és eredményes kapcsolatot alakítottak ki a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola vezetésével. Dr.
Hegedűs Gyula főigazgató, dr. Tallós
Elemér főigazgató-helyettes, Mangel János, a Beruházási Felügyelőség

vezetője és a főtervező, Hofer Miklós,
a legnagyobb nehézségek közepette is
korrekt partner volt.
Magyar Vilmos 2010 elején beszélt arról
is, hogy többször változott a KTMF beruházási programja. –Az ötödik oktatási és
a negyedik kollégiumi épület alapját az
utolsó pillanatban még leraktuk. Amikor
1972 elején le akarták állítani az építkezést, eljött Polinszky Károly akkori
művelődési miniszter. Ez a dr. Hegedűs
Gyula könyvében közölt dokumentum
szerint március 15-én volt. Látta, hogy
mennyire előrehaladott az épületek
kivitelezése, s így hosszas hezitálás után
tovább folytatódhatott a munka. Az Ikarosz-szobor viszont nem azért került az
igazgatási épület melletti helyre, mert
kihúzták a sportcsarnok pénzét a költségvetésből. Kiderült, hogy a csarnok
kinézete nem megfelelő, nem passzol a
többi épülethez. n
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VA R G A I M R E A L KO T Á S A

IKAROSZ
VISSZASZÁLLT
SZÖVEG: WINKLER CSABA

TÖBB ÉVI EGYEZTETÉS, TERVEZÉS UTÁN 1979 OKTÓBERÉNEK VÉGÉN
KEZDTÉK EL FELÁLLÍTANI AZ IKAROSZ-SZOBROT, VARGA IMRE ALKOTÁSÁT
A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA KAMPUSZÁN, AZ
IGAZGATÁSI ÉPÜLET ELŐTTI PARKOSÍTOTT TERÜLETEN.

Az 1960-as években minden állami
beruházásnál egy előzetesen meghatározott minimális összeget művészeti
alkotás elkészíttetésére kellett a megrendelőnek fordítania. Hofer Miklós, a
kampusz épületeinek vezető tervezője
jó munka- és személyes kapcsolatban
volt Varga Imre szobrászművésszel. A
Képző- és Iparművészeti Lektorátus a
tervező kérésének megfelelően Varga
Imrét ajánlotta. A Kossuth- és Munkácsy-díjas, kiváló és érdemes művészi
címekkel elismert alkotó a visszaemlékezők – dr. Hofer Miklós vezető tervező, Magyar Vilmos főépítésvezető,
dr. Hegedűs Gyula alapító főigazgató
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és dr. Tallós Elemér egykori főigazgató-helyettes – szerint legalább fél tucat
alkalommal járt a győri helyszínen,
miután elkészítette 110. szobrának tervét, makettjét. A szoborról az első fotókat egy interjú keretében (makett és a
készülő mű) Menyhárt László a Művészet című folyóirat 1979. évi 7. számában mutatta be.
Dr. Hegedűs Gyula alapító főigazgató
visszaemlékezésében olvasható: „A
mű mondanivalója örök érvényű. Több
gondolat is fűzhető hozzá. Az egyik, a
„juventus–ventus” latin mondás, jelentése az, hogy az ifjúság olyan, mint a

szél, repülni akar. A másik: Ikarosz (Icarus) a görög monda szerint Daidalosz
nevű apjával, viasszal összeragasztott
szárnyakon repülve akart menekülni
Krétából. Atyja intelme ellenére azonban Ikarosz oly közel repült a Naphoz,
hogy a viasz megolvadt, és ő a tengerbe
zuhanva elpusztult. A tanulság: a vakmerőség, az ifjúi hév, a kellő megfontoltság hiánya tragédia okozója lehet.
Az alkotónak, Varga Imrének a szoborral kapcsolatos személyes indíttatása,
hogy repülőmérnök, a II. világháborút
megjárt katonai pilóta az eredeti szakmája, majd szobrász lett. Mindig készült
arra, hogy egy repülőszobrot alkosson.
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Ez a szobor az embernek a repüléssel
kapcsolatos örök vágyát fejezi ki.”
A szobor elhelyezése és különösen délnyugati tájolása – miután a mű nem
az épület középpontjába került – több
ellenkezést, megjegyzést váltott ki. Végül
Varga Imre érvelése győzött: aki repülni
akar, nem a házak felé, hanem a szabad
légtér irányába keresi az utat. A mű szobor jellegéből adódóan körplasztika, elölről, hátulról, oldalról esztétikai élményt
kell nyújtania – és nyújt is. Anyagválasztásként a rozsdamentes krómacél
– tehát az anyag nem a sokszor tévesen
emlegetett bronz –, a megfelelő összeillesztési mód, a speciális hegesztés, a kor
ilyen célra is felhasználható új anyaga és
technológiája együtt jelentette, jelenti a

művészi kifejezési módot. A mű formai
megoldásában a görög szobrokra emlékeztető klasszikus formát, testarányokat
mutat, az ókori szobrokra jellemző lesimított és gondosan kimunkált felületek
helyett meghagyja az anyag, a hegesztés
drasztikus nyomait. A győri egyetem,
a képzés jelképe, egyben mintaképe a
mérnöki precizitásnak: a szobor szárnyain a rések arra szolgálnak, nehogy
egy nagyobb szél valóban felkapja Ikaroszt… A legnagyobb problémát a szobor
minden körülmények közötti stabilitása,
szilárd és biztonságos elhelyezése jelentette. Hofer Miklós, Magyar Vilmos és
Tallós Elemér közösen egyeztetett terveit, elképzeléseit a gyakorlatban egy
statikai kérdésekben is járatos kubikusbrigád váltotta valóra.
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„Az alkotás számomra legérdekesebb
része az árnyékban lévő görögös fej,
amelyen még az árnyékhatás ellenére is
látszik a nagy elhatározás okozta feszültség, a feladatra való összpontosítás, a
kiindulási helyzet fontolgatása, és ezért
tud kifejező, korszerű lenni” – e személyes véleménnyel mutatta be és avatta fel
a szobrot az 1979. november 18-án (csütörtökön) tartott ünnepségen dr. Tallós
Elemér. A Hofer Miklós vezető tervező
közvetlen munkatársaként, kollégájaként is dolgozó egykori főigazgató-helyettes ismert volt a képzőművészet
iránti affinitásáról, jó stílusértékeléseiről. Varga Imrével már a szoborügy előtt
jól ismerték egymást. A művész a Tallós Elemérnek szóló dedikációk, ajánlások szerint elismerően nyilatkozott
a Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskola akkori főigazgató-helyettesének művészetelméleti, s különösen a
szoborállítás folyamatát meghatározó
felkészültségéről. A több, különböző
magasságú elemből álló zalahalápi kő is
minden bizonnyal Tallós Elemér kitartó,
szakmai konfliktusokat is jelentő véleménynyilvánítása alapján került – a
szokásos tartó helyett – a kompozícióba.
Ezt a család visszaemlékezése, s az 1987ben elhunyt, akkor már nyugdíjas oktató
győri sírját jelző zalahalápi származású
bazalt síremlék is megerősíti.
A győri egyetem nagyszabású fejlesztése és környezetének rendezése idejére
raktárba került az 1979-ben felavatott
szobor. A műalkotás 2009. november
21-én, szombati napon került le talapzatáról, s szállították egy ideiglenes raktárba. Úgy tervezték, hogy az alkotást a
munkálatok befejeztével, hozzávetőleg
két év múlva új helyen állítják majd fel
az egyetem területén.
A beígért két évből alig egy lett. Ugyan
technikai okok miatt nem 2010. november 2-án, hanem hat nappal később,
november 8-án, hétfőn helyezték vissza
az új helyen felállított, eredeti zalahalápi
bazaltkőre. Ennek oka, hogy speciális
ragasztóval, vasalással az utolsó pillanatban még megerősítették az időjárási

szélsőségeknek bőven kitett szobortartó
bazaltkövet. Varga Imre éppen repülni
készülő „Ikarosz, a sárkányrepülő” szobra
a Széchenyi István Egyetem új látképi
központi részére, az új épületek és a
Hédervári út közti parkba került.

