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KOCKA – ZALAZONE – KÓRHÁZ

KÖVETKEZETES FEJLESZTÉSEK

A Koestlin Lajos és Társai Rt. 1900-ban kezdte meg mű-
ködését azon a helyen, ahol 2009-ig az utódcég, a Győri 
Keksz- és Ostyagyár gyártotta a finomságokat. A legendás 
vállalatra emlékeztet az egykori raktárépület, az 1976-ban 
felépített „Kocka”, melyet a város modern ipari örökségé-
nek részeként tartanak számon. A régóta üresen álló épület 
új formában új funkciót kap – a Széchenyi István Egyetem 
jóvoltából. Hat szinten, több mint 4000 négyzetméteren 
biztosítanak majd teret a vállalkozási, inkubációs, kutatási 
és oktatási tevékenységnek, továbbá az egyetem új dizájn- 
képzéseinek. A következő beruházási ütemek keretében 
aztán – az egykori kekszgyári terület teljes rehabilitációjá-
val – folyamatosan adják majd át az új épületeket, ahol he-
lyet kaphatnak azok a fejlesztési tevékenységben erős vál-
lalkozások, melyek számára különösen fontos az egyetem 
közelsége, ahol igénybe vehetnek mérési és kutatási szol-
gáltatásokat. Az új gyakorlati tudásra és szemléletmódra is 
ösztönző tudományos és innovációs park a felsőoktatási 
és gazdasági szereplők közti kapcsolat megteremtésén túl 
hozzájárul a vállalkozói hajlandóság és a kreativitás fejlesz-
téséhez.

A magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként a Széchenyi  
István Egyetem kezdett saját beruházásba a ZalaZONE autó- 
ipari tesztpályán. Február derekán rendezték a bokréta- 
ünnepséget a készülő inkubációs épületben, ahol kutatások, 
fejlesztések és start-up tevékenységek számára alakítanak ki 
helyiségeket, továbbá létrehoznak közösségi tereket, irodá-
kat és oktatási célú laboratóriumot is. A zalai kapcsolat azon 
felül, hogy újabb teret nyit az induló vállalkozásoknak, az új-
szerű ötletek megvalósításának, a felsőoktatás és a gazdaság 
együttműködésének, a műszaki érdeklődésű győri hallgatók 
számára is előnyös, hiszen kihasználhatják a ZalaZONE nyúj-
totta egyedülálló lehetőségeket is.
Márciusban kapott nyilvánosságot a Széchenyi István Egye-
tem legújabb – a Semmelweis Egyetemmel és a Petz Aladár 
Egyetemi Oktató Kórházzal közösen megvalósuló – projektje, 
amelynek köszönhetően a 130 évvel ezelőtt átadott Zrínyi 
utcai egészségügyi épületegyüttes újul meg és kap új értel-
met. A 2,7 hektáros, 15 épületből álló területen komoly kor-
mányzati támogatással egészségtechnológiai kampuszt és 
kompetenciaközpontot alakítanak ki – amely a győri orvos-
képzés kialakulásának első lépcsője is lehet. 

AZ IDEI ESZTENDŐ ELSŐ HÁROM HÓNAPJÁNAK 
MINDEGYIKE TARTOGATOTT OLYAN ORSZÁGOS 
HÍRŰ ESEMÉNYT, AMELYEK EGYÉRTELMŰEN 
BIZONYÍTJÁK, HOGY A SZÉCHENYI ISTVÁN 
EGYETEM GYORS NÖVEKEDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 
A KÖVETKEZETES ÉS ELŐRE JÓL ÁTGONDOLT 
FEJLESZTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐ. JANUÁRBAN 
A GYŐRI KEKSZGYÁR TERÜLETÉRE ÉS ANNAK 
EGYKORI RAKTÁRÉPÜLETÉRE IRÁNYULT A FIGYELEM, 
MÍG AZ ÉV LEGRÖVIDEBB HÓNAPJÁBAN A 
ZALAEGERSZEGI JÁRMŰIPARI TESZTPÁLYA KERÜLT 
A KÖZÉPPONTBA. AZ IDEI MÁRCIUS PEDIG NEM 
CSUPÁN A TERMÉSZET, HANEM AZ EGYKORI 
ZRÍNYI UTCAI GYŐRI KÓRHÁZI ÉPÜLETEGYÜTTES 
MEGÚJULÁSÁNAK A REMÉNYÉT IS ELHOZTA.

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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SOKOLDALÚ ELKÖTELEZETTSÉG MOTIVÁLJA

HA AZ 
EGYETEMRŐL 
BESZÉLÜNK, 
AZ GYŐRT IS 

JELENTI
HORVÁTH PÉTER, A GYŐRI RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUM 
IGAZGATÓJA, A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR ELNÖKE AZ  

1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN KERÜLT KÖZVETLENEBB 
KAPCSOLATBA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOGELŐD 

INTÉZMÉNYÉVEL, A SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLÁVAL. NAGY 
TETTKÉNT GONDOL AZ EGYETEMMÉ VÁLÁS ESEMÉNYEIRE, AZ 
ELSŐ, 1999-ES PARLAMENTI DÖNTÉS SZAKMAI, TÁRSADALMI 

ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM  
2001. DECEMBER 11-I MEGALAPÍTÁSÁRA. HORVÁTH 

PÉTER 2020. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL A SZÉCHENYI ISTVÁN 
EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

TAGJAKÉNT DOLGOZIK A GYŐRI FELSŐOKTATÁS NAGYTÉRSÉGI 
SZEREPÉNEK KITELJESÍTÉSÉÉRT, A GYŐRI EGYETEMI 

SZELLEMISÉG ERŐSÍTÉSÉÉRT.

SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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■ 1976-tól ’80-ig voltam középiskolás 
mai munkahelyemen, a győri Révai 
Miklós Gimnáziumban. A Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) 
1974-ben kezdte szárnyait bontogatni 
Győrben néhány száz hallgatóval. Ma 
13 ezer egyetemista tanul Győrben – 
ezen helyzetképpel kezdte az interjút 
a sokoldalú kapcsolatokat építő Hor-
váth Péter, aki eredetileg matemati-
ka-fizika szakos középiskolai tanár. 
– Néhány osztálytársam az érettségi-
kor a KTMF-re jelentkezett, s hárman 
be is kerültek. Amikor 1986-ban a dip-
lomám megszerzését követően visz-
szaérkeztem Győrbe, a főiskola már 
a város fontos része volt. Sikeresen 
beépült a város vérkeringésébe, mind 
több győri középiskolás választotta az 
itteni képzéseket.

■ Milyen volt az akkori főiskola a Révai- 
ból nézve?
■ Az 1980-as években nagyjából egy 
helyen történt minden. A kampusz volt 
mindennek a helyszíne, mintegy ezer 
hallgatóval működött az intézmény. 
Az előadótermek, a laborok, a kollégi-
umok, a menza, a sportlétesítmények, 
a szabadidős színterek koncentráltan 
a révfalui városrészben működtek. Én 
először a központi egyetemi felvételi 
vizsga megírásakor voltam az épüle-
tekben. Később, mint tanár, felügyel-
tem is az írásbeli felvételikor. Nagyon 
fontos kötődésem, hogy édesapám 
1974-től 1997-ig a Műszaki Osztályon, 
karbantartóként dolgozott. Beszámo-
lóiból sokat megtudtam az ottani dol-
gokról, a tervekről.

■ A Révai Miklós Gimnázium igazgató-
jaként hogyan tekintett az egyetemi tö-
rekvésekre?
■ 1995-ben, amikor igazgató lettem, 
egészen más kitekintéssel építettem 
tovább a kapcsolataimat a Széchenyi 
István Főiskolával. Az akkori főiskolá-
nak, az egyetemmé válásnak nagyon 
fontos időszaka volt ez a néhány év. A 
Zeneművészeti Fakultás integrációs be-
lépése, a Petz-kórházzal megalapított 
Egészségtudományi és Szociális Intézet 
indulása, új főiskolai szakok, a jogász- 
és a közgazdász egyetemi képzések  



kezdete volt a nagy összefogással, a 
városi önkormányzat hathatós támo-
gatásával megvalósuló fejlődés látható 
eredménye. Nagyon jót tett, hogy Győr 
gazdasága a ’80-as évek végén a látha-
tó megtorpanás után a ’90-es évek kö-
zepére új lendületet kapott. A műsza-
ki fókuszú fejlődés a Rábával, majd az 
Audival erőteljes hátszelet adott a mér-
nökképzésnek, s ez erősítette újabb és 
újabb célok meghatározását is.

■ 1996-tól ön is szerepet vállalt az egye-
temmé válás előkészítésében. Hogyan 
emlékszik az akkori időszakra?
■ Nagytekintélyű, elismert győri polgá-
rok, cégek vezetői, kórházi orvospro-
fesszor, főiskolai vezetők dolgoztak a 
főiskola fejlődéséért, az egyetemi rang 
elnyeréséért. Logikus érvelésekkel, 
okos gondolatokkal, felelősen, a jövőt 
vizionálva fogalmazták meg vélemé-
nyüket. Olyan körbe kerültem, ami éle-
tutamat, szemléletemet, a gondolko-
dásmódomat is nagymértékben alakí-
totta. Mindannyiunk számára alapvető 
volt a győri egyetem szükségessége. A 
hogyanról, a megvalósítás gyorsasá-
gáról, mikéntjéről viszont eltérő véle-
ményeket fogalmaztunk meg. Nagyon 
sokat tanultam.

■ Milyen volt a viták, az eszmecserék 
hőfoka?
■ Okos és szenvedélyes vitákra emlé-
kezem. Az érvek, a jövő alakításának 
felelőssége mindig a meghatározó 
szempontként szerepelt. Meghallgat-
tuk egymás érveit, hozzátettük a sa-
játunkat, s így alakult ki mindig a kon-
szenzus. Először a szakmát, a tudo-
mányos testületeket kellett meggyőz-
nünk, hogy a Széchenyi István Főiskola 
egyre erősebb és népszerűbb, a térség 

gazdaságába jól beágyazott, így valódi 
igényeket elégít ki, ezért az egyetemi 
címre méltó intézmény. A szakmai ér-
veket a politika is elfogadta. Pozícióin-
kat mindig erősítették az új képzések 
indításáról, sikereiről, meggyökerese-
déséről szóló hírek, beszámolók.

■ Mindez hogyan tükröződött vissza a 
Révaiban, Győrben?
■ A bővülő képzési kínálat, a végzett-
ségekhez jól kapcsolható életpálya-le-
hetőségek egyre vonzóbbá tették az 
egyetemet. Büszke vagyok arra is, 
hogy egykori révais diákjaink közül 
mind többen oktatóként, vezető okta-
tóként gazdagítják a Széchenyi István 
Egyetem tevékenységét, alakítják szel-
lemiségét. A Révaiból az elmúlt évben 
a 160 érettségizettből 26 a Széche-
nyi-egyetemen tanult tovább, csak az 
ELTE előzte meg néhány fővel Győrt.

■ 2020 augusztusa óta az egyetemet 
fenntartó Széchenyi István Egyetemért 
Alapítvány Felügyelő Bizottságának tag-
ja. Hogyan látja az eddigi működést?
■ Életutam jelentős tevékenységei, 
élményei kötődnek az egyetemhez. 
A működési modellt váltott Széche-
nyi István Egyetemnél az alapfeltéte-
lek megteremtése a Széchenyi István 
Egyetemért Alapítvány Kuratóriumá-
nak feladata, a napi munka operatív 
irányítása az intézmény vezetőinek 
jogköre és felelőssége. A Felügyelő 
Bizottság a működés jogi hátterének 
meglétét, az etikai szempontok betar-
tását kontrollálja. Az FB minden kura-
tóriumi előterjesztésről kialakítja véle-
ményét. A kuratórium ezen javaslatok 
ismeretében hoz döntést. Egy új mű-
ködési modellbe való átállás sok mun-
kát ad. Meg kellett határoznunk, ki kel-

lett dolgoznunk, hogyan tudjuk a leg-
hatékonyabban ellátni a feladatunkat. 
Dr. Havasi Dezsővel már a felügyelő 
bizottsági megbízatásunk előtt is jól is-
mertük egymást. Tarlós István az egy-
kori alma matere iránti elkötelezett-
séggel, alapos és körültekintő módon 
végzi munkáját. A nagy rendszerek 
átlátásában való tapasztalata, a város-
vezetői múltjából fakadó gyakorlatias, 
lényegre koncentráló gondolkodás-
módja a biztosíték arra, hogy alapos 
és megfontolt véleményt adjunk az 
előterjesztésekről. Minden kérdéskört 
körbejárunk, nem bízunk semmit sem 
a véletlenre. A Kuratórium felelősségi 
körét megtartva határozottan támo-
gatjuk, hogy minél erősebb garanciá-
lis elemek épüljenek be a döntésekbe. 
Azt látom, hogy minden eszköz, szán-
dék, és támogatás rendelkezésre áll a 
további, erőteljes fejlődéshez.

■ Ön nemcsak a Széchenyi István Egyete-
mért Alapítvány Felügyelő Bizottságának 
a tagja, hanem az egyik elit, sok-sok évti-
zede toplistás hazai gimnázium igazga-
tója, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar 
elnöke is. E három feladatkör alapján 
milyen víziót fogalmaz meg a győri egye-
tem jövőjéről?
■ A Széchenyi István Egyetem az el-
múlt években dinamikusan fejlődött, 
és az ország fontos tudásközpontjá-
vá vált. Az intézmény alapítványi mű-
ködése a saját döntések erősödését, 
lehetőségét jelenti. A dolgok itt dől-
nek el, győri szempontok, érvek és ér-
tékek szerint. Az egyetem Győrnek, a 
térségnek és a tágabb régiónak ma is 
meghatározó intézménye, s ez tovább 
erősödik – fogalmazott az egyetem fej-
lődését több évtizede hathatósan tá-
mogató Horváth Péter. 

A bővülő képzési kínálat, a végzettségekhez jól kapcsolható életpálya-
lehetőségek egyre vonzóbbá tették az egyetemet. Büszke vagyok arra 
is, hogy egykori révais diákjaink közül mind többen oktatóként, 
vezető oktatóként gazdagítják a Széchenyi István Egyetem 
tevékenységét, alakítják szellemiségét.
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NYILVÁNOS SZENÁTUSI ÜLÉS

ÉLTÜNK  
A SZABADSÁG ADTA 
LEHETŐSÉGEKKEL

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZENÁTUSA AZ 1848–1849-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN ÜNNEPI, NYILVÁNOS ÜLÉST TARTOTT. AZ ÜNNEPI 

BESZÉDEK UTÁN ÁTADTÁK AZ EGYETEM KÖZÖSSÉGÉNEK LEGMAGASABB ELISMERÉSÉT, 
A PRO UNIVERSITATE DÍJAKAT, VALAMINT ÚJ DOKTOROKAT AVATTAK, PROFESSOR 

EMERITUST, HABILITÁLT OKTATÓT ÉS CÍMZETES EGYETEMI DOCENST KÖSZÖNTÖTTEK.

SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN



Dr. Baranyi Péter Zoltán rektor az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeivel, törekvéseivel, 
a felelősséggel és a mai társadalmi 
folyamatokkal vont párhuzamot. Ki-
emelten mutatta be a Széchenyi István  
Egyetem a tudomány területén elért 
eredményeit. Az intézmény az okta-
tási és kutatási tevékenysége alapján 
a világ felsőoktatási intézményeinek 
első 4 százalékába tartozik. A rektor 
méltatta a Győrben, Mosonmagyaró-
váron és Zalaegerszegen megvalósuló 
kiemelkedő fejlesztéseket, amelyek az 
egyetemi polgárok és a partnerek visz-
szajelzéseivel összeadódva egyértel-

műen jelzik, hogy „előnyösen váltottuk 
be a szabadság adta lehetőségeket, s 
így léphetünk a fenntartható, modern 
egyetemi rendszer pályájára”.
Az ünnepi eseményen dr. Hankó Balázs,  
az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium felsőoktatásért felelős helyet-
tes államtitkára a struktúraváltásra 
utalva, kiemelte: „Tudatos építkezés 
tapasztalható Győrött, a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen, amely az intézmény 
közösségét folyamatosan fejleszti, s 
teszi az oktatók, a kutatók és a hallga-
tók, Győr, a régió és nemzetünk közös-
ségének is meghatározó, felelős intéz-
ményévé”. Az egyetem nemcsak az ok-

tatásban, a kutatásban és az innováció 
terén nyújt kiemelkedő teljesítményt, 
hanem a Covid-járvány idején is erőn 
felül teljesített ösztöndíjával és önkén-
tes hallgatói áldozatos munkájával. Az 
elsők között segítette az ukrajnai há-
ború elől menekülőket – hangzott el 
a térség iránt érzett felelősségvállalás 
széchenyis gyakorlatáról.
Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság elnöke be-
szédében a kényelmes középszerűség 
helyett a felkészültséggel és tudással 
teljes minőséget és műveltséget aján-
lotta vezérelvként. A struktúraváltás 
történelmi léptékű lehetőségét hang-

Dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára
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súlyozva kiemelte, hogy a modellváltás 
teret engedett a minőségnek és a fel-
sőoktatásban most tapasztalható fo-
kozatváltásnak is. „Örömünnep a mai, 
s egyben egy magasabb szintű felelős-
ség kezdete is. Gondoljanak mindig 
arra, hogy mit tehetnek többet és job-
ban. Szárnyaljanak, s közben küzdje-
nek a középszerűség ellen” – mondta 
dr. Csépe Valéria.
Dr. Stumpf István, a felsőoktatási mo-
dellváltás koordinációjáért felelős kor-
mánybiztos, egyetemünk Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Karának pro-
fesszora köszöntőjében elmondta: a 
Széchenyi-egyetem, amelyet tíz éve 
szolgál, rendületlenül, mi több, min-
taértékűen épül és fejlődik. Mára a 
legversenyképesebb egyetemek egyi-
kének számít, köszönhetően vezetése 
elhivatott hozzáállásának, a modellvál-
tás adta szabadságnak.

Az ünnepi szenátusi ülésen adták 
át a legmagasabb egyetemi kitün-
tetést, a Pro Universitate díjat, 
amely olyan egyetemi munkatár-
sak, egyetemet támogató polgá-
rok, közéleti személyiségek mun-
kájának elismerésére szolgál, akik 
kiemelkedő oktató, tudományos 
vagy egyéb tevékenységükkel, pél-
damutató emberi magatartásuk-
kal, a Széchenyi István Egyetem 
munkáját támogató tevékenysé-
gükkel nagymértékben hozzá-
járultak az intézmény céljainak 
megvalósításához, hírnevének, te-
kintélyének, megbecsültségének 
öregbítéséhez. A díjjal a díszok-
levél mellé arany kitűző, jelvény 
jár, melynek tervezője, alkotója  
Bardocz Barna ötvösművész.
Az elismerést 2022 tavaszán  
dr. Szepesházi Róbert nyugalma- 
zott tanszékvezető egyetemi do-
cens és Villányi Tibor, a Győri Zsidó  

Hitközség elnökének adományozta a 
díj kuratóriuma.
Dr. Szepesházi Róbert 1977 szeptem-
berében a jogelőd intézményben, a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolán dr. Varga László professzor 
Geotechnika Tanszékén kezdte ok-
tatói-tudományos pályáját. Kettejük 
nevéhez fűződik intézményünkben a 
geotechnikai oktatás megszervezé-
se, a laboratórium, a szakmai műhely 
létrehozása, működtetése. Oktatói, 
tudományos életútja középpontjában 
mindvégig a geotechnika állt. Értékes 
szakmai, oktatásfejlesztő munkáját, a 
fiatal széchenyis oktatóknak követen-
dő példát adó tevékenységét ismeri el 
a Pro Universitate díj. 
Villányi Tibor gépészmérnök, a Győri 
Zsidó Hitközség elnöke az egykori 
Győri Zsinagóga mai oktatási, kultu-
rális arculata kialakításában végzett 
tevékenységéért, az egyetemmel és 
annak Művészeti Karával kialakított 
sokoldalú együttműködéséért vehette 
át az elismerést.

A Szenátus professor emeritus 
címet adományozott dr. Kóczy T. 
László egyetemi tanárnak, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia dok-
torának, az Egyetemi Doktori Ta-
nács elnökének. Dr. Kóczy T. Lász-
ló kiemelkedő eredményesség-
gel vesz részt a Széchenyi István 
Egyetem tudományos teljesítmé-
nyének, kiterjedt kapcsolatainak 
szervezésében. 2003-tól két ciklu-
son keresztül a legnagyobb hazai 
mérnökképző kar, a győri Műszaki 
Tudományi Kar dékánja volt. 2013 
óta az Egyetem Doktori Tanácsá-
nak és egyben Tudományos Taná-
csának is elnöke. Ebben a minősé-
gében meghatározó módon járult 
hozzá az intézmény nemzetközi 
tudományos kapcsolatrendszeré-

nek a megszilárdításához és jelentős 
kibővítéséhez, a tudományos utánpót-
lás neveléséhez.
Az elmúlt évtizedben az egyetem 
kapcsolatrendszere kiegyensúlyozott 
és dinamikus bővülést mutatott. Dr. 
Kóczy T. László az elmúlt években ki-
emelkedő tevékenységet folytatott 
a tehetséggondozásban is. Ma is az 
egyetem legeredményesebb és leg-
termékenyebb doktorandusz-témave-
zetői között szerepel, s számos sikeres 
posztdoktori pályázat mentora. Több 
éven át vezette az Új Nemzeti Kiváló-
sági Program doktori, hallgatói, dok-
torjelölti szintjeinek bírálatát, koordi- 
nálását, a konferenciák szervezését 
és a kiadványok szerkesztését. Tevé-
keny szerepet vállalt az egyetemen 
több évig működött, a Magyar Nem-
zeti Bank Pallasz Athéné Alapítványa 
által támogatott menedzsment témá-
jú, nemzetközi kihatású, angol nyel-
vű doktori program kialakításában, a 
külföldi vendégelőadók meghívásá-
ban. Közben töretlenül folytatja nagy 
nemzetközi elismertségű kutatási te-
vékenységét. A 2007-ben elindított 
Győr Symposium on Computational 
Intelligence, azaz a Győri Számítási 
Intelligencia Szimpózium nemzetközi 
konferenciasorozat lett. A nemzetközi 
rangsorokban a hazai 100 legjobb tu-
dományos teljesítményű kutató között 
szerepel dr. Kóczy T. László.
Tudományszervezési és kutatási mun-
kája mellett intenzív és szerteágazó 
jótékony és közhasznú tevékenységet 
is folytat, s ezzel kiemelkedik a hazai 
egyetemi közegből. A Szt. Móric és 
Lázár Lovagrend magyarországi de-
legátusaként és a Szt. Mór Alapítvány 
kuratóriumi tagjaként évek óta szer-
vezője és irányítója volt az elsősorban 
kárpátaljai egyházközségekhez irányu-
ló adományok gyűjtésének és kiszállí-
tásának. A Szuverén Máltai Lovagrend  

Tudatos építkezés tapasztalható Győrött, a Széchenyi István Egyetemen, 
amely az intézmény közösségét folyamatosan fejleszti, s teszi 
az oktatók, a kutatók és a hallgatók, Győr, a régió és nemzetünk 
közösségének is meghatározó, felelős intézményévé.
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tagjaként és tisztségviselőjeként fo-
lyamatosan résztvevője különböző 
jótékony célú tevékenységeknek. A 
győri civil szervezetek (Rotary, Lions, 
Borlovag klubok) által szervezett éves 
jótékony célú Kantharosz Gála és Auk-
ció résztvevője, magas értékű aukciós 
tárgyak felajánlója, e szervezetek tag-
jaként különböző jótékony célú akci-
ók aktív résztvevője. A vörösiszap-ka-
tasztrófa károsultak javára felajánlotta 
Publikációs Nívódíjának összegét és 
aktív résztvevője volt Győrben a káro-
sultak javára rendezett jótékonysági 
aukciónak.

Címzetes egyetemi docensi címet 
vehetett át Mészáros János, a BKM 
Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvény-
társaság stratégiai- és gazdasági 
vezérigazgató helyettese. Mészá-
ros Jánossal a Kautz Gyula Gazda-
ságtudományi Kar több éve kiváló 
munkakapcsolatot ápol. 2016-ban 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. adta a Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
Országos Pénzügyi Esettanulmá-
nyi Versenyének feladatát. Fő tá-
mogatóként a társaság anyagilag 
is hozzájárult a verseny lebonyo-
lításához. A cég kontrollingigazga-
tója akkor Mészáros János volt. A 
munkakapcsolat a későbbiekben 
is folytatódott. Minden további 
OPEV-en részt vett a zsűriben, 
2021-ben a zsűri elnökeként ko-
ordinálta a versenyt. Az OPEV 
megrendezését minden évben 
különdíj felajánlásával anyagilag is 
támogatta, szakmai és anyagi se-
gítsége több éve nélkülözhetetlen 
a verseny eredményes megszer-
vezéséhez. Rugalmas, segítőkész 
hozzáállására mindig számítha-
tunk a szervezésben, a lebonyolí-
tásban. Mészáros János és a Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
együttműködése az OPEV kerete-
in túl is kiterjedt és gyümölcsöző. 
A kar Mészáros Jánost meghívta 
vendégelőadások tartására az egy-
kori kontrollig szakirányon, majd a 
kontrolling szakközgazdász kép-
zésben. A záróvizsga-bizottságok 
társelnöki feladatainak ellátásában 
is számíthatunk gyors és konstruk-

tív együttműködésére. Felsővezetőként 
a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
elkötelezett támogatója.

A Széchenyi István Egyetem Dok-
tori Tanácsa mindazokból a tudo-
mányokból, amelyeknek ismerete 
a doktoroktól megkívántatik, meg-
vizsgálta a doktorjelölteket, s őket 
a doktori cím viselésére érdemes-
nek ítélte.

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola:
■ Dr. Hordósi Ágnes (Tudományte-
rület: állam- és jogtudományok. 
Minősítés: cum laude. A disszer-
táció címe: Megoldási alternatívák 
a hazai büntetés-végrehajtási in-
tézetek túlzsúfoltságára. Konzu-
lens: dr. Németh Imre egyetemi 
adjunktus, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem).
■ Dr. Kelemen Roland (Állam- és 
jogtudományok. Summa cum 
laude. Kivételes hatalom elméleti 
és történeti rendszere, valamint 
gyakorlati megvalósulása az 1914 
és 1922 közötti sajtószabályozás 
és sajtórendészet tükrében. Dr. 
Kukorelli István egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, dr. 
Révész T. Mihály c. egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem).

Multidiszciplináris Műszaki
Tudományi Doktori Iskola:
■ Wizner Krisztián (Informatikai 
tudományok. Summa cum laude. 
Szakértői támogató informatikai 
rendszer az acélgyártás önté-
si folyamatának elemzésére. Dr.  
Baranyi Péter Zoltán egyetemi ta-
nár, Széchenyi István Egyetem, dr. 
Kővári Attila egyetemi tanár, Du-
naújvárosi Egyetem). 
■ Tóth Álmos Dávid (Közlekedés- 
és járműtudományok. Summa 
cum laude. Nano-méretű kerámia 
szemcsék kenőolaj-adalékként 
való alkalmazhatóságának vizs-
gálata tribológiai módszerekkel.  
Dr. Kuti Rajmund egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem).
■ Nagy András Lajos (Közleke-
dés- és járműtudományok. Sum-

ma cum laude. Oil degradation and 
engine wear due to alternative fuels.  
Dr. Zsoldos Ibolya egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem).
■ Ősz Olivér (Informatikai tudományok. 
Summa cum laude. Módszerek ipari 
folyamatok ütemezésére. Dr. Hegyháti  
Máté egyetemi docens, Soproni Egye-
tem).
■ Kocsis Szürke Szabolcs (Közlekedés- és 
járműtudományok. Summa cum lau-
de. Az elektromos és hibrid járművek-
ben használatos akkumulátorok diag-
nosztika alapú vizsgálata. Dr. Lakatos  
István egyetemi tanár, Széchenyi  
István Egyetem).
■ Ajtayné Károlyfi Kitti (Építőmérnöki tu-
dományok. Summa cum laude. Látszó-
beton felületek tervezési és értékelési 
módszerének új aspektusai. Dr. Papp 
Ferenc egyetemi tanár, Széchenyi  
István Egyetem).
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Wittmann Antal Növény-, Állat- 
és Élelmiszer- tudományi Multi-
diszciplináris Doktori Iskola:
■ Vona Viktória Margit (Növényter-
mesztési és kertészeti tudományok. 
Summa cum laude. Comparison of 
Phosphorus, Magnesium and Zinc 
determination methods of Hungarian  
soils. Dr. Kalocsai Renátó egyetemi 
docens, dr. Kovács Attila József egye-
temi docens, Széchenyi István Egye-
tem).

Regionális- és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola:
■ Ocskay Gyula Miklós (Regionális tu-
dományok. Summa cum laude. Az 
európai területi társulás, mint a ha-
tárról szóló új diskurzus alakítója. Az 
Ister-Granum ETT esete. Dr. Hardi  
Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István  
Egyetem, dr. Fekete Dávid egyetemi 
docens, Széchenyi István Egyetem.
■ Csányiné Szemerédi Eszter (Regioná-
lis tudományok. Summa cum laude.  

Magyarországi kistelepülések forgatha-
tó utalványainak hatásvizsgálata a fenn-
tartható fejlődés egyes aspektusaihoz 
való hozzájárulásuk alapján. Dr. Szigeti  
Cecília egyetemi docens, Széchenyi  
István Egyetem).
■ Vinkóczi Tamás (Regionális tudomá-
nyok. Summa cum laude. Pénzügyi 
digitalizáció és készpénzhasználat 
területi aspektusainak a vizsgálata, 
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens.  
Széchenyi István Egyetem). 

A Széchenyi-egyetem, amelyet tíz éve szolgál, rendületlenül, mi több, 
mintaértékűen épül és fejlődik. Mára a legversenyképesebb 
egyetemek egyikének számít, köszönhetően vezetése elhivatott 
hozzáállásának, a modellváltás adta szabadságnak.

Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke



■ Laczkovits-Takács Tímea (Regionális 
tudományok. Summa cum laude. Győr 
város egészségügyi és szociális szolgál-
tatásszervezési modellje a rendszervál-
tás után. Dr. Fekete Dávid egyetemi do-
cens, Széchenyi István Egyetem).
■ Polster Csilla (Regionális tudományok. 
Rite. Családi vállalkozások térhez való 
kötődésének és társadalmi tőkét erősí-
tő szerepének vizsgálata. Dr. Konczos-
né dr. Szombathelyi Márta egyetemi ta-
nár, Széchenyi István Egyetem).
■ Gajzágó Gergő Attila (Regionális tu-
dományok. Cum laude. Irányítás a ha-
zai városfejlődésben a helyi gazdaság 
és a fejlesztési intézményrendszer 
kapcsolata Dunaújvárosban. Dr. Lux 
Gábor tudományos főmunkatárs, Köz-
gazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Regionális Kutatások 
Intézete Dunántúli Tudományos Osz-
tály, Pécs).
■ Domokos Bernadett (Gazdálkodás- 
és szervezéstudományok. Cum laude. 
Trust and what is behind it: An exami-

nation of human mindset in relation 
to non-measurable performance. Dr. 
Baracskai Zoltán egyetemi docens). 