Varga Imre, dr. Hegedűs Gyula és Magyar Vilmos (1979)

A szobor és a zalahalápi bazaltkövek (1979)
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A műalkotás elnevezése hol Ikarosz,
hol Ikaros, hol Sárkányrepülő, hol Sárkányrepülő Ikarosz, hol Ikarosz, a sárkányrepülő. E változatosságban nem
jelentenek fogódzót a Varga Imréről
megjelent monográfiák, művészeti albumok, könyvek. Szerencsére a győriek, a
kampusz használói mindegyik elnevezést sajátjuknak tekintik, s a szobor már
három évtizede mindennapjaink egyik
kedves látképe, helyszíne. Ikarosz gyors
elfogadását jelezte, hogy már az 1980-as
évek elején a gólyabáli ceremóniákon
is megemlékeztek róla. A fiatalság, a
jövőbe mutatás győri jelképe 2010 végén
azt is szimbolizálta, hogy véget ért az
egyetemi beruházás építkezési szakasza, a következő időszak már a birtokbavételé lesz.
Varga Imre művét legkifejezőbben az
alkotó egyik írásának gondolata fémjelzi:
„a lázadó ember megformálása a lázadó
szobrászat eszközeivel.” n

ANYAGVÁLASZTÁSKÉNT A ROZSDAMENTES KRÓMACÉL – TEHÁT AZ ANYAG
NEM A SOKSZOR TÉVESEN EMLEGETETT
BRONZ –, A MEGFELELŐ ÖSSZEILLESZTÉSI
MÓD, A SPECIÁLIS HEGESZTÉS, A KOR ILYEN
CÉLRA IS FELHASZNÁLHATÓ ÚJ ANYAGA
ÉS TECHNOLÓGIÁJA EGYÜTT JELENTETTE,
JELENTI A MŰVÉSZI KIFEJEZÉSI MÓDOT.
JELKÉP
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CSANÁDITÓL BAROSSIG

NÉVADÁSUNK
TÖRTÉNETE
SZÖVEG: WINKLER CSABA

Az intézmény létesítésének, megvalósításának hathatós támogatója és
eredményes lobbistája volt dr. Csanádi
György akadémikus, közlekedési és
postaügyi miniszter, akit minisztersége
idején Győr városa Pro Urbe emlék
éremmel tüntetett ki. 1974. április 24-én
bekövetkezett halála tovább erősítette
kultuszát, s az 1974. szeptember 13-án
avatott Vilt Tibor szobrászművész által
készített emlékfal, a miniszterről elnevezett kollégiumi terem sokak szerint a
névadást készítette elő. Az intézmény
munkatársai biztosra vették, hogy
hamarosan a Csanádiról elnevezett
főiskolán dolgoznak. Közben a vasút
sikertelen modernizációját Csanádival

nevesítették, s az új főigazgató, dr. Kiscelli László sem rajongott az elődje, dr.
Hegedűs Gyula által favorizált név
adási ötletért.
A Jövő Üzemmérnöke című, az intézmény hivatalos lapjaként megjelenő
újság 1983 júniusi számában dr. Vaszary
Pál főiskolai tanár a „15 éves a Közlekedési Intézet” jubileumi ünnepséghez
kapcsolódóan a „Mérnök emlékezik
Széchenyi Istvánra” címmel írt. „Széchenyi Istvánra alig emlékezhetünk a
büszkeség és a csodálat érzete nélkül” –
olvasható a névadási ötletet nem említő
megállapítás. Az 1984. március 21-én
tartott Főiskolai Oktatói Értekezleten
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dr. Vaszary Pál hozzászólásában javaslatot tett, hogy „az első felelős kormányfőről” kellene elnevezni az intézményt.
A mögötte ülők gyorsan rákérdeztek:
Kossuth, vagy egyáltalán ki a javaslata? A ma már a legendás professzorok között emlegetett, a közelmúltban
elhunyt dr. Vaszary Pál egyértelműen
felelt: természetesen Széchenyi István
legyen a névadó! Dr. Kiscelli László
akkori főigazgató vitazáró összefoglalójában megemlítette a „főiskola elnevezése Széchenyi Istvánról” felvetést.
A Főigazgatói Tanács 1984. november
4-i ülésén a napirend szerint szerepelt a névadás, s az iktatókönyvben

Széchenyi István Friedrich von Amerling festményén (1834)

A JOGELŐD KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLÁT AZ ALAPÍTÁSKOR,
1968. JÚNIUS 4-ÉN NEM NEVEZTÉK EL A MÉRNÖKI SZAKTERÜLETEK VALAMELY
NEVES SZEMÉLYISÉGÉRŐL, CSAK A PROFILOK SZEREPELTEK A NÉVBEN.
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1990. JÚLIUS 1-JÉTŐL AZ INTÉZMÉNY
ELNEVEZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI
FŐISKOLA, MAJD 1992. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL
SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA LETT.

találtam egy, a Művelődésügyi Minisztériumba írt levelet, de a konkrét levél
hiányzik. A javasolt, a kért név dr.
Kiscelli László főigazgató visszaemlékezése szerint a Széchenyi István
Műszaki Főiskola volt.
Magyar Béla, az intézmény arculatát
évtizedekig meghatározó jeles oktató
és az akkori rektor, dr. Szekeres Tamás
a Jövő Üzemmérnöke lap 1984. decemberi számában „Becsüljük nagyjainkat”
címmel írt közös cikkben javaslatot tett
a közlekedés és az oktatás kiemelkedő
személyiségei emlékének győri megörökítéséről. A méltatások és a javaslatok között, az intézmény névadását
nem említve Széchenyi István szerepelt a leghosszabban.

Közben dr. Kiscelli László főigazgató
1985-ben országgyűlési képviselő lett,
s ezzel jelentősen növekedett a lobbi
lehetősége. Dr. Kiscelli László 1985-ben
a műszaki felsőoktatás egyik tanácskozásán bejelentette, hogy Győr már kérte
az intézmény Széchenyi Istvánról történő elnevezését. A Miskolci Egyetem és
a Budapesti Műszaki Egyetem rektora a
visszaemlékező szerint hevesen ellenezték, hogy a „legnagyobb magyar” a győri,
s ne a miskolci vagy a budapesti felsőoktatási intézmény névadója legyen. A
BME rektora egy hozzászóló javaslatát
elfogadva bejelentette: visszatérnek a
József Nádor Egyetem elnevezéshez…
A Főiskolai Tanács 1986. február 10-én tárgyalta a főiskola elnevezésére vonatkozó
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javaslatot. A tanács a következő határozatot hozta: „A Főiskolai Tanács egyhangú szavazással támogatta az állami
vezetőnek azon javaslatát, hogy főiskolánkat Széchenyi Istvánról nevezzék
el.” A legnagyobb vita a név körül volt.
A legtöbben a Széchenyi István Főiskola
elnevezést támogatták, de a Széchenyi
István Műszaki Főiskola is szerepelt a
lehetséges javaslatok között. A Széchenyi István Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola elnevezés viszont nem
kapott támogatást. A Magyar Szocialista
Munkáspárt Politikai Bizottsága 1986.
április 29-i ülésének napirendjei között
szerepelt a „Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola elnevezése Széchenyi
Istvánról” téma az egyebek napirendi
pontban. Érdekesség, hogy 1986. május
16-i dátummal, s 22-i beérkezési időponttal Kreiter Mária, a megyei pártbizottság titkára levélben tájékoztatta
dr. Kiscelli László főigazgatót, hogy
az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő Agitációs és Propaganda
Bizottság az április 29-én tartott ülésén
egyetértett azzal, hogy a Közlekedési és
Távközlési Műszaki Főiskola Széchenyi
István, a „kiemelkedő reformkori politikus” nevét felvegye. E szerint ugyanazon a napon a Politikai Bizottság és
az Agitációs és Propaganda Bizottság
is igent mondott. Azt, hogy a Politikai
Bizottság döntött, csak jó egy évtizeddel
később tudhattuk meg, akkor oldották
fel az iratok titkosságát.

Közben a minisztériumok is elmondták
véleményüket. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium gyakorlatilag megvétózta a két rövidebb nevet, mert így a
közlekedési, a távközlési profilra vonatkozó kitétel kimaradt volna. Ez azért
nem okozott csalódást az intézményben,
mert a Művelődési Minisztérium helyett
akkor már több éve a gazdagabb Közlekedési Minisztérium intézménye szerettünk volna lenni.
A főigazgató is Kreiter Mária leveléből
tudta meg a pontos elnevezést, ezt a
levélen szereplő „a főiskola neve e szerint…” megjegyzés is erősíti. A Magyar
Közlöny 1986. augusztus 31-én megjelenő számában szerepelt a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1986. évi 13. számú törvényerejű rendelete, s az intézmények felsorolásában
a név Széchenyi István Közlekedési
és Távközlési Műszaki Főiskola. Az
új név már másnap, szeptember 1-jén
hatályos volt.
1990. július 1-jétől az intézmény elnevezése Széchenyi István Műszaki Főiskola,
majd 1992. szeptember 1-jétől Széchenyi
István Főiskola lett.
A kormány 1157/1998. (XII. 9.) határozata,
az Oktatási Minisztérium felügyelete alá
tartozó állami felsőoktatásban végrehajtandó intézményi integráció elveiről című
jogszabálya „Győri Főiskola” néven jegyzi

a Széchenyi István Főiskolából és az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolából
létrejövő kétkarú intézményt. Az integráció nem jött létre, a Széchenyi István név
megmaradt.
S persze fontos időpont 1999. március 23.,
amikor a Széchenyi István nevet két parlamenti képviselő a Magyar Országgyűlés
plenáris ülésén elmondott hozzászólása
szerint a soproni egyetemnek kellene
adni, a győri intézmény pedig elnevezésként Baross Gábort kapná. Ez a módosító
javaslat nem készült el, nem adták be, a
név így nem változott.
1999. április 2-i dátummal szerepel
egy még nyilvánosan nem megjelent
csatlakozó módosító indítványtervezet. Ennek lényege, hogy csak az
integrációs folyamatban részt vevő
intézmények kérhették átminősítésüket az új felsőoktatási törvényben. Ezt
a módosító indítványt sem adták be,
de értékes adalék az Eötvös Loránd
Tudományegyetem ezen támogatása a
Széchenyi Istvánról elnevezendő győri
egyetem létrejöttéhez.

A II. FEJEZET 3. § 1. bekezdés b) pontja:
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
különválik az alábbi jogelőd intézményekre: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest és Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Győri Tagozata (Győr)
Indoklás: a … számon beadott módosító javaslat a fenti intézmények integrációjára vonatkozik. A törvényjavaslat
idézett helyein azonban a javaslat következményeit nem jelölte meg.
A parlament 2001. december 11-én döntött: a Széchenyi István Főiskola teljesítette a felsőoktatási törvényben előírt
követelményeket, s 2002. január 1-jétől
Széchenyi István Egyetemként folytathatja tevékenységét. Maradt a másfél
évtizede, hosszas lobbi és harc által megszerzett név. n

Az I. FEJEZET 1. § t) pontja:
a Széchenyi István Főiskola, Győr és
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Győri Tagozata, Győr jogutód intézménye a Széchenyi István Egyetem, Győr székhellyel.
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25 ÉVE TÖRTÉNT

SZELLEMI
ALAPKŐLETÉTEL
SZÖVEG: WINKLER CSABA

1993. JANUÁR 20. EKKOR HIRDETTE MEG A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
KONCEPCIÓJÁT A JOGELŐD INTÉZMÉNY ÉS AZ UNIVERSITAS-GYŐR
ALAPÍTVÁNY. EZ VOLT A GYŐRI EGYETEM TÖRTÉNETÉNEK, INDULÁSÁNAK
MEGHATÁROZÓ ESEMÉNYE.

Több mint egy évszázada tartott a küzdelem, hogy Győrben a felsőfokú oktatás
minőségi rangját adó egyetem legyen.
Először 1878-ban Kautz Gusztáv, a Győri
Jogakadémia igazgatója egy terjedelmes
tanulmányban javasolta, hogy a tervezett harmadik magyar egyetem színhelye
Győr legyen. Sajnos ez az egyetem sem
akkor, sem 1921-ben nem lett Győr városáé. 1963-ban újra felcsillant a remény, de
kicsinyes városi, ideológiai félelmek miatt
Győrnek 1968-ban „csak” főiskolája lett.
1993. január 20., a győri Hotel Konferencia tanácskozóterme – ez a Széchenyi István Egyetem koncepcióját

nyilvánosan ismertető társadalmi esemény időpontja és helye. „A jövendő
győri egyetem nem létezhet a helyi
társadalmi, gazdasági elit támogatása
nélkül” – ezt a meghívott vendégek, a
koncepciót kidolgozó egyetemi vezetők
is hangsúlyozták.
Kolozsváry Ernő polgármester, az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi
társelnöke üdvözölte a helyi közélet,
az egyetemek reprezentánsait. „Most
van az a pillanat, hogy ha mindannyian
nagyon akarjuk, s mindannyian teszünk
érte tehetségünk szerint, akkor lesz
egyetem. Én azt kívánom, hogy a győri
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Széchenyi István Egyetem nagyon rövid
idő alatt valóság legyen.”
Dr. Andrásfalvy Bertalan művelődési
és közoktatási miniszter – az Universitas-Győr Alapítvány munkáját elismerve
és támogatva – a jövendő Széchenyi
István Egyetem megszervezését a közeli
jövő feladataként jelölte meg. „A magyar
felsőoktatás egyik nagy problémája az,
hogy aránytalan a továbbtanulók eloszlása. Vannak táji eltérések, de a legnagyobb eltérés a szülők, a tanulók eltérő
kondíciója... Lassan-lassan kivonulnak
a rosszabb tanulmányi lehetőségekkel
rendelkező vidékek, néha egész tájak a

felsőoktatásból. Észak-Dunántúl azért,
mert nincs a továbbtanulásra megfelelő
egyetem... Az, hogy a főiskola megtartja
mai jellegét – aránylag rövid kiképzésben részesíti a jövendő szakembereket —,
ez nagyon kívánatos, s sarkalatos pontja
a koncepciónak. A jövő elképzelhetetlen
a technikailag képzett szakemberek nélkül. Ma Németországban a Technische
Hochschulék sokkal nagyobb vonzerővel rendelkeznek, mint egy egyetem,
mert rövid idő alatt képzést adnak... Én
azt hiszem, ha a győriek össze tudnak
fogni, akkor a Széchenyi István Egyetemet meg tudják valósítani. Minden a
győrieken áll. Az egyik kulcshelye lesz a

jövendő magyar gazdaságának Győr, ha
az egyetemet megvalósítja.”

Universitas-Győr Alapítvány társelnöke mutatta be.

Keresztes K. Sándor környezetvédelmi
miniszter, mint győri polgár, s mint a
kormány tagja a minőségi képzés, a
helyi egyetem fontosságáról szólt, s kijelentette: bízik abban, hogy a Széchenyi
István Egyetem másfél év múlva már
fogadhatja az első hallgatókat.

„Az elmúlt két évben a győri közvélemény állandó témája volt a több mint
100 éve áhított egyetem alapításának
gondolata. Engedjenek meg nekem egy
rövid történelmi visszapillantást! Talán
nem sokan tudják, már a pozsonyi egyetem alapítását megelőzően, 1878-ban
felvetődött, hogy városunkban legyen
a harmadik magyar tudományegyetem.
Szomorú fordulata az eseményeknek,
hogy a Pozsonyból végül költözni kényszerült intézmény városunkon keresztül
érkezett új otthonába, Pécsre. Ma már

POZSONYBÓL PÉCSRE
A jövendő Széchenyi István Egyetem
koncepcióját dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Főiskola főigazgatója, az
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„MOST VAN AZ A PILLANAT, HOGY HA
MINDANNYIAN NAGYON AKARJUK,
S MINDANNYIAN TESZÜNK ÉRTE
TEHETSÉGÜNK SZERINT, AKKOR LESZ
EGYETEM. ÉN AZT KÍVÁNOM, HOGY A GYŐRI
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM NAGYON
RÖVID IDŐ ALATT VALÓSÁG LEGYEN.”

nehéz kideríteni, hogy a helyi vezetés
volt-e erőtlen, vagy a magasabb politikai
érdek a meghatározó, hogy nem sikerült
megállítani a tudomány száműzött apostolait. A hatvanas években már csak a kor
igényének megfelelő műszaki egyetemi
elképzelés villant föl egy rövid időre.
A rendszerváltozás egyik szép kísérője
volt országszerte, hogy a helyi társadalmak a régóta dédelgetett, esetleg soha
nyíltan meg nem fogalmazott álmot,
az egyetem alapításának szép tervét
vetették fel. Sok város önkormányzata,
értelmiségi szervezetek, alapítványok
kezdeményeztek egyetemalapítást A
magukra találó helyi közösségek alkotó
energiáinak szép megnyilvánulásai voltak ezek. Látva az egyetemi városok
pezsgő szellemi életét, az egyetem adta
különleges státust, sok helyen érezték
úgy, hogy itt az alkalom, csak akarnunk
kell és megváltoztatható városunk arculata, leküzdhető a provincializmus.
Közhelyszámba megy, hogy hazánkban
igen alacsony a felsőoktatásban tanulók
száma. A felsőoktatás fejlesztési koncepciója az évezred végéig a jelenlegi létszám
közel kétszeresét tervezi. Az egyetem
alapítási szándékokban is kifejeződik
az a feszítő társadalmi igény, hogy több
fiatal kapjon lehetőséget kipróbálni erejét a felsőoktatásban. A numerus clausus
korszakából kilépve egyre nehezebben

fogadható el, hogy egy korábban merőben más szempontok szerint kialakított
szakstruktúra és az ehhez rendelt felvételi létszámkontingensek határozzák
meg a jövő értelmiségét.
Az értelmiségképzést nem lehet pusztán
munkaerő-szükségleti terveknek alávetni, az értelmiség önmaga is formálja
a társadalmat, a gazdaságot, nemcsak új
munkahelyeket, hanem új feladatokat,
intézményeket teremtve. Az értelmiség
olyan társadalomformáló erő, amely
mesterséges eszközökkel hosszú távon
büntetlenül nem deformálható.
Az egyetemszervező helyi közösségek
lendülete azonban a realitásokkal szembesülve lelassult, s ma már alig-alig hallani a korábbi lelkes hangokat. Talán
nem véletlen, hogy éppen Észak-Dunántúlon, s főleg városunkban változatlanul az érdeklődés középpontjában áll a
felsőoktatás jövője.
Észak- és Közép-Dunántúl hat megyéjében él a magyar lakosság mintegy
20 százaléka. Az itt élő fiatalok közül
azonban csak nagyon kevesen folytathatnak szűkebb pátriájukban felsőfokú
tanulmányokat. A magyar egyetemisták 4 százaléka, a főiskolások 16 százaléka tanul csak e tájakon, s közülük
is sokan az ország más részeiből jöttek
hozzánk. Büszkén emlegetjük a nagy
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múltú és nagy hírű soproni és mosonmagyaróvári egyetemet, valamint a
fiatalabb, de tekintélyes veszprémi
egyetemet is. Tény, hogy ezek az egyetemek túlspecializáltak és még hazai
mércével mérve is viszonylag kicsi, alig
néhány száz fős intézmények.