Wittmann Antal Növény-, Állat- 
és Élelmiszer-tudományi Multi- 
diszciplináris Doktori Iskola:
■ Albert Réka (Növénytermesztési 
és kertészeti tudományok. Sum-
ma cum laude. A szuperoxid-sza-
badgyök szerepe tünetmentes nö-
vényi betegségrezisztenciákban. Dr. 
Király Lóránt tudományos főmun-
katárs, MTA-ATK-NKI, Budapest).
■ Kéri-Schmidthoffer Ildikó (Nö-
vénytermesztési és kertészeti 
tudományok. Summa cum lau-
de. A szárazságstressz biológi-
ai hátterének vizsgálata sörár-
pa fajtákban és vonalakban. Dr. 
Skribanek Anna főiskolai tanár, 
ELTE-Savaria Egyetemi Központ, 
Szombathely, dr. Csontos Péter 
tudományos tanácsadó, ATK- 
TAKI, Budapest).

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság ha-
bilitált doktorrá avatta dr. Monostori 
Tamást, a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Karának főiskolai ta-
nárát, a Növénytudományi és Környe-
zetvédelmi Intézet vezetőjét. 
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Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke a Pro Universitate díjat vehette át
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A Családbarát Ország Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 2020-ban ítélte oda a 
Széchenyi-egyetemnek a Családba-
rát munkahely tanúsítvány bronz fo-
kozatát. Némethné Farkas Kata pedig 
a múlt évben miniszteri kitüntetést, a 
Családokért díjat vehetett át az időköz-
ben köztársasági elnökké választott, 
akkor még családügyi tárcavezetőtől, 
Novák Katalintól. A Felnőttképzési Köz-
pont vezetője – aki elnöki megbízással 
az intézmény családügyi referense is 
– úgy látja, hogy az elismerések a sok- 
éves munkának köszönhetőek. 

– Úgy gondolom, hogy intézményünk-
nek mindig olyan vezetői voltak, akik 
komolyan hitték, hogy a főiskola, majd 

az egyetem nem csupán feladat, költ-
ségvetés, nemcsak kibocsátott diplo-
maszám, eredményelszámolás, nem 
pusztán Excel-sorok tömege – hanem 
elsődlegesen érző emberek együttmű-
ködő csapata. Az adott ember ered-
ményessége a munkájában szoros ösz-
szefüggésben van azzal, hogy magán- 
emberként hogyan él. Milyen a hátor-
szága, az otthoni körülményei? Éppen 
öröme, bánata van, vagy gond nyom-
ja-e a vállát? Jó, ha ezt a munkahelye, 
vezetői is szem előtt tartják. Ha csak 
azt vizsgáljuk, hogy a bizonyítványai, a 
kompetenciái alapján mit kellene nyúj-
tania – és nem vesszük észre benne az 
embert –, akkor valószínűleg nagyon 
félresiklik minden. Ha tehetünk azért – 

tettekkel vagy meghallgatással –, hogy 
javuljanak a körülményei, a személyes 
hogyléte, akkor tennünk kell, mert az 
sokszorosan kamatozik.
Kata az egyetemnek 1986 óta munka-
társa. Miként fogalmaz: sokféle stáci-
óját megérte az intézmény fejlődésé-
nek. Az adott feladatához mindig igye-
kezett önmagát is fejleszteni, így maga 
is itt teljesedett ki szakmai és emberi 
szempontból. 1996 óta felnőttképzés-
sel foglalkozik, s a hitelességhez hoz-
zátartozik az élethosszig tartó tanulás. 
Kifejezetten hasznosnak tartja, ha az 
ember hallgatóként is megéli a felnőtt-
képzés örömeit és nehézségeit – mi-
előtt vagy miközben a felnőttek képzé-
sének szervezésével foglalkozik. 

RACIONÁLISAN, DE SZÍVVEL

AZ ÉRZŐ EMBER 
ÉRTÉKE

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY CÍMÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRE KÉSZÜL A GYŐRI EGYETEM 
– CÉL AZ EZÜST FOKOZAT. A DÖNTÉS FÉL ÉVEN BELÜL VÁRHATÓ, DE A JELZŐ 

MÖGÖTT ÁLLÓ TÉNYEK TÖBB ÉVTIZEDES ELKÖTELEZETTSÉGRŐL TANÚSKODNAK.

SZÖVEG: KISS GÉZA  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Fontos a racionalitás, de szerintem legalább olyan fontos a 
szív – és kulcskérdés, hogy e kettő egyensúlyba kerül-e. Mindig 
foglalkoztatott az emberi teljesítmény vagy problémák lelki 
gyökere, összefüggése, a személyes megközelítés. Szerintem 
ezért kaptam e feladatokat és lehetőségeket, ezért vagyok itt.



Oktatásszervezőként más leírni, hogy 
háromnegyed kilencig tartson valaki 
órát egy pénteki napon, mint ugyan-
ezt megélni, elviselni tanárként, hall-
gatóként annak, aki az egész heti 
munka után esik az iskolapadba. Fi-
gyelembe kell venni a családban élő 
ember igényeit, lehetőségeit és tű-
réshatárait. Aki például szülőként, 
főképpen anyaként még nem tanult, 
vagy tanított munka mellett, az ne-
hezen tud jó, hiteles kijelentéseket 
tenni e tárgykörben – mondja a köz-
pontvezető. Szakterülete a felnőtt-
képzés, s benne a távoktatás például 
kitűnő lehetőséget nyújt, hogy olyan 
jobb sorsra, magasabb képesítésre 
érdemes emberek előrelépését szol-
gálja, akik „annak idején” nem tudtak 
továbbtanulni – de érett fővel, felelős 
elhatározással meg tudnak újulni és 
nem ritkán egészen magas szintű tel-
jesítményre képesek.

– Fontos a racionalitás, de szerintem 
legalább olyan fontos a szív – és kulcs-
kérdés, hogy e kettő egyensúlyba ke-
rül-e. Mindig foglalkoztatott az embe-
ri teljesítmény vagy problémák lelki 
gyökere, összefüggése, a személyes 
megközelítés. Szerintem ezért kaptam 
e feladatokat és lehetőségeket, ezért 
vagyok itt – véli Farkas Kata.
Mióta az egyetemen dolgozik, bekap-
csolódott az érdekképviseleti munká-
ba is. Intézményi szinten a Felsőok-
tatási Dolgozók Szakszervezetének 
egyik vezetője, titkára. Affinitását – 
miszerint szívesen szervez családok-
nak, gyerekeknek szóló programokat, 
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figyel a környezetére és ápol emberi 
kapcsolatokat – a kezdetektől támo-
gatták a vezetői is. Személyesen – és 
e szervezeten keresztül, az egyetem 
nevében is – őszinte figyelemmel for-
dul a munkatársak, családok és gye-
rekek vagy a már nyugdíjba vonult 
kollégák felé. Megemlékezve a gye-
rekek születéséről, házasságkötésről, 
halálesetről egy-egy apró híradással 
vagy ajándékkal, vagy az FDSZ anyagi 
támogatását közvetítve az átmeneti-
leg vagy tartósan megváltozott, eset-
leg nehéz élethelyzetbe került kollé-
gák felé.

Az egyik legsikeresebb ügyüknek 
például a nyári gyerektáborok meg-
szervezését tekinti. Kifejezetten sze-
rencsésnek tartja, ha ezek a nyári 
programok kötődnek az anya, az apa 
munkahelyéhez. A széchenyis gyerek-
táborokkal már kezdetben sem egy-
szerű gyerekmegőrzésben gondol-
kodtak. Az Apáczai-kar integrációjával 
olyan remek, szakavatott partnereket 
talált e programhoz, ami új lendületet 
adott, egyúttal gyakorlati lehetőséget 
biztosít a hallgatók számára is. Kiegé-
szültek a Mobilis nyári táboraival, majd 
az egyetemi könyvtár „Book-kanj ránk” 
könyvtári gyerektábori hetével. Mára 
szinte egész nyáron számíthatnak a 
gyermekes kollégák az aktív pártfogá-
sukra. Emellett nem feledkeznek meg 
a Mikulásról, a karácsonyról, a nyuszi-
ról, a nőnapról – de szerveznek csalá-
di napokat, női tornát, nyugdíjasegye-
temet és találkozókat, és még számos 
egyéb eseményt.  

– Mindenképp szeretném elmonda-
ni, hogy a címek, a kitüntetés és a sok 
személyes elismerés nem az én érde-
mem. Sem a szervezés, sem a prog-
ramok lebonyolítása nem csupán az 
én művem, hanem egészen kiváló, el-
kötelezett kollégáim vannak ehhez. A 
kemény mag minden feladatomban a 
Felnőttképzési Központ. Egy nagyon 
stabil, évek óta baráti légkörben dol-
gozó csapat, melynek – nagy szeren-
csémre – minden egyes munkatársát 
magam választhattam – közülük kettőt 
még középiskolásként is tanítottam. 
Bármibe fogok, ők mellém állnak és tá-
mogatnak. Hiszek abban, hogy az ér-
zelmi kötődés a munkahelyen az em-
berek között hatalmas kohézió, mely-
ben összeadódnak az energiák. Meg-
többszöröződik a teljesítőképesség és 
még nagy örömet is okoz.

Az első családbarát munkahely pályá-
zat lehetősége egy, az első Covid-hul-
lám kezdetén érkezett, alig tíz perc 
időigényű teszttel indult, melyet egy 
komoly audit követett. Ennek doku-
mentumszintű előkészítésével tíz kol-
léga dolgozott másfél hétig. Az auditor 
elismeréssel nyilatkozott az egyete-
men folyó családbarát tevékenységről, 
biztatva az intézményt a további mun-
kára – és ahogy a lehetőség adja, egy 
újabb pályázatra. 
A friss pályázat megjelent, s pályázunk 
is – tudtuk meg az egyetem család-
ügyi referensétől. Az ezüst fokozathoz 
szükséges kritériumoknak alapjaiban 
megfelelnek, de kicsit más hangsú-
lyokkal rendezik a pályázati anyagot. 

Amiben tovább lehet lépni, abban 
igyekeznek. Ilyen a rendezvénypaletta 
bővítése, ami például a sporttal gya-
rapodott. Korábban is voltak persze 
sportprogramok, de a Testnevelési és 
Sportközpont az ügy mellé állt és ösz-
szefogottabb, sokszínűbb lesz e tevé-
kenység. Készült egy sportnaptár, ami-
vel a munkatársak részére felkínálják a 
rendelkezésre álló lehetőségeket. 
Egy ideje minden „SzE-baba” világra-
jöttét gólyás-pólyás, a kicsi nemét is 
jelző kék vagy rózsaszín zászlófelvo-
nással ünneplik. A gólyahírt a kicsik fo-
tója is hirdeti az egyetemi honlapokon. 
Szeretnének tanulószobát is a gyere-
keknek, ami nem azt jelenti, hogy az 
alapiskolákban lévő tanulószobákat 
akarják kiváltani, hanem ez egy temati-
kus, speciális, színvonalas pluszkínálat 
lenne. Van sok nyugdíjas, de még aktív, 
vállalkozó kedvű munkatárs, aki vágyik 
gyerektársaságra, feladatra: így egy 
egyetemi „nagyi” foglalkozhatna a tu-
dásvággyal megáldott, külön figyelem-
re éhes nebulóval. Ezáltal mindketten 
gazdagabbak lehetnek.

– A fiatalokat nemcsak középiskolás-
korában kell megszólítani, hanem jó-
val korábban. Fel kell rajzolni a gyerek 
térképére, akár kisiskolás-, sőt tán már 
óvodáskorban az egyetemet. Aztán, 
amikor dönteni kell, akkor a Széchenyi 
ott legyen a képben. Ne azért dönt-
sön az egyetem mellett, mert kényel-
mi szempont a helybenisége, hanem 
azért, mert ismeri, valahol a szíve mé-
lyén már az övé, jó élmények kötik hoz-
zá – mondja Némethné Farkas Kata. 

– A fiatalokat nemcsak középiskoláskorában kell megszólítani, 
hanem jóval korábban. Fel kell rajzolni a gyerek térképére, akár 
kisiskolás-, sőt tán már óvodáskorban az egyetemet. Aztán, 
amikor dönteni kell, akkor a Széchenyi ott legyen a képben. 
Ne azért döntsön az egyetem mellett, mert kényelmi szempont a 
helybenisége, hanem azért, mert ismeri, valahol a szíve mélyén már az 
övé, jó élmények kötik hozzá.
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■ Édesapám MÁV-mérnök volt. Sok érde-
keset hallottam tőle a vasútról. Volt, hogy 
a nyári szünetben hídvizsgáló kollégákkal 
utaztam több hétig szerte az országban. 
Közelről figyelhettem munkájukat. Köz-
ben megcsodáltam a Tisza- és a Duna-hi-
dak nagyszerűségét. Máig a folyami hidak 
tervezésének és építésének a területét 
tartom az építőmérnöki szakma csúcsá-
nak – kezdte motivációnak bemutatását a 
vasútépítési szakterület elismert széche-
nyis oktatója. – Ötödéves egyetemista ko-

romban lehetőség adódott a Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola, akkor Bu-
dapesten működő Közlekedésépítési Ka-
rán, a Vasútépítési Tanszékén óraadóként 
az oktatási munkába bekapcsolódnom. A 
Gajári József professzor vezette tanszéket 
vasúti pályás és geodéta kollégák alkották. 
Nagyon megtetszett a légkör és a velem 
közel egykorú hallgatókkal való foglalko-
zás. Biztosan volt bennem érdeklődés, 
késztetés az oktatás iránt is, hiszen édes-
anyám általános iskolai tanárnő volt.

MINDIG JÓ DÖNTÉST HOZOTT

A VASÚTI PÁLYA 
NAPRAKÉSZ 

PROFESSZORA
DR. HORVÁT FERENC EGY SZEMÉLYBEN A 

LEGKORSZERŰBB TUDÁST MEGOSZTÓ TANÁR, SZAKÉRTŐ 
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ-MÉRNÖK. NEGYVENEGY ÉV OKTATÓI 
MUNKA MELLETT SZÁZÖTVEN FELETT VAN AZOKNAK A 

TERVEZŐI, SZAKÉRTŐI MUNKÁKNAK A SZÁMA, AMELYEKET 
TÉMAVEZETŐKÉNT JEGYEZ. MINDEN ILYEN FELADATOT 

NAGYON HASZNOSNAK TART A TANÁRI MUNKÁJA SORÁN. 
EZ ÚJ ÉS NAPRAKÉSZ ISMERETEKET IS BIZTOSÍTOTT 

SZÁMÁRA, S EZT TOVÁBBADHATTA HALLGATÓINAK. A NY. 
FŐISKOLAI TANÁR OKTATÓI ÉS MÉRNÖKI ÉLETÚTJÁRÓL, 

KÖTŐDÉSEIRŐL BESZÉLT A MAGAZINNAK.

SZÖVEG: WINKLER CSABA  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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■ A szakmai felkészülés folyamatában 
kik voltak önre a legnagyobb hatással?
■ A mai napig tisztelettel gondolok pél-
dául Platthy Pál (acélszerkezetek), Kerká-
poly Endre (vasútépítés), Nemesdy Ervin 
(útépítés) személyére, akiktől a Műegye-
temen nagyon sokat lehetett tanulni.

■ Hogyan lett a győri főiskola oktatója?
■ 1975-ben diplomáztam a BME közle-
kedésépítő-mérnöki szakán. Diploma-
munkám Sopron város vasútállomásai 
korszerűsítési tervének elkészítése volt. 
Érdekesség, hogy különböző projek-
tek keretében pályafutásom alatt még 
négyszer foglalkozhattam tervezőként 

ezzel a témával. Külső konzulensem 
meghívott, hogy legyek a ma már nem 
létező MÁV Soproni Pályafenntartási 
Főnökség munkatársa. Májusban igent 
mondtam, a munkaszerződést aláír-
tam a Szombathelyi Igazgatóságon. 
Szervezetileg oda tartozott a főnökség. 
A körülmények nem voltak túl kecseg-
tetőek. Előző évben megnősültem, első 
lányunkat 1975 decemberére vártuk. 
Sopron-Déli pályaudvaron kínáltak egy 
szobát, két vasággyal, bádoglavórral. 
Lakást két éven belül ígértek. Nem vol-
tam túl lelkes. Döntő fordulatot az ho-
zott, hogy júliusban üzenetet kaptam 
a Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskoláról, hogy lenne státusz a Vas-
útépítési Tanszéken. Sőt, ha vállaljuk 
a költözést, győri lakásról is lehet szó. 
Motiváció volt az is, hogy feleségem 
Győr-Moson-Sopron megyei szárma-
zású. Egy pillanatig sem gondolkoztam, 
megírtam a MÁV-nak a lemondó levele-
met. 1975. augusztus 1-jével a főiskola 
oktatója lettem. Azóta számtalanszor 
meggyőződhettem arról, hogy ez szá-
momra nagyon szerencsés és helyes 
döntés volt.

■ Hogyan indultak a győri évek, milyenek 
az emlékek?
■ Az első két évben, oktatási időszak-
ban csak szűk hétvégeket tölthettem 
a családdal Győrben. Akkor szombat 
még rendes munkanap volt, egész nap 
oktattunk, dolgoztunk.

■ A Közlekedésépítési Kar 1977 őszén 
költözött Budapestről Győrbe. Milyen 
volt a költözés?
■ 1977 májusában behívtak tartalékos 
tiszti képzésre, ami szeptember végé-
ig tartott, így kimaradtam a kar Győrbe 
költözésének nem mindennapi felada-
tából.

■ Milyen volt a győri folytatás?
■ A Győrben új otthont kapott Vasút-
építési Tanszéket Stadler Tamás ve-
zette. Voltak idősebb kollégák, de a 
tanszék zömét mi, áttelepült fiatalok, 
egykorúak alkottuk. Ez nagyon össze-
hozta a csapatot, kiváló baráti kollektí-
va alakult ki. A vasutas területen Koren 
Edit, Major István, Kiss Ferenc, Kontra 
György, a geodéták között Tóváriné 
Zotter Magdolna, Tóvári András, Gyu-
lai István nevét említem. Külön kell 
szólnom Vaszary Pálról. Fantasztikus 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
rendelkezett a vasúti pálya diagnosz-
tikája, fenntartása és a járművek futás-
biztonsága témákban. Tőle rengeteget 
lehetett tanulni. Rendkívül barátságos, 
nagy humorral megáldott ember volt. 
A mai napig is a legnagyobb szeretet-
tel gondolunk rá egykori kollégái és 
hallgatói. 

■ Az új, a győri szakmai közeg hogyan 
fogadta be a tanszéket?
■ 1979 őszén és 1980 tavaszán a MÁV 
Győri Pályafenntartási Főnökségen 
dolgoztam, hogy gyakorlati ismeretek-

re is szert tegyek. Sokat láttam, tanul-
tam, s jó barátságba kerültem az otta-
ni fiatal szakemberekkel. Ez azt ered-
ményezte, hogy 1982-ben tervező 
gazdasági munkaközösséget alakítot-
tunk tanszéki kollégákkal együtt. Közel 
egy évtizeden át sok érdekes tervezést 
végeztünk. 

■ Hogyan alakult oktatói, tudományos 
pályája?
■ A 46 év alatt számos szervezeti és 
stratégiai változást éltem meg, s az 
aktuális politika hatása is befolyásol-
ta intézményünk sorsának alakulását. 
A legnagyobb változást az egyetemi 

rang 2002. évi megadása jelentette. Ez 
Szekeres Tamás professzor koncepci-
ójának, a sokéves szakmai és pénzügyi 
előkészítésnek az eredménye volt. A 
mai napig őszinte csodálattal emléke-
zem az ő sokéves elkötelezett és fá-
radhatatlan munkájára, előrelátására, 
határozott stratégiájára.

■ Mindig változott, mozgott az ön körüli 
főiskolai, egyetemi szervezet. Ezt hogyan 
élte meg?
■ Belső szervezeti átalakulás gyakran 
előfordult. Dolgoztam főiskolai kar, 
majd intézet, fakultás, végül egyete-
mi kar szervezetben, s a tanszék neve 
is ötször változott munkaviszonyom 
ideje alatta. Az oktatáspolitikában ve-
zérelv az átalakuló piaci elvárásokhoz 
és a társadalmi igényekhez, a fiatalok 
érdeklődési köréhez történő alkalmaz-
kodás. Kérdőíveket küldtünk ki nálunk 
végzett kollégáknak, megkérdeztük 
hallgatóinkat, miben látják a változta-
tások szükségességét. Számos hasz-
nos véleményre tettünk így szert. Nem 
volt könnyű megtalálni az arányt az ál-
talános műszaki és a speciális szakmai 

Pályafutásom alatt legalább annyira mérnöknek is tartottam magam, 
mint tanárnak. Százötven felett van azoknak a tervezői és szakértői 
munkáknak a száma, amelyeket témavezetőként vittem. Minden ilyen 
feladat nagyon hasznos volt az oktatói munkám szempontjából. 
Új és naprakész ismereteket is biztosított számomra, amit 
továbbadhattam hallgatóimnak.
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ismeretek között. A diplomával sok 
területen lehet elhelyezkedni, ugyan-
akkor az adott munkahelyen mindig 
konkrét feladatokat kell megoldania 
az építőmérnöknek. Nem segítette 
munkánkat az sem, hogy időről időre 
csökkenteni kellett az óraszámokat. 
Sok feladatot jelentett az új tantervek, 
tantárgyprogramok, előadási és gya-
korlati anyagok elkészítése. Ezt mind-
annyian szívesen csináltuk, mert hit-
tünk a javítások sikerében.

■ Milyen támogatást, visszajelzése-
ket kaptak a végzetteket alkalmazó 
cégektől?
■ A nagy munkáltatóktól, így például 
a MÁV-tól sokféle segítséget kaptunk. 
Szemléltetőeszközöket biztosítottak, 
tanulmányi kirándulásokat szerveztek, 
szakdolgozatoknál és diplomatervek-
nél külső konzulensi feladatokat láttak 
el. Számos hasznos visszajelzés érke-
zett oktatási munkánkkal kapcsolato-
san is. Nagyon sokfelé dolgoznak ko-
rábban végzett hallgatóink.

■ Milyen változások jellemzik szűkebb 
szakterületének mai helyzetét az egyete-
men?
■ Oktatói munkámban a vasúti pálya 
tervezése, diagnosztikája, fenntartá-
sa jelentették a súlyponti területe-
ket. Arra mindig ügyeltem, s büszkén 
mondom, sikerült is, hogy naprakész 
ismereteket tudtam a hallgatóknak 
átadni. Összesen negyvenegy évet 
töltöttem el aktív munkatársként az 
intézményben. Az utolsó években 
sajnálattal kellett megélnem azt a 
negatív változást, ami a hallgatók lét-
számának a kezdeti évtizedekhez ké-
pest bekövetkezett erőteljes csökke-
nése jellemzett az építős területen. 
Ugyanakkor mindig akadtak olyan 
szorgalmas, okos hallgatók, akikkel 
öröm volt együtt dolgozni. Sokan 
szép szakmai karriert futottak be, s 
lett belőlük például MÁV-vezérigazga-
tó (Pál László), MÁV vezérigazgató-he-
lyettes (Virág István), GYSEV-igaz-
gató (Ikker Tibor), kivitelező cégve-
zető (Horváth Róbert, Swietelsky  
Vasúttechnika Kft.). A tehetséges hall-
gatók sorát gyarapította Fischer Sza-
bolcs, Major Zoltán és Németh Attila, 
akik ma az egyetem Közlekedésépíté-
si és Vízmérnöki Tanszékének oktatói.

■ Oktatóként, vezetőként milyen 
a pályakép?
■ Oktatói pályámon, teljesítve az aktu-
ális követelményeket, kivárva a szük-
séges időket, lépegettem előre. 1996-
ban az MTA-n közlekedéstudomány 
kandidátusa címet szereztem, 1997-
ben főiskolai tanári kinevezést kap-
tam. 1988–1993 között a Vasúti Pálya 
és Geodézia Tanszék vezetője, 1991–
1994 között az Építési Intézet igazga-
tója voltam. Ezután többször változott 
a szervezeti egység neve, amelyeken 
belül 1995–2007 között a tanulmányi 
igazgatóhelyettesi feladatokat láttam 
el. Az oktatás minősége, a követelmé-
nyek számonkérése, a hallgatókkal 
való maximálisan korrekt kapcsolat 
volt munkám alapelve.

■ Voltak nehezebben megválaszolható, 
plusz kihívások a szakmában?
■ 1998-ban Pál József, akkori MÁV pá-
lyavasúti vezérigazgató-helyettes ke-
resett meg, s arról tájékoztatott, hogy 
Detrekői Ákos, a BME rektorának bele-
egyezését is bírva, a Vasútépítési Tan-
szék akkor megüresedő tanszékvezetői 
helyére szemeltek ki. Megköszönve a 
megtiszteltetést, elodáztam a válasz- 
adást. Azonnal tudtam, hogy nemet fo-
gok mondani. Oly sok érv szólt a változ-
tatás ellen. Nagyszerű lakás és jó mun-
kahelyi kollektíva Győrben, a család 
ellenvéleménye, a csak részben ismert 
pesti egyetemi közeg. Az eltelt évek iga-
zolták, hogy ismét jó döntést hoztam.

■ Az egyetemi oktatói, vezetői, kutatói 
pálya mennyiben jelentett egységet az 
életútjában?
■ Pályafutásom alatt legalább annyira 
mérnöknek is tartottam magam, mint 
tanárnak. Százötven felett van azok-
nak a tervezői és szakértői munkáknak 
a száma, amelyeket témavezetőként 
vittem. Minden ilyen feladat nagyon 
hasznos volt az oktatói munkám szem-
pontjából. Új és naprakész ismerete-
ket is biztosított számomra, amit to-
vábbadhattam hallgatóimnak. A speci-
ális szakértői és kutatási munkák nem-
csak nagyon érdekesek voltak, hanem 
szerencsés körülményt is jelentettek. 
A megbízók bennünket nemcsak a 
tudásunkért, hanem azért is megfi-
zettek, hogy a kutatási feladat sikeres 
elvégzéséhez szükséges többlettudást 

is megszerezzük. Büszkén mondom, 
külföldön is jó híre volt munkánknak. 
Dolgoztunk szakértőként brit, német, 
osztrák, holland, cseh, olasz, francia, 
belga vasúti pályával kapcsolatos terü-
leten tevékenykedő cégeknek.

■ Az egyetemi laboratóriumok az ok-
tatás mellett a szakmai gyakorlati kap-
csolatok helyszínei is. Hogyan alakult, 
változott a laborok világa?
■ Az oktatásban, a szakmai munkák-
nál rengeteget segített az anyagtani 
és szerkezeti vizsgálatokat lehetővé 
tevő laboratóriumi háttér. Sok vizs-
gálati dokumentumot készítettünk 
sínleerősítésekről és azok alkatré-
szeiről, sínkörülöntő anyagokról, 
sínhibákról, vasbetonaljakról, ágya-
zati zúzottkőről. Nyugdíjba menete-
lükig Puhl Ferenc, Borbély István és 
Kiss András látták el a laboránsi te-
endőket, ma a fiataloké már a terep. 
Harrach Dániel, Pollák András a mai 
kollégák. A laboratóriumi eszköz-
park fejlesztése igen forrásigényes. 
A különféle pályázatok révén, külső 
cégek támogatásával, a bevételek 
visszaforgatásával az utóbbi 15 év-
ben igen jelentős előrelépést sike-
rült elérni.

■ Nyugdíjasként is találkozhatunk 
önnel. 
■ 2016 őszén vonultam nyugdíjba. 
A Doktori Iskolában azonban folya-
matosan segítem doktoranduszaim 
munkáját. A mai napig is megkeres-
nek magyar kivitelező cégek, vasúti 
vállalatok, és szakértői munkák el-
végzésére kérnek fel. A Magyar Út- 
és Vasútügyi Társaságban is sokat 
tevékenykedem. Két lányomnál négy 
unoka van, 8 és 17 év közötti korú-
ak. Sok időt töltünk együtt, s a prog-
ramokba olyan komoly dolgok is 
beletartoznak, mint a matematika-, 
fizika-, informatikadolgozatok előt-
ti gyakorlás – avatott be dr. Horvát  
Ferenc a mai életét jelző legfonto-
sabb elfoglaltságaiba. 



A jánossomorjai általános iskolába járt, 
mindez azért különösen fontos, mert az 
ottani erős németnyelv-tanításnak kö-
szönhetően szerepelhetett annyira jól 
a megyei döntőben, hogy helyezésével 
felvételt nyert a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnáziumba. – Ahol remek osztálykö-
zösségbe kerültem és életre szóló ba-
rátságokat szereztem – mondja Gulyás 
Péter, aki már ebben az időszakban el-
kezdte „pénzügyi pályafutását”. – Édes-
apám nagybátyja, Sanyi bácsi lelkesen 
terelgetett engem a pénzügyek világá-
ba, ennek hatására 1998-ban, éppen 
az orosz válság idején belevágtam a 
tőzsdézésbe. Egy évre rá letettem a 

tőzsdei szakvizsgát, melyet a szaknyelv 
brókerképzőként ismer. Még az egykori 
Buda-Cash Brókerháznál tőzsdéztem, 
ahol akkoriban még nem online az in-
terneten futottak a megbízások, s nem 
mikromásodpercek alatt történtek a 
tranzakciók, hanem például a teletext-
en szerzett információk alapján szemé-
lyesen, papíralapon lehetett a tőzsdei 
adásvételt lebonyolítani. Rengeteget 
tanultam ebből az időszakból, nagyon 
sok útravalót adott a pályafutásomhoz. 
Külön köszönet a szüleimnek, akik az 
élet számos területén nagy szabadsá-
got biztosítottak számomra, így többek 
között a tőzsdézést is engedték.