SZÖVETSÉG NÉLKÜL
A hazai felsőoktatás fejlesztésének
egyik fontos feladata, hogy az intézmények mérete növekedjen, a művelt
tudományterületek köre bővüljön,
közelebb kerülve így az európai nagyságrendekhez. Ennek egyik útja az
intézmények közötti együttműködés,
a szövetségek létrehozása. Győr korán
felismerte az ebben rejlő lehetőségeket,
és már két évvel ezelőtt kezdeményeztük a térségben működő felsőoktatási
intézmények együttműködését. Sopron, Mosonmagyaróvár és Szombathely létre is hozta a nyugat-dunántúli
UNIVERSITAS-t, Veszprém szintén
ilyen terveket dédelget a Hittudományi
Főiskolával és a keszthelyi mezőgazdaság-tudományi karral.
Győrt azonban elkerülték ezek a szövetségek és ezt szomorúság, csalódottság
nélkül állapítom meg. Ez talán elismerése annak, hogy a város képes önállóan
is felsőoktatásának jövőbeni koncepcióját megfogalmazni és megvalósítani.

Az egy városban működő egyetemek
és főiskolák együttműködése, szövetsége gazdasági, tudományos és oktatási
szempontból egyaránt számtalan előnyt
jelenthet. Az észak- és közép-dunántúli
térségben azonban alig találni egyetemistát, s a szakok kínálata is egyoldalú.
Itt nem elég szövetkezni, itt bővíteni kell
a felsőoktatási kapacitást. Ez nem csak
az itt élők érdeke. Az egész ország profitálhat abból, ha e térség továbbra is az
átalakuló gazdaság motorja marad.
Itt kell megemlítenem a Győri Tudományegyetem Szervező Egyesületet,
amely a Frigyes-laktanya épületegyüttesében egy – elsősorban alapítványi
finanszírozású, sok karú – tudományegyetem létrehozását tűzte ki célul. A
városi önkormányzat támogatásának
birtokában sem sikerült azonban mind
ez ideig olyan szponzort, vagy szponzorokat találni, akik az épületegyüttes
helyrehozatalához és a működéshez
szükséges jelentős pénzeszközöket biztosítani tudták volna.

FIGYELEMRE MÉLTÓ
REALITÁSOK
A győri egyetem megvalósítása csak a
realitások figyelembevételével sikerülhet. Melyek is ezek a realitások? Nem árt
számba venni őket, mielőtt az egyetemi
koncepciót megfogalmazzuk.
Miközben az egyetemi hallgatók létszámának radikális emelésére készül a
művelődési kormányzat, új intézmények
pénzügyi fedezetének megteremtésére
nincs lehetőség, s így ez a tervekben
nem szerepel. A nagy tömegű új hallgató azonban helyet követel. A meglévő
egyetemek kapacitásának növelése is
pótlólagos beruházást igényel. Akkor
van esélyünk arra, hogy a győri egyetemi koncepció kedvező fogadtatásra
talál, ha döntően helyi forrásokból biztosíthatók a pótlólagos beruházások, sőt
a működési költségek egy része is. Ez
lehet a győri polgárság hozzájárulása a
magyar felsőoktatás felemelkedéséhez.
Egy ilyen gesztust nem lehet elutasítani
akkor, amikor a gazdasági átalakulás
nehézségei az egyetemek és főiskolák
működőképességét is próbára teszik.

Engedtessék meg nekem még egy idevágó
gondolat. Nehezen fogadható el az az
egyetemi körökben is elterjedt vélemény,
hogy főiskolák bázisán egyetem létrehozása – túl a szűkös anyagiakon – a szükséges szellemiek hiányában sem lehetséges.
Ugyanakkor tény, hogy a közelmúlt
felsőoktatás-történetében is új egyetemek, új karok sokasága jött létre, szinte
a semmiből – még a legutóbbi években,
hónapokban is. Tanúi vagyunk világunk
mindent átfogó gyökeres megváltozásának, olyan egyéni és közösségi energiák felszabadulásának, amiről nem is
álmodtunk talán. Vajon az egyetem az
egyetlen idea, amelyiknek nem lehet
mása az új reáliák között? Nem hiszem,
hogy ezt logikus érvekkel bizonyítani
lehet, ugyanakkor elismerem és tapasztalom a feladat rendkívüli nehézségét.
Figyelembe veendő realitások közé tartozik, hogy a XX. század végére igen
komoly kritériumoknak kell megfelelnie egy egyetem oktatói karának
és infrastruktúrájának. Ezek a felsőoktatási törvény tervezetében is
nagy hangsúlyt kapnak. Egy alapjaiban új egyetem létesítése nemcsak a
szükséges milliárdok, hanem a tudományos-oktatási kompetenciák biztosítása szempontjából is – mint azt ma
sok hazai példa mutatja – reménytelen
vállalkozás. Bár egyetemet nem kapott
a város, de Magyarország legkorszerűbb felsőoktatási intézménye mégis itt
épült meg Győrött, a Duna túlsó oldalán. Ami a magyar felsőoktatás történetében egyedülálló: az utolsó csavarig
felsőoktatási intézménynek tervezték,
építették. A Széchenyi István Főiskola,
s erről a nagy egyetemalapító lelkesedésben kevés szó esik, a legnagyobb
magyar főiskola – az oktatott szakok
száma és a hallgatói létszám tekintetében egyaránt. Sehol másutt nem
található ilyen igényes infrastruktúra
egy leendő egyetem létrehozásához.
Számítógép-hálózatunk lehetővé teszi,
hogy oktatóink a világ nagy tudományos informatikai központjaival kapcsolatba léphessenek. Könyvtárunk,
sportlétesítményeink, orvosi szolgáltatásaink, kollégiumaink, ellátóegységeink színvonalát már ma is több

egyetem elfogadná. Értelmetlennek
tűnik minden olyan törekvés, amely
nem ebből indul ki, nem erre épít.
A győri egyetemi elképzeléseknek nem
riválisként, hanem kiegészítő, együttműködésre kész törekvésként kell a térség felsőoktatási intézményrendszerébe
illeszkedni. Sajnos – és ez is realitás –
nem rendelkezünk annyi fölös, értékes
szellemi kapacitással, hogy 40–50 kilométerenként vetélytársbázisokat állítsunk fel.

KAROK ÉS SZAKOK
Az Universitas-Győr Alapítvány 1990ben azzal a céllal jött létre, hogy a
Széchenyi István Főiskola egyetemi
rangra emelkedjék, s ezáltal Győr az
egyetemi városok sorába léphessen. Itt
kell elmondanom, hogy Győr városa
mellett az alapítók azok az intézmények, vállalatok, amelyek elsősorban
az üzemmérnökképzés fenntartásában
és fejlesztésében érdekeltek. A főiskola
iránti több évtizedes elkötelezettségük
szép kifejezése, hogy támogatják olyan
új tudományterületek, szakok, az egyetemi képzés megteremtését, amelyhez
talán közvetlen érdekük nem is fűződik. A Magyar Államvasutak, a Magyar
Posta, a Magyar Távközlési Vállalat, a
Rába, a Magyar Műsorszóró Vállalat, a
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút és a Külkereskedelmi Bank támogatása nyilvánosságot és köszönetet érdemel. Nem
csak a főiskolát, Győr városát is segítik
abban a törekvésben, hogy egyetemmel büszkélkedhessenek polgárai. Még
nem késő, hogy más győri támogatók is
kövessék példájukat – reméljük, majd
erre is sor kerül.
Az alapítvány rövid működése alatt is
sokoldalú támogatást nyújtott már az
oktatóknak és a hallgatóknak. 18 kollégánk kapott egyéves ösztöndíjat dis�szertáció elkészítéséhez, sok oktató
utazhatott alapítványi támogatással külföldi tanulmányútra, nemzetközi konferenciákra. Több tucat hallgató számára
tette lehetővé, hogy külföldi egyetemeken és főiskolákon folytassanak résztanulmányokat. A kuratórium támogatást
nyújtott a tanítóképző oktatóinak is.
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A felsőoktatás távlati fejlesztési koncepciója a közgazdasági képzés expanziójával számol. Ez csak úgy képzelhető
el, ha új intézmények is bekapcsolódnak a képzésbe. Hazánk nagy térségei
közül csak Észak- és Közép-Dunántúlon
nincs egyetemi szintű közgazdászképzés – ugyanakkor a gazdasági fejlettség
és teljesítőképesség ma és a jövőben is
felülmúlja az országos átlagot.
A közgazdasági kar alapját a jelenlegi
Közgazdasági Intézet jelenti, ahol idén
végeznek az első üzemgazdászok. A képzés megszervezése és az intézet munkája
a kezdetektől a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem támogatását élvezi.
Az egyetemi szintű képzést a magyar
közgazdászoktatás kialakult gyakorlatának megfelelően, de a térség igényeihez s a főiskola tradícióihoz igazodva
kívánjuk kialakítani. Így az itt végzett
szakemberek elsősorban a közigazgatás,
közszolgáltatás, környezetgazdálkodás
feladataira készülhetnek fel a jövőben.
Az alapítványnak nagy szerepe van
abban, hogy ma ismertethetem önökkel a
Széchenyi István Egyetem koncepcióját.
A győri egyetemmel kapcsolatos igények
különböző érdekek mentén, különböző
szinteken fogalmazódnak meg.
A város polgárai, szülők és fiatalok egyaránt azt szeretnék, ha minél rövidebb
időn belül, minél több szakon, minél
többen ismerkedhetnének a tudományok világával az új egyetemen. Valamennyiünk reménysége, hogy az itt
tanuló fiatal értelmiség a lokálpatrióták
új nemzedékévé válik, akik számára
belső kényszer a város felemelkedésén
munkálkodni.
A város értelmisége ösztönzést, kohéziós
erőt, kulturális etalont, táguló intellektuális horizontot remél a városban dolgozó, élő egyetemi emberektől.
A főiskola jelenlegi oktatói a tudományos potenciál növekedését, az ezzel járó
fokozott megbecsülést, a magasabb követelményekkel összhangban lévő egzisztenciát remélik az egyetemmé válástól.

A társ felsőoktatási intézmények jogos
igénye, hogy a formálódó, fejlődő győri
felsőoktatás megbecsült részesei legyenek a jövőben is, fenntartva a jogot az
egyetemmel való viszonyuk autonóm
meghatározására.
A régió felsőoktatási intézményei együttműködésre kész, érdekeiket toleráló
magatartást várnak az új egyetemtől.
Végül, de nem utolsósorban a közeli
határok túloldalán élő magyarok fiaik
és leányaik anyanyelvű továbbtanulási
lehetőségében bíznak.
A Széchenyi István Egyetem természetesen nem lehet az összes megfogalmazódó
igény eredője. A karok és szakok olyan
struktúráját kell kialakítani, amely már
megfelel az egyetemmel szemben támasztott minimális követelményeknek, amely
egymással kölcsönhatásba hozható tudományterületeket integrál, s amely belátható időn belül reálisan megvalósítható.
Mindezek figyelembevételével három
kar, a közgazdasági, a jogi és a mérnöki
kar megteremtését tűztük ki célul.

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

A közgazdászképzéshez hasonlóan, térségünk az egyetlen, ahol nincs jogászképzés. Ugyanakkor a jogállam és a
jogilag szabályozott piacgazdaság kiépülése növekvő szakemberigénnyel jár
együtt. A fejlett országok gyakorlatával
összhangban szükség van főiskolai végzettségű jogi, igazgatási szakemberek
képzésére is, akik az államigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a gazdasági szervezetek munkájában vesznek részt.

„MINDEN A GYŐRIEKEN ÁLL.
AZ EGYIK KULCSHELYE LESZ A JÖVENDŐ
MAGYAR GAZDASÁGÁNAK GYŐR, HA
AZ EGYETEMET MEGVALÓSÍTJA.”

sokrétűbb tanulmányokra. A mérnöki
karon nem szükséges az oktatók létszámának növelése, itt a tudományos kapacitás
minőségi fejlesztése a feladat.
A leendő egyetem struktúrájának terve
tehát kialakul. A megvalósításhoz azonban számba kell venni a feltételeket.
Az egyetemi szintű képzés, az új karok
létesítése, a hallgatólétszám további
növelése szükségessé teszi az oktatói
kar fejlesztését. Mindenekelőtt profes�szorokra van szükség, akik a képzés
gerincét jelentő tudományágakat, a fő
tantárgyakat képviselik, és tudományos
iskolákat hoznak létre Győrött. Különösen a közgazdasági és a jogi karra tekintélyes oktatókat kell meghívni hazai
egyetemekről, tudományos intézetekből
és külföldről. A Győrbe telepedés előnyös lehet azoknak a fiatal, tehetséges
oktatóknak, akiknek a győri egyetem
gyorsabb karrierlehetőséget kínál.

A tervezett kari struktúra lehetőséget
nyújt arra, hogy a közgazdasági, a jogi és
a mérnöki tanulmányokat ötvöző képzési formák alakulhassanak ki.

Természetesen meg kell nyerni az itt élő
tapasztalt szakemberek támogatását is.
Segítőkészségüket, áldozatvállalásukat
eddig is tapasztaltuk, így jó reményekkel
számíthatunk rájuk a jövőben is.

A gazdaságilag fejlett országokban a termelés és a szolgáltatás megbecsült szakembere az üzemmérnök. Terveink szerint
a jövőben is az üzemmérnökképzés legjelentősebb bázisa marad az intézmény. A
mérnökhallgatók létszáma várhatóan nem
változik. Azokon a tudományterületeken
és szakokon, ahol a feltételek megteremthetők, a hallgatók egy része egyetemi képzésben részesülhet. A közgazdasági és a
jogi kar lehetőséget ad a mérnökhallgatók
számára is a jelenleginél sokkal színesebb,

Az igazi győri oktatógárda természetesen majd csak az első évfolyamok tehetséges végzőseiből kerül ki. A jelenlegi
230 fős oktatói kar 280-ra való növelése
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi
fejlesztés is, hiszen meg kell felelnünk a
készülő felsőoktatási törvény előírásainak. Az új oktatók megnyeréséhez megfelelő anyagi feltételeket kell teremteni.
Ehhez az Universitas-Győr Alapítvány
nyújt majd segítséget. A letelepedéshez a
város támogatására is számítunk.

A közelmúltban elkészült a főiskola fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv. A
leendő egyetem igényeihez igazodva új
könyvtár, nagy előadóterem és sportcsarnok építése a közeljövő legfontosabb
beruházási feladata. Az elképzelések
makettjével az előcsarnokban mindannyian megismerkedhetnek. Természetesen ezek is csak döntően helyi
erőforrásokból hozhatók létre. Szerencsére a város még a szovjet csapatkivonulást megelőzően a csapatcsökkentés
során megkapta a Frigyes-laktanya tulajdonjogát az egyetem céljaira. Amennyiben a városi önkormányzat támogatja a
Széchenyi István Egyetem létrehozását,
úgy azt kérjük, hogy az objektum kerüljön az Universitas-Győr Alapítvány
tulajdonába. Hasznosítása nyújtana
anyagi fedezetet a beruházások jelentős
részére. Az önkormányzat további ingatlanok átadásával – pénzbeli hozzájárulás nélkül – támogathatná az egyetem
bázisának bővítését.
Főiskolánk az elmúlt két évben számtalan sikeres pályázattal, alapítványok
támogatásával, mintegy 200 millió forint
fejlesztési eszközzel gazdagodott. Ezek a
források a leendő egyetem fejlesztéséhez
is nagy segítséget nyújtanak.
Ezek után bizonyára felmerülhet önökben is a kérdés: mikor lesz, mikor lehet
Győrben egyetem?