Mivel a pénzügy és a matematika 
nagyon érdekelte, továbbtanulás-
ként adta magát a Győrben indult 
közgazdászképzés. – Fel sem merült 
bennem más város, hiszen az egyér-
telműen látszott, hogy a helyi felsőok-
tatás nagyon jó irányba fejlődik. Ezt 
bizonyította az is, hogy tanulmányaim 
ideje alatt vált a főiskolánk Széchenyi 
István Egyetemmé. Nagyszerű három 
évet töltöttem az intézmény falai kö-
zött, de mivel nagyon gyorsan repült 
az idő, egy kis ürességet éreztem. 
Szerettem volna tovább tanulni, még 
többet tudni. A kispályás városi lab-
darúgó-bajnokság másodosztályában 

TŐZSDÉRŐL JÁRT AZ EGYETEMRE

STRATÉGIA 
ÉS ÉRTÉKEK 

MENTÉN 
MŰKÖDIK

GULYÁS PÉTER IDÉN TÖLTI BE A 40. ÉLETÉVÉT. 
FELESÉGE GYÓGYSZERÉSZ, KÉT GYERMEKET 

NEVELNEK. ÉLETE MÁR JÓ IDEJE A CSALÁD, A MUNKA 
ÉS A SPORT HÁROMSZÖGÉBEN ZAJLIK – DE A 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SEM MARADHAT KI  
A FONTOS TÉMÁK FELSOROLÁSÁBÓL.

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Fel sem merült bennem más város, hiszen az egyértelműen 
látszott, hogy a helyi felsőoktatás nagyon jó irányba fejlődik. 
Ezt bizonyította az is, hogy tanulmányaim ideje alatt vált a 
főiskolánk Széchenyi István Egyetemmé. Nagyszerű három évet 
töltöttem az intézmény falai között.

szereplő egyetemi csapatunk tagjai 
között többen is másoddiplomások 
voltak, ami motiválóan hatott rám. Itt 
tenném hozzá, hogy a Várnagy And-
rás figyelő tekintete mellett szereplő 
Szamba ugyan 2005-ben focicsapat-
ként megszűnt létezni, tagjai között 

azóta is élő a kapcsolat, rendszeresek 
a családi napok. Visszatérve a tanu-
lás folytatására, az is motivált, hogy 
a Corvinus Egyetem kétéves mester-
képzésére állítólag Győrből nem na-
gyon vettek fel hallgatókat. Nekem 
sikerült, melynek azért örültem kü-

lönösen, mert bár alapvetően elége-
dett voltam a győri képzéssel, mely 
kiváló alapot jelentett a későbbiekre, 
a számviteli része azért lehetett volna 
erősebb. Ezért is céloztam meg Buda-
pesten a számviteli szakirányt, szerin-
tem ezzel vált teljessé a képzés.



Így aztán, miután 2003 nyarán átvet-
te a győri diplomáját, a tanulmányai a 
fővárosba szólították. Ám nem csupán 
két évre… – A Corvinus Egyetemen, 
nem sokkal a végzés előtt megjelen-
tek a KPMG Magyarország prominens 
partnerei, akik arról beszéltek, hogy 
miért lenne érdemes frissdiplomás-
ként is az ország egyik vezető könyv-
vizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó 
társaságát választani. Ráharaptam a 
csalira, szerencsére. Hogy mennyire 
jó választás volt, azt az is jelzi, hogy ki-
lenc évet töltöttem el náluk, s közben 
rengeteget tanultam. Természetesen, 
ez alatt a közel egy évtized alatt sem 
feledkeztem meg a Széchenyi István 
Egyetemről. Aktív szerepet vállaltam 
abban, hogy a társaság együttműkö-
dési megállapodást kötött a győri fel-
sőoktatási intézménnyel. Ennek kere-
tében a KPMG is segítette a kampusz 
területén a kosárlabda-edzőcsarnok 
felépítését, de a társaság szakemberei 
előadásokat is tartottak a Kautz Gyula  
Gazdaságtudományi Karon. Sajnos, 
a koronavírus-járvány ezt a lehetősé-
get ideiglenesen elvette, ám tovább-
ra is nagyon fontosnak gondoljuk 
megismertetni a hallgatókkal, hogyan 
is zajlik majd a valóságban az a min-
dennapi munka, amiről az egyetemen 
még csak elképzelésük van. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy a KPMG a távo-
zásomat követően is tovább gondoz-
za a győri felsőoktatási intézménnyel 
fennálló kapcsolatát, s hogy a jelenlegi 
munkahelyemen is fontosnak tartják 
a Széchenyi István Egyetemmel való 
együttműködést. Jó példa erre, hogy 

míg az első Országos Pénzügyi Eset-
tanulmányi Versenyen hallgatóként 
vettem részt, a tizedik OPEV a KPMG 
képviseletében már a zsűriben talált, 
míg az ország egyik legnagyobb köz-
gazdasági esettanulmányi versenyé-
nek idei, huszadik megmérettetésén a 
Molnár & Bányai Kft. vállalt szerepet. 
Az a társaság, ahol immár nyolc éve 
dolgozom, s amely az állandóan válto-
zó üzleti környezethez alkalmazkodva, 
komoly átalakulás előtt áll.
Július 1-jével Molnár & Partners néven 
folytatja a cégcsoport, ám természete-
sen nem ez lesz a legfőbb változás. – 
Az egyes üzletágak vezetői partnerré 
válnak, akik ily módon nemcsak felelős-
ségben, de tulajdonosi minőségben is 
bizonyíthatnak. Ettől még szakértőbb 
és rugalmasabb ügyfélkiszolgálást re-
mélünk, a gyorsabb döntéshozatallal 
még inkább megfelelve a piaci igények-
nek. Személy szerint a könyvvizsgálati 
terület szakmai vezetőjeként venném ki 
a részt a munkából, valamint a mintegy 
száz munkatársunk üzletfejlesztési irá-
nyainak meghatározásában, illetve az 
azzal összefüggő módszertan és em-
beri erőforrás tekintetében. S közben 
bízom abban, hogy a Molnár & Part-
ners még szorosabbra fűzheti kapcso-
latát a Széchenyi István Egyetemmel. 
Szívesen együttműködnénk a gazda-
ságtudományi kar minél több projekt-
feladatában, míg a társasági adó (tao) 
tekintetében anyagi értelemben, a gya-
kornoki program révén pedig szakma-
ilag erősítenénk tovább a kapcsolatot, 
melynek részeként az egyetem háttér-
cégeiben is kapunk szerepet.

A beszélgetés során kiderül, hogy Gu-
lyás Péter mérnöki típusú ember, aki 
alapvetően rendszerben gondolkodik. 
– Stratégia és értékek mentén műkö-
döm, s alapvetően hosszabb távon ter-
vezek. Bár a hirtelen változások fruszt-
rálnak, nehezen térítenek el a távlati, 
stratégiai céljaimtól. Arra a kérdésre 
pedig, hogy elégedett vagyok-e életem 
eddigi alakulásával, úgy válaszolnék: 
teljesen mindegy, hogy mit értél el, a 
lényeg az, hogy arról mit gondolsz – 
tehát igen. Ha jó a célkitűzés, s ha úgy 
érzed, hogy azért mindent megtettél, 
akkor boldog lehetsz. Sokat dolgozom 
azon, hogy helyesen lássam a helyze-
temet és a lehetőségeimet, s hogy ne 
vigyen el a mai világ felszínes külsőség-
vadászata. 

Stratégia és értékek mentén működöm, s alapvetően hosszabb távon 
tervezek. Bár a hirtelen változások frusztrálnak, nehezen térítenek el 
a távlati, stratégiai céljaimtól. Arra a kérdésre pedig, hogy elégedett 
vagyok-e életem eddigi alakulásával, úgy válaszolnék: teljesen mindegy, 
hogy mit értél el, a lényeg az, hogy arról mit gondolsz – tehát igen. Ha 
jó a célkitűzés, s ha úgy érzed, hogy azért mindent megtettél, 
akkor boldog lehetsz. Sokat dolgozom azon, hogy helyesen lássam 
a helyzetemet és a lehetőségeimet, s hogy ne vigyen el a mai világ 
felszínes külsőségvadászata.
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Mielőtt Vági Kornél eddigi életútját he-
lyeznénk a középpontba, néhány mon-
datban érdemes kitérni a 2011-ben el-
hunyt édesapjára, aki a cselgáncs te-
rén ért el nemzetközi sikereket – edző-
ként és versenybíróként egyaránt. A 
cselgáncs-szakosztály megalapítására 
hívták az atomvárosba, ahol az egyik 
nevelőedzője volt az 1992-ben olimpi-
ai bajnokságot nyerő Kovács Antalnak. 
A barcelonai ötkarikás játékok Vági 
Miklós számára más szempontból is 
emlékezetesek maradtak, hiszen – az-
óta is egyedüli magyarként – olimpiai 
döntőt vezetett. – Édesapám kapcsán 
a tanítványai közül mindenképpen 

megemlíteném Gyimes Nikolett nevét, 
aki a sporttudományi tanszékünkön 
dolgozik, s a SZESE szakosztályvezető-
je – mondja Kornél, aki az egykori Ba-
lázs Béla Általános Iskolában járta ki az 
alsós évfolyamokat, míg a felsős köve-
telményeknek a nemzeti himnuszunk 
szerzőjéről elnevezett oktatási intéz-
ményben tett eleget. – 2001-ben vé-
geztem a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kolában, ahonnét utam a Krúdy Gyula 
Gimnáziumba vezetett. Mindkét iskola 
a szívem csücske, mivel túlzás nélkül 
állíthatom, hogy olyan alapokat bizto-
sított számomra, amelyeknek az egye-
temi időszakban is hasznát vettem. 

A humán irányú középiskolai válasz-
tásnál szerepet játszott, hogy nagyon 
messze álltam a reál beállítottságtól, 
ahogy attól is, hogy 14 évesen tudjam, 
mihez kezdenék szívesen a felnőtt éle-
temben. Azt azonban tudtam, hogy a 
gimnázium számtalan továbblépési 
lehetőséget kínál, ahogy azzal is tisz-
tában voltam, hogy örököltem édes-
apám hihetetlen nyelvérzékét. Mivel 
az érettségire már megvolt angolból 
és németből is a középfokú nyelv-
vizsgám, az ezzel járó pluszpontokkal 
2005-ben bekerülhettem a Széchenyi 
István Egyetemre, s az elsőként meg-
jelölt Nemzetközi kapcsolatok szakra. 

HALLGATÓBÓL PÁLYÁZATÍRÓ

A SCIENCE PARK 
SZOFTVERE

BÁR A CSALÁD GYŐRBEN ÉLT, MIVEL AZ ÉDESAPA AKKOR ÉPPEN PAKSON KAPOTT 
MUNKÁT, A PÉCSETT ÉLŐ ROKONSÁG MIATT A BARANYAI MEGYESZÉKHELYEN 
SZÜLETETT. MINDÖSSZE FÉLÉVES VOLT, AMIKOR A VÁGI CSALÁD VISSZATÉRT  

A FOLYÓK VÁROSÁBA, AMIT KORNÉL AZÓTA SEM HAGYOTT EL, AHOGY 2005 ÓTA  
A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMET SEM, AHOL JELENLEG A MENEDZSMENT CAMPUS 
KÖZPONTVEZETŐJE, VALAMINT A GYŐRI KEKSZGYÁR HELYÉN ÉPÜLŐ SCIENCE PARK 

PROJEKTMENEDZSERE.

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS, FORMICONCEPT KFT.

A Menedzsment Campus kapcsán az az elvárás, hogy az egyetem 
vállalkozói tevékenységét szolgáltató személetében erősítsük, 
az egyetemi kapacitásokat és tudást értékesítsük, működjünk 
együtt és generáljunk projekteket a piaci szereplőkkel, közben 
persze az egyetemi munkatársainkat is segítsük, támogassuk.
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Ennek már csak azért is különöskép-
pen örültem – nem mintha a máso-
dik helyen megcélzott turizmus és 
vendéglátás szakkal bármilyen prob-
lémám lett volna –, mert időközben 
arra is ráébredtem, hogy a jogra kü-
lönösen rááll az agyam. Utólag visz-
szagondolva, talán jogi pályára is 
mehettem volna, ám végeredmény-
ben a választott szakon is kiemelt 
szerepet kaptak a jogi ismeretek. A 
tanulmányokat mindvégig jó átla-
gokkal abszolváltam, folyamatosan 
ösztöndíjas voltam. A XX. századi tör-
ténelem volt az a „szűrő” tantárgy, 
melynek teljesítésével azt éreztem, 
hogy onnantól sínen vagyok.
Azok után, hogy 2009-ben kézhez 
kapta a diplomáját, rögtön folytat-
ta is tanulmányait. – Jelentkeztem a 
kétéves Európai és nemzetközi igaz-
gatás mesterszak akkor induló első 
évfolyamára. A 14 hallgató képzése 
a jogi kar épületében zajlott, még-
hozzá kötelező bejárással. A közös-
ség nagyszerű volt, ahogy az oktatás 
színvonala is. Korhecz Tamás a Vaj-
daságból járt tanítani, míg Marján 
Attila Brüsszelből, ez is jelezte a Ve-
rebélyi Imre által kitalált és vezetett 
szak szakembergárdájának minősé-
gét.
Ezen a ponton kérjük azt Kornéltól, 
hogy folytassa a nevek felsorolá-
sát, méghozzá abban a tekintetben, 
hogy a tanulmányai során szakmai-
lag és/vagy emberileg kinek köszön-
het sokat. – A Kölcsey-iskolából a 
földrajzot tanító és a „barangolása-
iról”, no meg az azokról írt cikkeiről 
is ismert Rebák Sándort emelném 
ki, aki bár nagyon komoly szakmai 
színvonalat várt el tőlünk, ezt egyál-
talán nem éreztük tehernek. Faller 
Eszter nevét azért említeném külön 
is, mert miatta kedveltem meg a tör-
ténelmet. A Krúdy-gimnáziumban 
Iván Csaba tanította a magyar iro-
dalmat és a médiaismeretet. Nagy 
tekintélyű szakember, akivel már az 
első pillanattól nagyon kedveltük 
egymást. Tudta rólam, hogy nagyon 
szeretem a labdarúgást, s hogy ked-
venc csapatom az AS Roma. Könyvet 
is kaptam tőle: az akkor megjelent 
Naptárlapok című kötetét, amelyben 
a dunántúli kultúrtörténet érdekes-
ségeit gyűjtötte össze.
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A személyekre vonatkozó kitérő után 
visszatérünk az egyetemi időszakra, 
azon belül is a mesterképzés utolsó 
fél évére, amelyben dönteni kellett ar-
ról, hogy ki hogyan kezdi a felnőtt éle-
tét. – Projektmenedzsmentet tanított 
számunkra Filep Bálint, aki az egyik 
előadás végén megkérdezte, hogy kit 
érdekelne a pályázatírás. Csupán a há-
rom fiú maradt a teremben, számukra 
szerveztek egy interjút, melyen egye-
temünk jelenlegi elnöke mellett Ko-
vács Zsolt, a jelenlegi kancellár, vala-
mint Tamándl László „alkotta a zsűrit”. 
Ez a meghallgatás indította el a pálya-
futásomat, mivel bekerültem abba a 
csapatba, amely az uniós pályázatírá-

sokkal foglalkozott, szakértőként 
és szakmai támogatóként. Négy 

éven keresztül dolgoztam ott, 
elsődlegesen vállalkozás-

fejlesztési pályázatokkal 
foglalkozva. 2015-ben 

csatlakoztam ahhoz 
a pályázati irodához, 
amely kizárólagosan 

az egyetemi pályáza-
tokkal kezdett foglal-

kozni, mivel tudott volt, 
hogy a következő időszakban nagyon 
sok projektre lesz lehetőség. Megta-
pasztaltam, hogy a pályázatírás meny-
nyire komplex tudást és tapasztalatot 
igényel, mert bizonyos mértékben 
pedagógusnak, pénzügyesnek és be-
szerzőnek is kell lenned, miközben a 
jogi viszonylatok ismeretét sem nélkü-
lözheted. Kellett egy év, mire azt érez-
tem, hogy már magabiztosan mozgom 
a területen. Szerencsére, a pályázat-
cunami csak ezután érkezett.
Kornélhoz zömében a vállalkozás- és 
kutatásfejlesztési pályázatok tartoz-
tak, ám bizonyos idő elteltével olyan 
sok pályázattal kellett foglalkozni, hogy 
Somogyi Ádám és Vajnorák Mátéval 
együtt hárman vitték a vállalkozásfej-
lesztési csoportot. Ezen a területen is 
négy évet töltött, azaz 2019 végén új-
ból váltott – ismét Filep Bálint aktív köz-
reműködésével. Ezúttal azonban nem 
kérdés, hanem kérés érkezett az akkori 
kancellártól, hogy lássa el a Menedzs-
ment Campus irodavezetői feladatát. 
– Mivel 10 éven keresztül operatív szin-
ten pályázati anyagokat készítettem, 
a végére már belefáradtam. Közérzet 
és motiváció tekintetében is jókor jött 

a váltás. Igaz, azokat a pályázatokat, 
melyeknél projektmenedzser voltam, 
hoztam magammal, de lassan az utol-
só is kifut. A Menedzsment Campus 
kapcsán az az elvárás, hogy az egyetem 
vállalkozói tevékenységét szolgáltató 
személetében erősítsük, az egyetemi 
kapacitásokat és tudást értékesítsük, 
működjünk együtt és generáljunk pro-
jekteket a piaci szereplőkkel, közben 
persze az egyetemi munkatársainkat is 
segítsük, támogassuk.
Kornélt 2020 őszén az operatív mű-
ködését felelős központvezetőnek ne-
vezték ki, s bár tavaly decembertől ezt 
a feladatkört hivatalosan egyedül viszi, 
azt megjegyzi: a Mobilis ügyvezetője, 
Dőry Tibor – aki szívügyének tekinti a 
Menedzsment Campust – szakmailag 
továbbra is segíti, aktívan bekapcso-
lódva a mindennapi munkába. – Saj-
nos, azt is el kell mondanom, hogy 
egyelőre nem tartunk ott, ahol szeret-
tünk volna. Az a víziónk, hogy az épület 
tele lesz programokkal, a járvány miatt 
nem valósulhatott meg. A gyakorlat a 
prioritásainkat is átalakította. A hallga-
tók és oktatók bevonását például a vál-
lalkozói létformába közös programok-
kal terveztük, ám rájöttünk, hogy az 
ötleteiket nem szeretnék mások előtt 
feltárni, ezért inkább négyszemközti 
beszélgetésekkel próbálunk segíteni, 
igény szerint céges partner bevonásá-
val, pályázati forrás biztosításával, szel-
lemitulajdon-védelemmel, vagy csu-
pán tanácsadással. Jó hír, hogy a 2023 
nyaráig tartó, második ütemre sikerrel 
pályáztunk, s országosan is kiemelke-
dő összeget nyertünk, ahogy az is ked-
vező fejlemény, hogy ebben a munká-
ban a várakozásainkat felülmúlóan jól 
állunk. A következő lépés, amely nagy 
távlatokba helyezi a munkánkat, az a 
volt kekszgyár helyén épülő Science 
Park, melynek projektmenedzsere va-
gyok. Az egyetemünk életében is nagy 
lépést jelent a legendás épület átépí-
tése és a Jedlik-hídon túli terjeszkedés. 
A Menedzsment Campus tevékenysé-
gének következő lépcsőfokát a „kocká-
ban”, majd a park későbbi épületeiben 
zajló tevékenységek jelentik, a startup  
és spin-off vállalkozások révén. A ter-
vek szerint jövő ősszel már élettel tel-
het meg a „kocka”, amely informatikai 
értelemben a hardvert jelenti a mi 
munkánkhoz, azaz a szoftverhez. 

Vági Kornél gyerekként 
szeretett focizni, ahogy 
nézni is a tévében. A vé-
letlen úgy hozta, hogy 
először az olasz válo-
gatottat kedvelte meg, 
majd pedig az AS Roma 
csapatát. Utóbbi iránti ra-
jongása nem merült ki a 
személyes meccslátoga-
tásokban, a római egye-
sületről könyvet is írt. 
Pontosabban annak azon 
öt évéről, amely a klub-
történet második legsike-
resebb évtizedének első 
felét jelenti. Négy év alatt 
mintegy 6 ezer oldalnyi 
nyersanyagot állított ösz-
sze, így aztán megvan a 
muníció a további részek-
hez is. Vagy egy nagyobb 
lélegzetű kiadványhoz, 
amelyhez öt év múlva ap-
ropót adna az AS Roma 
centenáriuma. ■
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A következő lépés, amely nagy távlatokba helyezi a munkánkat, 
az a volt kekszgyár helyén épülő Science Park, melynek 
projektmenedzsere vagyok. Az egyetemünk életében is nagy lépést 
jelent a legendás épület átépítése és a Jedlik-hídon túli terjeszkedés.



Győrszemere a bázis. Az volt gyerekko-
rában, s az maradt mind a mai napig. A 
Győrtől alig 20 kilométerre fekvő köz-
ségből buszozott be naponta az Apor 
Vilmos Katolikus Iskolaközpontba, ahol 
az általános iskolai tanulmányait végez-
te. – A szüleim ezzel nem csupán a mi-
előbbi önállóságra próbáltak nevelni, 
de azt is szerették volna, ha nem egy 
falusi iskolából kerülök be egy városi 
gimnáziumba. Úgy gondolták, hogy egy 
kevésbé jó általános iskolából jó ered-

ményekkel továbbtanulni nem annyira 
hasznos, mint esetleg valamivel gyen-
gébb eredményekkel, ám nagyobb tu-
dással. S hogy mennyire igazuk volt, azt 
az idő igazolta. A Mária Iskolatestvérek 
rendje által alapított iskolában a gye-
rek- és nevelésközpontúság érvénye-
sült, új módszerekkel tanítottak, miköz-
ben a nyitottságra neveltek, ösztönöz-
tek a kapcsolatok építésére és ápolá-
sára, valamint a problémamegoldásra. 
S persze valamilyen szinten a vallás is 
előtérbe került, számomra azonban 
ennek a legfontosabb üzenete az volt, 
hogy hit nélkül, parttalanul nem lehet 
élni. Ám, hogy az ember kiben vagy 
miben hisz, végeredményben annyira 
nem is fontos – mondja Hegedüs Péter, 
aki belső elhivatottság alapján döntött 
arról, hogy rendészeti irányban tanul 
tovább.

A Bercsényi Miklósról elnevezett győri 
gimnáziumban a rendészeti képzés or-
szágosan jó hírű volt, ahol rengeteget 
tanult az elképzelt hivatásáról. Akkor 
még úgy tűnt, hogy kék egyenruhában 
szolgálja majd a társadalmat és védi a 
közrendet, ám időközben a hivatásos 
állománnyal járó kedvezmények a múlt 
ködébe vesztek, s ezzel sokak számára 
a pálya vonzósága is. – Az iskolát ezzel 
együtt is nagyon szerettem, bár eleinte 
az is nagyon furcsa volt, hogy felnőttként 
kezeltek bennünket, de ezzel idejekorán 
megtanítottak minket élni. Különösen jó 
szívvel gondolok vissza az osztályfőnö-
kömre, Péterfia Gyulára, akitől számtalan 
„útravalót” kaptunk. Hat éven keresztül 
alelnöke voltam a diákönkormányzatnak, 
mellyel nagyon sok programot szervez-
tünk. Azért töltöttem négy plusz két évet a 
gimnáziumban, mert a rendészeti szak  
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MUNKA ÉS
BIZTONSÁG

MEGFOGADTA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYFŐNÖKÉNEK SZAVAIT, AKI AZ ÉLETRE 
NEVELVE FONTOSNAK TARTOTTA MEGOSZTANI DIÁKJAIVAL AZT A BÖLCSESSÉGET, 

MISZERINT KÉT DOLOG FONTOS AZ ÉLETBEN: A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS A HÁZASTÁRS 
KIVÁLASZTÁSA, HISZEN „VELÜK” TÖLTI AZ EMBER AZ ÉLETE SZÁZ SZÁZALÉKÁT. 

ABBAN IS ELEGET TETT TANÁRA TANÁCSÁNAK, HOGY FOLYAMATOSAN KÉPEZTE 
MAGÁT. TETTE EZT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZAKMAI PÁLYAFUTÁSÁBAN NE 

ÁLLÍTSA MEG EGY VONALON A MEGFELELŐ VÉGZETTSÉG HIÁNYA. HEGEDÜS PÉTER 
ÉLETÉBEN A CSALÁDI INDÍTTATÁS IS MEGHATÁROZÓ, AHOGY AZ IS, HOGY A JÓ 

ÉRTELEMBEN VETT LIBERÁLIS SZEMLÉLETE ÉS NYITOTTSÁGA AKKOR ÉRVÉNYESÜL 
IGAZÁN, HA EGYFAJTA KERETRENDSZERBEN MŰKÖDHET.

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

A négy testvér közül a legkisebb 
az egyedüli lány. Hegedüs 
Ágnes ugyancsak a Széchenyi 
István Egyetemen tanult, 
diplomáját igazságügyi szakon 
2017-ben szerezte.
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Nem volt kérdés a választás, mert egyrészt nagyon sok jót 
hallottam a győri képzésről, másrészről pedig volt személyes 
kapcsolódásom is, mivel a gimnáziumi időszakban végzett 
forgalomszámlálás során több egyetemi oktatóval is találkoztam.



befejezése és az érettségi megszerzé-
se után maradtam az akkor utoljára 
útjára indított közlekedés-üzemviteli 
technikusi képzésre. Így végeredmény-
ben a másik gyerekkori elképzelésemet 
is valóra váltottam, s ezzel a tovább-
tanulásom irányát is meghatároztam. 
Tatár Zsolt, Reider László és Lenzsér 
Levente szakmai iránymutatásának kö-
szönhetően nem csupán a közlekedés 
világát éreztem nagyon közelinek, de 
olyan tudással is felvérteztek, amelyre 
tudtam építeni.
Péter 2009 őszén kezdte felsőfokú ta-
nulmányait a Széchenyi István Egyetem 
közlekedésmérnöki szakán. – Nem volt 
kérdés a választás, mert egyrészt na-
gyon sok jót hallottam a győri képzés-
ről, másrészről pedig volt személyes 
kapcsolódásom is, mivel a gimnáziumi 
időszakban végzett forgalomszámlálás 
során több egyetemi oktatóval is talál-
koztam. A kezdés így sem volt egysze-
rű, mert a mérnöki alapozó tantárgyak 

eleinte okoztak némi fejtörést, így pél-
dául a hő- és áramlástan, valamint a 
matematika. Szerencsére, időben rá-
ébredtem arra, hogy érdemes a „miért 
nem megy” okaira összpontosítanom. 
A mai napig élénken él bennem, ahogy 
az egyik külön matekórán ültem a ta-
nár panellakásában, s miközben hall-
gattam a „mese a deriválásról” című 
történetét, egyszer csak megvilágosod-
tam, hogy ez nem is annyira bonyolult. 
Sokat segített az akadályvételben, hogy 
nagyon jó hallgatói csapat jött össze, 
s hogy a szakmai tárgyak oktatása él-
ményt jelentett. Nagyon sok kirándu-
lás színesítette a gyakorlati képzést. 
Jártunk többek között Ferihegyen, ve-
zetéstechnikai céllal a Hungaroringen, 
vasúti témával összefüggésben pedig 
az Őrségben. A szakmai képzés minő-
sége kapcsán tanáraink közül Arató Ká-
roly, Fülöp Gábor és Zvikli Sándor nevét 
külön is megemlíteném.
A történet folytatását a személyszállítás 
szakirányban szerzett diploma 2014-es 
kézhezvétele jelenti, ám a munkahelyi 
pályafutás ismertetéséhez vissza kell 
ugranunk az időben. – Négyen vagyunk 
testvérek. A szüleink úgy neveltek ben-
nünket, hogy mindannyiunknak ugyan-
azt biztosítsák. Ha bulizni akartam, vagy 
nyaralni menni, ahhoz meg kellett ke-
resnem a rávalót. Ezért már elsőéves 
hallgatóként is igyekeztem munkát vál-
lalni. Egy ismerősnek köszönhetően 
kerültem az Audi Akadémiához, ahol 
eleinte képzéstámogatóként foglalkoz-
tattak. Miközben bővültek a feladataim, 
2013-ban már főállásban alkalmaztak, 
két év elteltével pedig egy szerveze-
ti átszervezés révén az Audi Hungaria 
munkatársa lettem. Közben a napi 30–
40 képzés körülményeinek biztosítása 

során számtalan területbe nyerhettem 
betekintést, többek között a leadott pre-
zentációk által is. Különösen megfogott 
a munka- és egészségvédelem tárgy- 
köre, melyet a technikumi és az egye-
temi tanulmányaim során is fontosnak 
éreztem. Ezért 2017-ben felvételiztem 
a vállalat munkabiztonsági szakterüle-
tére. Úgy éreztem, hogy ez is egy olyan 
feladat, amelyhez kell a hivatástudat. 
Elvégeztem az egyéves munkavédelmi 
technikumot, közben betanultam az  
audis munkavédelmi folyamatokba. Idő-
vel nem csupán a szakmai látóköröm 
szélesedett, hanem az általam felügyelt 
motorgyári terület is: első körben a hen-
gerfej-megmunkálást, valamint a motor-
szereldét és a hajtókar-megmunkálást 
támogathatom, ám ezek mellett többek 
között immár a PPE elektromos hajtás-
lánc szereldéjének építését is.
Munkavédelmi mérnökként sok min-
dent hasznosít az egyetemi időszak-
ból, amelyből mind a mai napig meg-
maradt számára a folyamatos tovább-
képzés iránti igény. – A komplexebb 
tudás megszerzése érdekében többek 
között tűzvédelmi és emelőgép-ügyin-
tézői képzésre jártam, illetve képesí-
tést szereztem a robbanásbiztos be-
rendezések üzemeltetőjeként és sze-
relőjeként is. Sokrétű munkám során 
különösen sokszor köszönnek vissza 
az egyetemről a logisztikai tanulmá-
nyok, valamint a prezentációs felada-
tok. Előnyömre vált, hogy a megszer-
zett tapasztalatok alapján könnyebben 
tudtam összeállítani a prezentációs 
anyagokat, s hogy mertem szerepelni 
a megbeszéléseken, ki tudtam állni az 
álláspontom mellett. A munkabizton-
ságban – ahol a feladat jórészt peda-
gógia – ez is hatalmas előny. 