JELKÉPES ÖSSZEFOGÁS
Kétéves előkészítő munka tapasztalatai
alapján az a meggyőződésünk alakult
ki, hogy a közgazdászképzés indításához
1994 szeptemberére, a jogászképzéshez

1995 szeptemberére teremthetők meg
a feltételek. A mérnökképzés főiskolai
mérnöki kar keretében folyna tovább
mindaddig, amíg a megfelelő személyi
feltételek egy-egy szakon az egyetemi
szinthez nem biztosíthatók.
Az egyetem alapításához a feltételek
megteremtésén túl parlamenti döntés is
szükséges, amelyhez a kormány, mindenekelőtt a kultuszminisztérium támogatását kérjük!
Emellett azonban a legfontosabb a győri
társadalom összefogása, áldozatvállalása.
Enélkül nem valósulhat meg a régi álom,
ezzel a háttérrel azonban senki nem akadályozhatja meg, hogy beteljesüljön. De
nem is hiszem, hogy ezt valaki ellenezné,
hiszen az új Magyarország egyik jelképévé, a győri társadalmi összefogás örök
bizonyítékává válhat az alma mater.
Főiskolánk természetesen oroszlánrészt
vállal a nagy program megvalósításában.
Infrastruktúránkkal, oktatóink alkotó
közreműködésével szeretnénk bizonyítani, hogy győri lokálpatriótákként viseljük szívünkön városunk jövőjét.
Kérem önöket, s önökön keresztül valamennyi győri polgárt: támogassák törekvésünket, támogassák biztató szóval,
kritikai észrevételeikkel, javaslataikkal.
Minden megnyilvánulásuk bizonyíték
lesz, hogy szívükön viselik ezt az ügyet.
Oktatótársaim, s a leendő hallgatók
nevében is előre köszönetet mondok
ezért a támogatásért.” n
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BIZTOSAN VEZETÜNK
„SAFE DRIVING” IS OUR MOTTO

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC | TRANSLATED BY: ADÉL KIVIHARJU - TURI (INOK)

FÖLDESI PÉTER REKTOR AZ EGYETEMMÉ VÁLÁST A JOGOSÍTVÁNY
MEGSZERZÉSÉHEZ HASONLÍTVA ÚGY FOGALMAZOTT, HOGY TIZENHAT ÉV
ELTELTÉVEL MÁR BIZTOSAN VEZETNEK, DE AZÉRT EGY DAKAR-RALIN MÉG
NEM INDULNÁNAK EL. SZERINTE AZ 50 ÉVES SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMET
A MAGABIZTOSSÁG, UGYANAKKOR A BÖLCSESSÉG ÉS A TÜRELEM EGYARÁNT
JELLEMZI. – HA EGY FELADATRA KÉSZEN ÁLLUNK, BÁTRAN BELEVÁGUNK, ÁM
HA FELKÉSZÜLETLENNEK ÉREZZÜK MAGUNKAT, AKKOR INKÁBB KIVÁRUNK.
SIKEREKET AKARUNK ÉS NEM CSALÓDÁSOKAT!
RECTOR, PÉTER FÖLDESI COMPARES THE EVENT OF BECOMING A UNIVERSITY
TO GETTING A DRIVING LICENCE, WE HAVE LEARNT TO DRIVE SAFELY BUT
WE ARE NOT YET READY TO PARTICIPATE IN THE DAKAR RALLY. HE BELIEVES
THAT THE 50 YEAR OLD SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY IS CONFIDENT BUT
WISE AND PATIENT AT THE SAME TIME. WHEN WE ARE READY FOR A TASK
WE DIVE IN BUT IF WE FEEL THAT WE ARE NOT READY WE RATHER WAIT. WE
WANT SUCCESS AND NOT DISAPPOINTMENT!

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

AZ AKARAT
DIADALA

ÚJDONSÁGOK
ÉS ALAPÉRTÉKEK

S bár maga a Széchenyi István Egyetem
tizenhat esztendős múltra tekint vis�sza, jogelőd intézménye, a Közlekedési
és Távközlési Műszaki Főiskola éppen
fél évszázada kezdte meg első tanévét.
– Győrt nagy múltú feldolgozóipari háttér, magas szintű kultúra, valamint erős
polgári szemlélet jellemezte, ennek megfelelően nagyon akarta és nagyon ki is
érdemelte az egyetemet. Külön ki kell
térni a Rába-gyár szerepére, melynek
jelenléte és hagyományai nélkül aligha
alakult volna meg a KTMF, s aligha
Győrt választja kelet-európai terjeszkedésének színhelyéül az Audi – jegyezte
meg Földesi Péter, aki szerint a felsőoktatás helyi bázisának fejlődésében
komoly szerep jutott és jut a győri középiskoláknak, melyek kategóriájukban
országos szinten is az élmezőnybe tartoznak. – Szívet melengető, hogy Győr
a középfokú oktatásban is nagyhatalomnak számít, mivel a város jövője múlik
azon, hogy milyen a közép- és felsőfokú
oktatása, melyet a városvezetés ennek
megfelelően tudatosan és pragmatikusan segít. Miközben a város ünnepli az
egyetemét, mi ünnepeljük Győrt, melytől rengeteg támogatást kapunk.

Immáron huszonkét éve létezik a Practing
program, amely vállalatok közreműködésével a gyakorlatalapú képzést emelte be
az oktatási programba. Majd következett
a program mellé a duális képzés, melynél
az egyetem komoly szakmai viták árán,
ám határozottan kiállt a saját modellje
mellett. – E tekintetben aztán más egyetemek már átlendültek a ló túloldalára,
ám mi nem szeretnénk olyan képzést
bevezetni, melyek kevésbé készítenek fel
az elméleti dolgokból. Sok esetben kezdeményezőek vagyunk, ám odafigyelünk
az alapértékeinkre, melyekből nem szívesen engedünk – jelentette ki Földesi
Péter, aki példaként említette az e-learning úttörő jellegű bevezetését, amely
komoly szemléletmódváltást, ugyanakkor hatékonyabb képzési módszertant is
eredményezett. Hasonló cipőben járva
most a virtuális térben való oktatás terén
szeretnének szintet lépni. – Sikerrel hajtottuk végre a tantervreformot, melynek
során az oktatási tartalmakat az egyetem valamennyi szakára és szakirányára
vonatkoztatva az infokommunikációs kor
szellemében felülvizsgáltuk, a párhuzamosságokat is megszüntettük, ily módon
mérsékeltük a felesleges oktatói és hallgatói terheléseket. Mivel a nemzetközi oktatási és kutatási térben is szeretnénk mind
inkább letenni a névjegyünket, azok után,
hogy a mesterképzéseink döntő része
angol nyelven is folyik, az alapképzésben
is szeretnénk nemzetközi szakokat indítani. Első lépésként most ősszel útjára is
bocsátottuk az angol nyelvű járműmérnök BSc-képzést. A nemzetköziesedésnek, a nemzetközi tudományos világra
történő nyitottságunknak köszönhetően
a hallgatóink könnyebben feltalálják
majd magukat a globális gazdaságban,
a naprakész képzés még intenzívebben
támogatja a végzőseink karrierlehetőségét, miközben reményeink szerint egyre
több külföldi hallgatót és oktatót is sikerül majd a sorainkba állítani. Ne feledjük
a doktori iskolákat sem, melyek terén a
közgazdaság-tudományi és jogtudományi
doktori képzés volt az első, aztán az általunk érintett tudományterületeken belső
versengés eredményeként sorra alakultak

A Széchenyi István Egyetem rektora a bő
másfél évtizede történtekre utalva fel
idézte: akkoriban több helyről is hallotta,
hogy az ország legerősebb főiskolájából
lett az ország leggyengébb egyeteme. –
Ez azonban egyáltalán nem volt igaz,
sőt… Szekeres Tamás rektor indítványára a főiskolai tanács például már
jóval az egyetemmé válás előtt megszavazta, hogy vezető beosztást a jövőben
csakis tudományos minősítéssel lehet
betölteni. A közösség elszántságát jól
mutatja, hogy az egyetemmé válás érdekében a többség az egyéni ambíciókat is
képes volt a háttérbe szorítani. Hosszú
távon meghatározó döntéseket azóta is
számtalanszor hoztunk, ezek közül azokat emelném ki, melyek a legmeghatározóbbak voltak egyetemünk életében,
melyek a leginkább hatással vannak
fejlődésünk jelenlegi fő csapásirányára,
amit a nemzetköziesítés jellemez.

a továbbiak, annak is köszönhetően, hogy
nagynevű tudósokkal tudtunk szövetkezni. Van azonban még egy adósságunk,
mivel humán bölcsész területen is szeretnénk doktori iskolát kialakítani.

GLOBÁLISAN
ÉS LOKÁLISAN
A kutatást célzó pályázati források a
konzorciumi formát támogatják, nem
titkoltan azzal a céllal, hogy elősegítsék az egyetemek közti kapcsolódást.
A Széchenyi István Egyetemnek például a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézetével (MTA SZTAKI) is
sikerült szoros együttműködést kialakítani, ebből született meg a Járműipari
Kutatások Kiválósági Központja (J3K).
– Az alapkutatásra épül az alkalmazotti
kutatás, majd arra az ipari fejlesztés,
hogy aztán következzen a visszacsatolás, melyet megint csak alapkutatásban kellene megoldani. Így működik
ez, egyfajta örök körforgásban – fűzte
hozzá a rektor. – A tudomány és az
oktatás egy olyan biznisz, amelyben
globálisan kell gondolkodni és lokális
módon cselekedni. Mindehhez szemléletváltás kell, melyet elkezdtünk, s mely
kapcsán véleményem szerint jó úton
járunk. Talán ugyanezt mondhatom a
tudományos utánpótlás kinevelése és
a tehetséggondozás vonatkozásában
egyaránt, az utóbbihoz mindenképpen
hozzákapcsolva a lemorzsolódás érdekében tett erőfeszítéseinket is. Büszkék vagyunk a számtalan hallgatói
csapatunkra, a sportban elért sikereinkre egyaránt, melyek nem csupán a
jelenlegi hallgatóink számára fontosak,
de hívó szót jelentenek a középiskolás
korosztály részére is.