A gyerekkori buszozások 
élménye és az egyetemi 
személyszállítási szakirány 
Péterre mind a mai napig 
hat. A szakmai tudás 
életben tartása érdekében 
szakfolyóiratokat olvas, 
ám mivel a gyakorlati 
ismeretanyagokat sem 
szeretné veszni hagyni, 
ezért hobbiként Trabantot 
és 120-as Skodát is tart 
és bütyköl. A tervei között 
szerepel egy veterán 
autóbusz vásárlása is…

Sokrétű munkám során különösen sokszor köszönnek vissza az 
egyetemről a logisztikai tanulmányok, valamint a prezentációs feladatok. 
Előnyömre vált, hogy a megszerzett tapasztalatok alapján 
könnyebben tudtam összeállítani a prezentációs anyagokat, s 
hogy mertem szerepelni a megbeszéléseken, ki tudtam állni az 
álláspontom mellett. A munkabiztonságban – ahol a feladat jórészt 
pedagógia – ez is hatalmas előny.
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A Magyar Érdemrend Lovag- 
keresztje, polgári tagozat 
kitüntetésben részesült  
Kövecsesné dr. Gősi Viktória,  
az Apáczai Csere János Kar 
egyetemi docense, a Tanár-
képzési és Módszertani Fő-
igazgatóság főigazgatója – a 
diaszpórában magyar nyel-
vet oktató és a magyar kul-
túrát közvetítő pedagógu-
sok sokoldalú, magas szín-
vonalú támogatása terén 
végzett közel két évtizedes 
munkája elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje, polgári tagozat kitün-
tetést kapott Czigány Tamás 
DLA, Ybl Miklós- és Pro Archi-
tectura díjas építészmérnök, 
az Építész-, Építő- és Közleke-
désmérnöki Kar Épületterve-
zési Tanszékének egyetemi 
docense. A méltatás szerint 
„hazánk épített örökségét a 
meglévő értékek megőrzésé-
re is nagy hangsúlyt fektetve 
gazdagító tervezőmunkája, 
valamint kutatói és oktatói te-
vékenysége elismeréseként.”

A Magyar Érdemrend Tisz-
tikeresztje, polgári tagozat 
kitüntetésben részesült dr. 
Rechnitzer János, a földrajz-
tudomány doktora, a Széche-
nyi István Egyetem professor 
emeritusa, az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat Közgazda-
ság- és Regionális Tudomá-
nyi Kutatóközpontjának ku-
tatóprofesszor emeritusa. A 
méltatás szerint „a regionális 
tudomány, ezen belül a regi-
onális gazdaságfejlesztés te-
rületén végzett több évtizedes 
kutatói, oktatói es tudomány-
szervező munkája elismerése-
ként” vehette át a kitüntetést.

Magyarország Érdemes Mű-
vésze díjas lett dr. Kalló Zsolt 
Liszt Ferenc-díjas hegedűmű-
vész, a Széchenyi István Egye-
tem egyetemi tanára, a Mű-
vészeti Kar oktatója.

Dr. Ördög Vince mezőgazda-
sági mérnök, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, 
a Mezőgazdaság- és Élelmi-
szer-tudományi Kar Növény-
tudományi Tanszékének 
egyetemi tanára a mikroal-
gák biotechnológiai alkalma-
zása, különösen a növényvé-
delem területén elért kiemel-
kedő tudományos kutatási 
eredményei elismeréseként 
a Magyar Érdemrend Tiszti-
keresztje, polgári tagozat ki-
tüntetést kapta.

Gábor Dénes-díjat vehetett át 
dr. Zsoldos Ibolya egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Gépész- 
mérnöki, Informatikai és Vil-
lamosmérnöki Kar Anyag-
tudományi és Technológiai 
Tanszék vezetője. „Meghatá-
rozó szerepe volt a komputer- 
tomográfia ipari alkalmazásai- 
nak bevezetésében és mód-
szertanának kidolgozásában” 
– olvasható a méltatásban.

Kuti József címzetes egyetemi 
tanár, a jogelőd Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főis-
kola volt oktatási főigazga-
tó-helyettese, a Távközlési és 
Automatizálási Intézet, a Táv-
közlési Tanszék korábbi veze-
tője, a Széchenyi István Egye-
tem Sportegyesületének ala-
pító, tiszteletbeli elnöke több 
évtizedes magas színvonalú 
oktatói munkája, a főiskolai 
és az egyetemi sportélet te-
rén végzett kiemelkedő szer-
vező és irányító tevékenysé-
ge elismeréseként a Magyar 
Arany Érdemkereszt, polgári 
tagozat kitüntetést kapta.

Dr. Író Béla, a Gépészmér-
nöki, Informatikai és Villa-
mosmérnöki Kar Mechat-
ronika és Gépszerkezettan 
Tanszékének főiskolai do-
cense több évtizeden ke-
resztül kimagasló színvona-
lon végzett egyetemi főtit-
kári munkája, magas szintű 
oktatói és közéleti tevékeny-
sége elismeréseként a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt, 
polgári tagozat kitüntetést 
vette át március 15. alkal-
mából.

OKTATÓINK ELISMERÉSE



Az, hogy munkám során mindennap a részese lehetek ennek a 
csodának, hogy a kezeim között születik meg egy új kis élet, 
segédkezhetek egy család megszületésénél, támaszt nyújthatok 
az élet egyik legnehezebb és leggyönyörűbb folyamatában, 
semmi máshoz nem fogható. Ezek a pillanatok segítenek megbirkózni 
a szakma nehézségével, a felelősséggel, a fizikai és mentális terheléssel, 
amivel a szülésznői munka jár.
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Gogolák Réka számára már korán 
egyértelművé vált, hogy egészségügyi 
területen szeretne dolgozni. Amikor 
eljött a felsőoktatási felvételi ideje, 
nem maradt benne kétség, hogy nem 
szakmát, hanem hivatást fog válasz-
tani. Azonban a szerencse is közre-
játszott választásában, hiszen a szü-
lésznői szakirány mellett az ápolóit is 
megjelölte felvételi lapján. – Azóta is 
nagyon hálás vagyok, hogy így alakult, 
hiszen már az első szakmai gyakorla-
ton beleszerettem a szülészet világá-
ba, s ez azóta sem változott.
A dabasi lányt a Széchenyi István Egye-
temre elsősorban a szerelem vonzotta, 
hiszen jelenlegi férje akkor már Győr-
ben élt és dolgozott, így lehetőségük 
adódott itt megkezdeni a közös életü-
ket. Az első szemeszter után azonban 
már tudta, hogy szakmai szempontból 
is a legjobb döntést hozta. – Az egyete-
men a gyakorlati képzés nagyon sokat 
segített abban, hogy végzett szülész-
nőként is megálljam a helyem, hiszen a 

szülőszobán és az osztályokon eltöltött 
sok-sok gyakorlatnak köszönhetően 
olyan tapasztalatot szerezhettem, amit 
másképpen nem lehetne pótolni.
Diplomája megszerzése után szülész-
nőként szinte azonnal munkába állt 
korábbi gyakorlati helyén, a Petz Ala-
dár Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztályán. Úgy véli, 
hatalmas előnyére vált, hogy ismerős 
környezetben kezdhetett, hiszen az 
egyetemi évek alatt szakmai gyakor-
laton, illetve segédápolóként is dolgo-
zott az újszülöttosztályon, így nem volt 
számára ismeretlen a kórház. – Bár vi-
szonylag rövid idő telt el a diplomám 
megszerzése és a munkába állásom 
óta, ez idő alatt is sok tapasztalatot 
szereztem, sokat tanultam a kollégá-
imtól, s ennek köszönhetően egyre 
nagyobb magabiztossággal állok a 
rám váró szakmai kihívások elé.  
Arra a kérdésre, hogy tekint a szülőnői 
hivatásra, megható gondolatokat fogal-
mazott meg. – Az, hogy munkám során 

mindennap a részese lehetek ennek a 
csodának, hogy a kezeim között szüle-
tik meg egy új kis élet, segédkezhetek 
egy család megszületésénél, támaszt 
nyújthatok az élet egyik legnehezebb 
és leggyönyörűbb folyamatában, sem-
mi máshoz nem fogható. Ezek a pilla-
natok segítenek megbirkózni a szakma 
nehézségével, a felelősséggel, a fizikai 
és mentális terheléssel, amivel a szü-
lésznői munka jár. Rengeteg hálával és 
boldogsággal gondolok erre a szakmá-
ra, a hivatásomra.
Legkedvesebb történetéről is faggat-
tam, de Réka szerint minden egyes 
szülést és születést felsorolhatna, hi-
szen mindegyik egyedi és kedves él-
mény számára. – Különösen nagy bol-
dogsággal tölt el, mikor akár hónapok-
kal később képeket és kedves üzene-
teket kapok az édesanyáktól, akiknek 
én segíthettem világra kisbabájukat. 
Nagyon nagy öröm számomra az a tu-
dat, hogy ennyi idő elteltével is hálával 
gondolnak rám.

AZ ÉLET LEGSZEBB HIVATÁSA

MINDENNAP RÉSZE 
LEHET A CSODÁBAN

GOGOLÁK RÉKA TAVALY VÉGZETT A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉG- ÉS 
SPORTTUDOMÁNYI KARÁN, ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKON, SZÜLÉSZNŐ 
SZAKIRÁNYON. A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN AZONNAL MUNKÁBA ÁLLT 
KORÁBBI GYAKORLATI HELYÉN, A GYŐRI PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ 

KÓRHÁZ SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁN.  AZ ALMA MATER FIATAL 
ALUMNIJÁVAL A SZÜLÉSZNŐI HIVATÁS SZÉPSÉGÉRŐL, VALAMINT AZ EGYETEMEN 

ZAJLÓ GYAKORLATORIENTÁLT EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSRŐL BESZÉLGETTÜNK.

SZÖVEG: SIMON PANKA  I  FOTÓ: MÁJER CSABA JÓZSEF



Hangsúlyozza azonban, hogy a szülész-
női hivatáshoz, a megfelelő szakképe-
sítés mellett végtelen sok empátia és 
magas stressztűrő képesség szükséges, 
hiszen nyomás alatt is támaszt kell nyúj-
tani a szülő nőnek, a kismamának, vagy 
a nőbetegnek. A Széchenyi István Egye-
tem képzését azoknak ajánlaná, akiknek 
fontos, hogy már hallgatóként megta-
pasztalják, milyen valódi kórházi környe-
zetben dolgozni, hiszen a képzés nagy 
részét teszi ki a klinikai szakmai gyakorlat, 
amelynek kiemelkedő jelentősége van a 
későbbi szakmai tevékenység során.  
Arra a kérdésre, miszerint tervez-e szak-
mai továbblépést, akár egy mesterszak 
elvégzésével a győri egyetemen, egyér-
telmű igennel felel. – Mindenképpen sze-

retnék még tanulni, nem érzem teljesen 
lezártnak felsőfokú tanulmányaimat, az 
elkövetkező néhány évben nem tartom 
kizártnak, hogy ismét széchenyis hallga-
tóként folytassam a tanulást. De egyelőre 
elsősorban a klinikai színtéren szeretnék 
minél több tapasztalatot szerezni. 
Sok volt csoporttársával azóta is tart-
ja a kapcsolatot, többekkel is együtt 
dolgozik a győri kórházban. Elmondta, 
hogy a közös szakmai kihívásoknak és 
élményeknek köszönhetően igen kö-
zeli barátságok alakultak ki az egyete-
mi évek alatt.  A kampuszra pedig bár-
mikor szívesen visszatérne, akár egy 
későbbi alumnitalálkozó alkalmával is. 
A 2021-es év Gogolák Réka életében 
nem csak a diploma megszerzése miatt  

számított mérföldkőnek. A diploma-
osztót követően házasságot kötött 
párjával, akivel közel 8 éve alkottak 
egy párt. – Nagyon sokat köszönhetek 
neki, mert a tanulmányaim alatt, s a 
munkám során is hihetetlenül sok tá-
mogatást kaptam és kapok tőle. 
Hozzátette, hogy számukra nem okoz 
különösebb kihívást a szakmát és a 
magánéletet összeegyeztetni, igyekez-
nek minél több minőségi időt eltölteni 
egymással. Tény, hogy ez a megszo-
kottnál egy kicsit több tervezést igé-
nyel, hiszen sokszor a hétvégéket és 
az ünnepnapokat is a kórházban tölti. 
Aláhúzta azonban, hogy számára ez 
olyan áldozat, ami szinte elenyésző a 
szakma szépsége mellett. 

A Széchenyi István Egyetem képzését azoknak ajánlaná, akiknek fontos, 
hogy már hallgatóként megtapasztalják, milyen valódi kórházi 
környezetben dolgozni, hiszen a képzés nagy részét teszi ki a klinikai 
szakmai gyakorlat, amelynek kiemelkedő jelentősége van a későbbi 
szakmai tevékenység során.
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ZENÉBEN IS JÓL MUZSIKÁL
A SZÉCHENYIS DIPLOMA

ÖSZTÖNÖS  
EGYMÁSRA TALÁLÁS

AJÁNDÉKKÉNT TEKINT A GYŐRBEN ELTÖLTÖTT EGYETEMI ÉVEKRE VÁTA 
IZABELLA FUVOLAMŰVÉSZ, AKI TAVALY MESTERKÉPZÉSSEL IS KIEGÉSZÍTETTE 

ZENEMŰVÉSZETI DIPLOMÁJÁT A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. VALLJA, 
HOGY A ZENÉNEK GYÓGYÍTÓ EREJE VAN. OLYAN ÉLMÉNYT NYÚJT, 

AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL ÖNMAGUNK MEGISMERÉSÉHEZ IS KÖZELEBB 
KERÜLHETÜNK. ERRE TANÍTJA NÖVENDÉKEIT IS, ÁTADVA A FUVOLÁZÁS 

VALÓDI SZERETETÉT.

SZÖVEG: SIMON PANKA

Váta Izabella kilencévesen 
kezdett el fuvolázni szülővá-
rosában, az erdélyi Csíkszere-
dán, s mint mondta, fel kellett 
nőnie a hangszeréhez fizikai-
lag, hiszen egy kisgyerek nem 
mindig éri el jobb kezével a 
billentyűket. Nem véletlen, s 
nem esetleges választás volt 
ez részéről, hanem termé-
szetes és ösztönös, igazi egy-
másra találás. A zene iránt 
érzett stabil elköteleződés és 
szeretet folyamatosan erősö-
dött benne, így a muzsikálás 
az egyetemi éveire, kiváló mű-
vésztanárok mellett észrevét-
lenül nőtte ki magát lelkében 
hivatásává.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent 
számára a fuvola és a zenélés, 
Váta Izabella egyértelműen fogal-
mazott. – A fuvola számomra sok-
kal több, mint egy tárgy, hiszen 
ő a társam a zenélésben. Mégis 
azt vallom, hogy elsősorban ze-
nész szeretnék lenni, másodsor-
ban fuvolista. Hiszen, ha nincs az 
emberben muzsikus lélek, akkor 
valódi zene sincs. Nem üres han-
gokat akarok elfuvolázni, hanem 
szeretném megélni az önkifejezés 
szabadságát. Valójában minden 
hangszer egy eszköz arra, hogy 
zenélhessünk. De nem mindegy, 
hogy melyik hangszer az, amellyel 
a zenész szerelembe esik, amely-
lyel együtt tudnak érzelmeket, tör-

téneteket, szépet, reményt, örömet, 
élményt, gondolkodni valót adni a 
hallgatóságnak. Kiskamasz koromban, 
ha valamilyen probléma, konfliktus 
ütötte fel a fejét, amitől szorongtam, 
ösztönösen mentem a fuvolámhoz, s 
elkezdtem játszani rajta, hiszen a ze-
nélés megnyugtatott. Ez a mai napig 
így van, egy jó gyakorlás újra összerak, 
feltölt, közelebb tud vinni saját ma-
gamhoz. Hiszen a fuvolázás az önis-
meretben is segít.
Egy hangszeres zenész életében 
kulcsfontosságú, hogy kik tanítják mu-
zsikálni. Váta Izabella úgy gondolja, 
hogy a Széchenyi István Egyetemen 
Jóföldi Anett személyében olyan mű-
vésztanárnál tanulhatott, aki a legjob-
ban érti a szakmáját, s az emberi lélek  
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rezdüléseire is érzékeny. Mindemellett Győr 
szépsége és varázsa is elragadó volt számára 
már az első pillanattól fogva, az egyetemi évei 
alatt pedig egyre jobban a szívéhez nőtt a város.
Tavaly júniusban szerezte meg fuvolamű-
vész-diplomáját. Elmondása szerint, az a sok 
minden, amit tanáraitól és az egyetemtől ka-
pott, több év elteltével tud majd csak igazán 
kibontakozni. – Nem könnyű utat építeni, de a 
széchenyis diploma nagyon jó alapot és kezdő 
löketet adott hozzá.