FOLYTATÓDÓ
FEJLESZTÉSEK
Hivatalosan 2015 szeptemberében született kormánydöntés arról, hogy a Széchenyi István Egyetemen létrejön a
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ (FIEK). – Mi azon már 2012-ben
elkezdtünk gondolkodni, hogy miként
lehetne egy olyan közös platformot
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THE TRIUMPH OF WILL POWER

A Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának jogelődje, a
Magyaróvári Gazdasági Felsőbb
Magántanintézet 1818-ban alakult.
– Mi a mosonmagyaróvári kartól
nagyon sokat tanultunk – jegyezte
meg Földesi Péter. – Kétszáz éves
múlttal a háta mögött megtapasztalhattuk, hogy van tartása és
büszkesége. Jellegét tekintve ugyan
az akadémiavonulat jóval erősebben jelentkezik, mint az oktatási
irányultság, ám azt nagy örömmel tapasztalom, hogy a szakmai
együttműködés minden területen
egyre erősebb Mosonmagyar
óvár és Győr között. Úgy vélem,
hogy a megkezdett várfelújítás
lelki értelemben is még tovább
erősíti majd az ottani oktatókat
és hallgatókat. A látványos külső
megújulással a város felé fizikai
értelemben is nyitottá válik majd
az egyetem, így azt reméljük, hogy
a mosonmagyaróvári polgárok is
még inkább magukénak érzik majd
az idén bicentenáriumát ünneplő
felsőoktatási intézményü(n)ket.

fizikailag is kialakítani, melyen az ipar
és az egyetem együtt tudna fejleszteni.
Ezt az ötletet karolta fel tulajdonképpen
a kormány, s hirdette meg aztán azt a
programot, amely egyszerre intézményés régiófejlesztés, egy együttműködési
modell kialakítása, egy ökoszisztéma
megteremtése, egyben kkv-fejlesztési
lehetőség. Mivel számunkra az erős ipari
kapcsolat gyakorlatilag már a kezdetektől adott, a FIEK remek lehetőséget kínál
számunkra ahhoz, hogy bár csupán 50
évesek vagyunk, szeretnénk utolérni a

Although Széchenyi István University is only 16 years old, its predecessor the
Technical College of Transport and Telecommunication opened its doors exactly
half a century ago. - Győr was known for its processing industry that goes back
a long way, its demand for high culture and its strong bourgeois attitude. Based
on these it badly wanted and we can say it rightfully deserved its own university. We also have to look at the presence and traditions of the RÁBA factory
without which the College would not have been established and most probably
AUDI would not have chosen Győr as a venue for its East-European expansion
– remarked Péter Földesi, who believes that the secondary schools of Győr which
in their own right are among their best, greatly contributed to the development
of the local base of higher education.- It is heartwarming that Győr is also wellknown for its secondary education, as the future of the city depends on the quality of its secondary and higher education which is knowingly and pragmatically
helped by the municipal government. While the city is celebrating its university,
we celebrate Győr, from which we receive tremendous support

The Private Agricultural Higher
Education Institute of Magyaróvár, the predecessor of the
Faculty of Agriculture and Food
Sciences of the Széchenyi István
University, was founded in 1818.
We have learnt a lot from the
Mosonmagyaróvár Faculty –
said Mr Földesi. – With its two
hundred-year-old history we are
able to experience its pride and
carriage. In its character the theoretical, academic side of education is more focused upon than the
practical side but I am very happy
to experience a stronger and
better co-operation in all areas
between Mosonmagyaróvár and
Győr. I think that the reconstruction and renovation of the castle
building will further contribute
to their well-being. Through this
spectacular renovation work
the university will become more
open also physically and we hope
that the inhabitants of Mosonmagyaróvár will also be able to
better connect with this fantastic
200-year-old university.

nagyobb hagyományokkal büszkélkedő
egyetemeket. Büszkén mondhatom,
hogy bizonyos tekintetben már néhányuk előtt járunk. S bizony nem lankad
a lendületünk...
Az egykori ostyagyár területének hasznosítása ügyében Földesi Péter annyit
elárult, hogy mivel a győri egyetem fejlődési pályája tovább ível, amely együtt
jár a hallgatói létszám növekedésével,
a nemzetközi hallgatók és oktatók számának bővülésével, továbbá az újabb
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The University’s Rector by talking about events happening more than one and
half decades ago, evoked the opinions of many at that time, namely the country’s
strongest college has been transformed into the country’s weakest university. – This
however was not true at all, actually on the initiative of the then rector, Tamás Szekeres, the college council already voted before the institute turned into a university,
for measures according to which executive positions at the university could only be
filled by people with academic degrees. The fact that most of the people willingly
put aside their individual ambitions shows the determination of the community.
Since then we have made significant long-term decisions from which I would only
like to highlight the ones that were the most significant in the life of the university
and which affected the present course of our development the most and which is
characterised by internationalisation.

NOVELTIES AND BASIC VALUES

tudományterületek
megjelenésével
– mindez óhatatlanul felveti az újabb
helyigényt. – A magyar kormány pontosan felmérte és felismerte a fejlesztési
igényeinket, s az ehhez szükséges terület
igényt orvosolta is. Az elképzelésünk az,
hogy a jelenlegi kampusz megmaradna az
úgynevezett hagyományos oktatás bázisának, míg a kekszgyár volt területén az
iparhoz közelebb álló kutatás-fejlesztés
jelenne meg, egyfajta science park koncepcióban. A tudományos területen infrastrukturálisan és szervezeti értelemben

is megjelenik majd a nyitottság, kutatás-fejlesztési kaput nyitva az ipar irányába. Végezetül egyetlen mondatban
hadd utaljak arra – zárta interjúját a rektor –, hogy a történelmi egyházakkal is
kiváló viszonyt ápolunk, mert számunkra
nagyon fontos, hogy a hallgató jól érezze
magát nálunk, s hogy stresszesebb napokon, netán az esetleges lelki terhek súlya
alatt is találjon kapaszkodót, megoldást a
problémáira. Hogy szép és hasznos időszakként tekintsen majd vissza minden
hallgatónk a nálunk töltött évekre. n

The Practic program is by now twenty-two years old which, with the co-operation
of companies, lifted practice based training into the educational program. Then
came the dual training, where the university despite serious professional debates
firmly stood by its own model. – In this respect some universities have gone a bit
too far, but we do not want to introduce training types which are not theoretical
enough. Many times we are initiators but we do not like to give up or let go of our
basic values – stated the Rector, Péter Földesi, who as an example mentioned the
introduction of e-learning which meant a huge change in attitude but lead to a
more effective training methodology. Talking of which we now would like to step
up a level in education in virtual space. – We successfully carried out a curriculum
reform, in the framework of which we revised the educational content of all our
majors and specialisations with regard to the demand of the age of info-communication and deleted all parallelities which resulted in the decrease of unnecessary
workload both for teaching staff and students.
We would like to leave our mark in both international education and research. Since
most of our MSc courses have been launched in English language as well, we are planning to start international BSc courses too. As the first step in this direction we have
started our Automotive Engineering BSc course in English this autumn.
As a result of internationalisation and our openness to the international scientific
world our students will be able to find their way easier in the global economy and
our up-to-date trainings will enhance our students’ career chances. Meanwhile we
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hope that we can recruit more and more international students and attract international tutors and professors to our university. We must not forget our doctoral
schools either, the first doctoral schools were in the field of economy and law and as
a result of internal competition newer and newer doctoral schools were formed in
the relating fields allowing us to involve well-known professional names. However
we have got one more thing to make up for, we would like to start our doctoral
school in the field of humanities as well.

GLOBALLY AND LOCALLY
Resources available from tenders, support the form of syndicate with the aim to
help universities connect. Széchenyi István University for example managed to
build a close relationship with the Institute of Computer Science and Control of the
Hungarian Academy of Science and this brought to life the Centre of Excellence for
Automotive Research (J3K).
– Applied research is based on basic research then comes industrial development
followed by feedback to which solutions must be found in basic research. That is
how it goes in a constant cycle. – added the Rector. – Science and education is a
business in which you have to think globally and act locally. This however needs
a change in attitude, which we have begun and I believe that we are on the right
track. I can say the same about the nurturing of young talents and talent management where we have made significant efforts to reduce early dropping out. We are
proud of several of our university teams and great sport achievements which are
not only important for our students but they also might be a call for the younger
generation in secondary education.

CURRENT DEVELOPMENTS
Officially the government decision to establish a Centre of Co-operation between
Higher Education and the Industry (FIEK) was made in September 2015 but we
have already been considering in 2012 the establishment of such a platform which
then could be further-developed and managed together. This idea was then taken
on by the government and the programme was advertised. This programme simultaneously encourages institutional and regional development, the enhancement of
a co-operation model, the establishment of the ecosystem and the possibility for the
development of SMEs. Since we have strong ties with the industry from the beginning, despite the fact that our university is only 50 years old, the establishment of
FIEK offered us a great opportunity to catch up with other older, more traditional
universities. I can proudly say that by now in some respect we have even overtaken
them. And we are still going strong…
When asked about the development of the area of the former Biscuit Factory, Péter
Földesi told us, that as the development of the university coincides with the growth
in student and staff numbers as well as the introduction of new scientific fields – all
of this logically means a demand for new sites. –The Hungarian government has
realised and approves of our demand for development and has provided us with
solutions. Our plans are that our current campus would remain as the base for
traditional education, while at the former site of the Biscuit Factory, the concept
of a research and development based Science Park, closely linked to the industry,
emerges. In the field of science openness will be represented both through infrastructure and organisation, opening the window of R & D to the industry. Finally
just allow me one more sentence about our excellent contact with the Churches. It is
very important for us to make sure that our students feel good here and that they
are able to seek comfort and support if needed and remember their time spent here
as a happy and joyful period of their lives. n
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1718 Az első gimnáziumi érettségire épülő képzés a Győri Jezsuita Gimnáziumban • 1745 Megalapították a Győri Jezsuita
Akadémiát, amely teológia, bölcseleti és jogi fakultásokkal működött • 1776 Mária Terézia bölcseleti, jogi és teológiai
fakultásokkal megalapítja a Győri Királyi Akadémiát • 1778 A tanítóképzés kezdete Győrött • 1818 A Magyaróvári Gazdasági
Felsőbb Magántanintézet, az első hazai mezőgazdasági felsőoktatási intézmény megalapítása • 1878 Kautz Gusztáv, a Győri
Jogakadémia rektorának levele Trefort Ágoston kultuszminiszterhez a harmadik hazai egyetem megalapításáról. A javasolt
helyszín Győr • 1892 Megszűnik a Győri Jogakadémia • 1920 A trianoni döntés következményeként a pozsonyi Erzsébet
királyné Tudományegyetem egyik lehetséges letelepedési helyszíne Győr. A Kultuszminisztérium Pécs mellett dönt 1938
Bornemissza Géza iparügyi miniszter textilipari főiskolát ígért Győrnek • 1946 A Frigyes-laktanyát szemelték ki a Győri
Keleti Kereskedelmi Főiskola és a Bartók Zenei Főiskola számára • 1951 A Magyar Dolgozók Pártja titkársága öt új műszaki
egyetem felállítását határozta el. A Könnyűipari Műszaki Egyetemet Győrött akarták felállítani • 1951 Szegeden megkezdte
működését Közép-Európa első Közlekedési Műszaki Egyeteme, amelynek székhelyét egy év múlva Szolnokra, 1955 után
Budapestre helyezték. A Közlekedési Műszaki Egyetem beolvadt a Budapesti Műszaki Egyetemből 1952-ben kivált általános
mérnöki és építészmérnöki karból megalakult Építőipari Műszaki Egyetembe. Az így létrejött Építőipari és Közlekedési
Műszaki Egyetemet akarták az 1960-as évek első felében az újonnan épített győri kampuszra helyezni • 1961 Az oktatásról
szóló III. számú törvény a felsőfokú oktatási intézmények sorába emelte a felsőfokú technikumokat • 1962 Október 1-jén
megkezdődött az oktatás a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium három felsőfokú technikumában: a budapesti Felsőfokú
Gépjárműközlekedési, a Felsőfokú Távközlési és a szegedi Felsőfokú Vasútforgalmi Technikumban. Ez a három felsőfokú
technikum a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola jogelődje, melyek 1971-ben tagozatként csatlakoztak a KTMFhez / Az MSZMP Politikai Bizottsága úgy döntött, hogy Győrött új műszaki egyetemet kell létesíteni, ahová a BME-vel
egy kampuszon működő Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet telepítik, amely a Győri Műszaki Egyetem bázisát
alkotta volna • 1963 Március 23-án megjelent a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 5. számú törvényerejű rendelete a
négy karból álló Győri Műszaki Egyetem létesítéséről / Szeptember 27-én – több alternatíva megvizsgálása után – úgy
döntöttek, hogy a Győri Műszaki Egyetem összes épületét, az egész egyetemi várost a Püspökerdőben építik fel • 1965
Gádoros Lajos nemzetközi hírű építész irányításával a Középülettervező Irodában elkészült a Győri Műszaki Egyetem
beruházási programja és részletes terve. A tervező munkában jelentős szerepet kapott Hofer Miklós építész, a KTMF későbbi
tervezője is • 1966 Az Elnöki Tanács 1966. évi 17. sz. törvényerejű rendelete a Győri Műszaki Egyetem létesítését levette a
napirendről / Megjelent a kormány határozata, amely közelebbi konkrétumok (az intézmény típusa, a képzés szakiránya,
felügyeleti szerv, kapacitás, beruházási költség) megjelölése nélkül műszaki felsőoktatási intézmény szervezéséről döntött
Győrben / A kormány szeptember 8-án úgy döntött, hogy a KPM felsőfokú technikumai Győrbe költöznek és 1973/74-ben
műszaki főiskolaként működnek tovább • 1968 Januárban úgy döntöttek, hogy a város által felajánlott négy helyszín közül
Révfaluban, a Széchenyi-egyetem mai helyén építik fel a győri főiskolát / Június 4-én megjelent az Elnöki Tanács 1968.
évi 16. számú törvényerejű rendelete a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalakításáról / Szeptemberben
Budapesten, a BME V. kerület Szerb utca 23. számú épületében megalakult a KTMF első, Közlekedésépítési Kara • 1986
Szeptember 1-jén gróf Széchenyi Istvánról nevezték el az intézményt. Neve: Széchenyi István Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola • 1990 Június 6-án megalakult az Universitas-Győr Alapítvány, amely a SZIMF egyetemmé válásának
támogatását, az egyetemi feltételek megteremtését tűzte ki célul / Július 1-jétől az intézmény elnevezése: Széchenyi
István Műszaki Főiskola / November 20-án megalakult a Szövetség a Győri Egyetemért szervezet, amelyből azonban a
térség felsőoktatási intézményeinek egy része rövidesen kihátrált • 1992 A főiskola stratégiai tervében kijelölték azokat
a tudományterületeket és szakokat, melyeknél a vezetés az egyetemi képzés feltételeinek megteremtését belátható időn
belül megvalósíthatónak tartotta / Szeptember 1-jétől a név Széchenyi István Főiskola • 1994 Szeptember 21-én tartották az
első Győri Akadémiai Napot • 1996 Augusztus 1-jén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet
Győri Tagozata a Széchenyi István Főiskola Művészeti Fakultása lett • 1999 A kormány felsőoktatási integrációs tervében
„Győri Főiskola” néven szerepel a Széchenyi István Főiskola és az Apáczai Csere János Főiskola / A felsőoktatási törvény
július 1-jei módosítása kimondta: „A Széchenyi István Főiskola, amennyiben 2002. június 30-ig teljesíti a Ftv. 3. §-ában
előírt követelményeket, Széchenyi István Egyetemként működhet tovább” • 2000 A Nyugat-magyarországi Egyetemhez
csatlakozik az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola és az óvári Mezőgazdaságtudományi Kar • 2001 December 11-én
a parlament úgy döntött, hogy a Széchenyi István Főiskola a törvényben előírt feltételeket teljesítve, 2002. január 1-jétől
egyetemként folytathatja működését • 2016 Január 1-jével az Apáczai Csere János Kar és a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kar kivált a Nyugat-magyarországi Egyetemből – és a Széchenyi István Egyetemhez csatlakozott.

IMPRESSZUM:
Széchenyi Alumni Magazin különszáma. Fotók: Farkas Csaba, Könczöl János, Lambert Attila, †Matusz Károly, Szikszai Norbert, Winkler Csaba, A Magyar Vagonés Gépgyár története (1946-1972), internet. Szerkesztőség: X-Meditor Kft. Tördelés: Mózsi Richárd. Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Megjelent: 2018. október.

50 ÉVES A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

HONVÁRI JÁNOS – WINKLER CSABA: A GYŐRI FELSŐOKTATÁS ESEMÉNYEI

58

ALUMNI MAGAZIN KÜLÖNSZÁM