A győri egyetemi évekre ajándékként tekint, 
mind szakmai, mind emberi szempontból. 
– Születtek itt erős barátságok. Bizonyára 
nem mindegyik életre szóló, de olyan em-
bereket is megismertem, akikről nem iga-
zán tudom elképzelni, hogy a jövőben ne 
tudjunk egymásról, ne legyünk kapcsolat-
ban. A Művészeti Kar atmoszférája nagyon 
meghitt, családias. Ez a légkör sokat segített 
abban, hogy a zárkózott személyiségem ki-
nyíljon, s igazán, őszintén önmagamat tud-
jam adni. Szakmai szempontból a különbö-
ző kamarazenei formációknak köszönhe-
tem azt, hogy több olyan muzsikussal is ze-
nélhettem, akikkel a későbbiekben is együtt 
tudunk majd működni.

Váta Izabella jelenleg két helyen tanít fu-
volát: Budaörsön és Győrben. Számára 
a tanítás a zene gyógyító erejének át-
adásáról is szól. Vallja, hogy minden a 
muzsika szeretetén alapul. – Érzékeny-
nek kell lenni a növendékek minden rez-
dülésére, hogy a zene örömét ne váltsa 
fel bennük a feszengés és a szorongás. 
Nem mindenkiből lesz fuvolista, de min-
denki megtalálhatja a fuvolázás helyét a 
saját életében. A zenélés olyan élményt 
nyújt, amivel a gyerekek önmagukat is 
jobban megismerhetik, s kifejezhetik 
saját érzéseiket, véleményüket, gondo-
lataikat.

A székelyföldi fuvolaművész szívének egy 
darabja mindig szülőotthonában, Csík-
szeredán marad. –Sokszor van honvá-
gyam, de úgy hiszem, ha nem költöztem 
volna el, akkor soha nem jövök rá, hogy 
milyen nagy áldást kaptam Istentől, hogy 
oda születtem. Sokkal hamarabb észre-
veszem az otthonom csodáit, mint az-
előtt, amikor mindennap körülvettek.
Az internetnek köszönhetően a családjá-
val is folyamatosan tartja a kapcsolatot, 
amikor pedig lehetősége van rá – általá-
ban az iskolai szünetekben –, hazautazik. 
– Így nyáron több héten keresztül is tu-
dok otthon töltekezni. 
A kikapcsolódás eszközének gyakran 
a könyveket választja. Arra a kérdésre, 
hogy mikor van ideje és lehetősége ol-
vasni, elmondja, hogy a Győr és Budapest 
közötti vonatutakat próbálja ezen kelle-
mes és hasznos tevékenységgel feldob-
ni. Beszélgetésünk lezárásaként pedig 
kedvenc könyvének címét is megosztja az 
olvasókkal. – Legutóbb Eric Knight „Légy 
hű magadhoz” című regényét olvastam. A 
kedvenc kötetem, amelyet mindenkinek a 
legnagyobb szívvel ajánlok, Edith Eva Eger 
könyve, „A döntés”. 

A Széchenyi István Egyetemen Jóföldi Anett 
személyében olyan művésztanárnál tanulhatott, 
aki a legjobban érti a szakmáját, s az emberi lélek 
rezdüléseire is érzékeny. Mindemellett Győr 
szépsége és varázsa is elragadó volt számára 
már az első pillanattól fogva, az egyetemi évei 
alatt pedig egyre jobban a szívéhez nőtt a város.
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Az iparváros jelzőhöz azonban hosz-
szú ideig meglehetősen negatív asz-
szociációk társultak, amelyek különö-
sen válságos szituációkban erősödtek 
fel. A hazai politikai és kulturális elit 
körében még az 1960-as és ’70-es 
években is szokás volt Győrt úgy em-
legetni, mint ahol a gyárak füstje „el-
takarja a kultúrát”. Ma már nem le-
het kideríteni, hogy honnan ered ez a 
Győrre nézve nem túl hízelgő állítás, 
de Nagy Lajos „Három magyar város” 
című könyvének minden bizonnyal 
köze lehet ehhez. Nagy az 1930-as 
évek elején megjelent szociográfiai 
elemekkel tarkított esszéjében Szol-
nokot, Hódmezővásárhelyet és Győrt 
vette górcső alá. Elismeréssel szólt 
Győr fejlett gyáripari kultúrájáról, ren-

dezett utcáiról, infrastruktúrájáról, de 
erősen bírálta a város szellemi nívóját. 
„Micsoda város az, amelynek 52 000 
lakosa van, hivatalnokok, kereskedők, 
szabadfoglalkozású intellektuelek és 
munkások – s nincs színháza! 1928 óta 
nem folynak előadások a régi, százesz-
tendős színházépületben. De amikor 
még folytak, már akkor kiderült, hogy 
nem kell a győrieknek Shakespeare, 
Pirandello, vagy Katona József, hanem 
kizárólag operettért dobog a szívük.” A 
városban időnként felbukkanó alkal-
mi színi társulatok rendre megbuktak, 
ha „komoly darabokkal kísérleteztek”, 
ellenben azok, amelyek operetteket 
játszottak, jól kerestek. „Ma az Apol-
ló-moziban a Hacsek és Sajót játsszák, 
ez kell, ez Győr szellemi nívója”. 

Bár a kép, amit Nagy Lajos elénk 
tár, túlságosan egyoldalú, bizonyos 
alapja azonban mégis van ennek 
az állításnak. Kolozsvár és Miskolc 
után Győr rendelkezett a történel-
mi Magyarország harmadik állan-
dó kőszínházával, amely azonban 
az 1920-as évek végére annyira 
leromlott, hogy a hatóságok 1928-
tól megtiltották az előadások tar-
tását. Sem a Radó-szigeten felállí-
tott ideiglenes színpad, sem pedig 
az egykori városi tejcsarnokból az 
1930-as évek közepén kialakított 
Városi Kultúrház nem pótolhat-
ta az állandó színházat. Győrött  
Thalia – számtalan kudarcos kísér-
let után – csak 1978-ban jutott újra 
állandó otthonhoz.   

GYŐR

A GYÁRIPAR FÜSTJE 
MÁR NEM TAKARJA EL  

A KULTÚRÁT
GYŐRT A FOLYÓK, A TALÁLKOZÁSOK ÉS A VIZEK VÁROSÁNAK SZOKÁS NEVEZNI, 

DE HÍVJÁK BÉCS KAPUJÁNAK, ILLETVE KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI VÉDELMI 
FUNKCIÓJÁRA UTALVA, A NYUGAT VÉDŐBÁSTYÁJÁNAK IS. GYŐR, A „KALMÁRVÁROS” 

A XIX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁRA IPARVÁROSSÁ ALAKULT ÁT. AZÓTA 
MAGYARORSZÁG EGYIK LEGFONTOSABB GYÁRIPARI KÖZPONTJAKÉNT EMLEGETIK 

ÉS JOGGAL, HISZEN NEHEZEN LEHET GYŐRRŐL ÚGY BESZÉLNI, HOGY NE ESNE 
SZÓ NEMZETKÖZI HÍRŰ IPARVÁLLALATAIRÓL, AMELYEKNEK AZ ITT LAKÓK 

MUNKAHELYEKET, TISZTES MEGÉLHETÉST, FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET ÉS RÉSZBEN 
HÍRNEVET KÖSZÖNHETNEK. 

SZÖVEG: HONVÁRI JÁNOS  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS, A MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR TÖRTÉNETE
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Győr különösen kedvező földrajzi fekvése, hajózható folyói, öt 
irányból összefutó vasúti hálózata, fejlett iskolahálózata, 
évszázados tradíciókkal rendelkező kézműipara, gáz-, víz- és 
csatornaműve, villamos erőműve, a bankok, pénzintézetek, 
egészségügyi, oktatási, szociális és igazgatási intézmények sűrű 
hálózata, az állami és önkormányzati ipartámogatási eszközök széles 
tárháza segítette elő a gyáripar megtelepedését. 



A város polgárai – különösen a magyar 
tudományegyetemek számának gya-
rapítása idején – meg-megújuló kísér-
leteket tettek arra, hogy Nyugat-Du-
nántúl központja egyetemet kapjon, 
de a Jogakadémia bezárása (1892) 
után a Közlekedési és Távközlési Mű-
szaki Főiskola megalakításáig Győr va-
lamire való főiskolával sem rendelke-
zett, univerzitáshoz pedig csak a XXI. 
század elején jutott. 

Hosszú ideig nélkülözte a város az ér-
zékelhető szellemi kisugárzással bíró 
tudományos folyóirat és az akadémiai 
kutatóintézet jelenlétét is. Elsősorban 
ezzel magyarázható, hogy a magyar-
országi egyetemi városokhoz képest 
elenyésző számban laktak és dolgoz-
tak itt akadémiai fokozattal rendelkező 
tudósok. Az sem kedvezett a kulturális 
és szellemi élet fejlődésének, hogy Győr 
viszonylag hamar elveszítette – és csak 
1743-ban szerezte vissza – az 1271-ben 
kiérdemelt szabad királyi városi státu-
sát. A kereskedelmi és kézműipari funk-
ciókat pedig a közép- és kora újkorban 
háttérbe szorította a nyugat védőbás-
tyájaként rá háruló védelmi funkció. 

Győr a XIX. század 30-as éveitől kezd-
ve az 1860-as évek végéig a Nyugatra 
irányuló magyar terménykereskede-
lem egyik legfontosabb átrakó-továb-
bító központjává vált. A város gabo-
nakereskedelemben betöltött szere-
pének hanyatlásában a vasúthálózat 
kiépítésén túl nagy szerepet játszott 
az a körülmény, hogy a század 70-es 
éveiben visszatértek az európai piacra 
a világ nagy gabonaszállítói, ahonnan 
belső és külső konfliktusaik miatt éve-
kig távol maradtak. 

Bár Győr gabonakereskedelme nem 
omlott össze látványosan, az új hely-
zet mégis arra késztette a várost, hogy 
a XIX. század utolsó harmadára, s a XX. 
század első évtizedére kalmárváros-
ból iparvárossá alakuljon át. Győrött 
a gyárak alapításának legfontosabb 
előfeltételei eleve adottak voltak, a 
hiányzókat pedig fokozatosan megte-
remtették. Lakosságának számát te-
kintve Győr nem tartozott a legnépe-
sebb magyarországi települések közé, 
hiszen a XIX. század közepén lakóinak 
számát tekintve csak 30. helyen állt a 

történeti Magyarország városainak a 
rangsorában. Nem szabad azonban fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy Győrsziget 
és Révfalu-Pataháza önálló községek 
már évtizedekkel az 1905. január 1-jei 
csatlakozást megelőzően teljesen ösz-
szenőttek Győrrel. Lakóit nyugodtan a 
városhoz számíthatjuk, velük városunk 
a magyar települések lélekszám sze-
rinti rangsorában a 32. helyről azonnal 
a 16–17.-re ugrott.

Fontos ipartelepítési tényezőnek szá-
mított, hogy Győr az urbanizáltság fo-
kát tekintve a nálánál sokkal népesebb 
városok egész sorát megelőzte, töb-
bek között azért, mert az óriási hatá-
rú alföldi városokhoz képest sokkal ki-
sebb területtel bírt, ezért alacsonyabb 
népességszáma ellenére magasabb 
volt a népsűrűsége. Keleti Károly szá-
mításai szerint 1870-ben 131 magyar 
város közül Győr az 5. legurbanizál-
tabb város. Ebben a tekintetben csak 
Pozsony, Nagyszeben, Pest és Kassa 
előzte meg, miközben lekörözte Bu-
dát, Fehérvárt, Kolozsvárt, Nagyvára-
dot, Sopront, Miskolcot, Aradot, Deb-
recent, Temesvárt, Pécset és Maros-
vásárhelyt. Az óriási határú és nagy 
létszámú alföldi mezővárosok hátul 
kullogtak ebben a rangsorban. Abban 

az időben a népesség száma alapján 
Szeged a 2., Szabadka a 3., Hódmező-
vásárhely az 5., Kecskemét a 8. legna-
gyobb magyar város, az urbanizációs 
mérőszám alapján viszont – a fenti 
sorrendben – a 88., 89., 80. és 63. he-
lyet foglalták el.

Győr különösen kedvező földrajzi 
fekvése, hajózható folyói, öt irányból 
összefutó vasúti hálózata, fejlett is-
kolahálózata, évszázados tradíciókkal 
rendelkező kézműipara, gáz-, víz- és 
csatornaműve, villamos erőműve, a 
bankok, pénzintézetek, egészségügyi, 
oktatási, szociális és igazgatási intéz-
mények sűrű hálózata, az állami és ön-
kormányzati ipartámogatási eszközök 
széles tárháza segítette elő a gyáripar 
megtelepedését.  

A korrekt adatelemzést mellőző tör-
ténészek retrospektív módon „igazol-
ják”, hogy a hazai tőkés vállalkozásokat 
magyar keresztény vállalkozók ala-
pították. Ennek a nyomásnak a győri 
kutatók egy része sem tud ellenállni. 
Vannak ugyanis, akik cáfolni próbálják 
azt a „meggyökeresedett” felfogást, 
miszerint városunkban nem a helyi 
polgárok, hanem „idegenek” alapítot-
ták az emblematikus ipari vállalkozá-
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sokat. Úgy vélik, hogy a győri gyáripart 
„a helyi vállalkozói aktivitás és helyi 
tőke teremtette meg”. Állításukat az-
zal próbálják igazolni, hogy például a 
város rendszerváltásig legjelentősebb 
gyárát, a Magyar Vagon- és Gépgyárat 
alapító 9 részvényesből 7 magyar (eb-
ből 6 győri) volt. Ez valóban igaz, de a 
társaság 500 000 forintos alaptőkéjé-
nek 88 százalékát két Lederer testvér, 
Richard prágai és Emil bécsi tőkepénz-
es jegyezte, ezzel abszolút uralták a 
társaság irányító pakettjét.

A valóság ezzel szemben az, hogy a 
város gazdasági életét döntő módon 
meghatározó gyárakat – a kincstár és 
a Skoda Művek vegyesvállalataként 
alapított Magyar (Győri) Ágyúgyár ki-
vételével – idegen honos, leginkább 
Cseh- és Morvaországból származó 
zsidó vállalkozók alapították. A legtöbb 
– országhatárokon túl is ismertté vált 
– győri gyár (Kohn Ignác olajgyár, Back 
Hermann gőzmalom, a győrszigeti 
kekszgyár, a Neubauer gyufagyár, a va-
gongyár, a Richards Finomposztógyár, 
a Győri Textilművek, a Gráb-féle mű-
bőr- és szövőgyár) gründolása fűződik 
a nevükhöz. 

De azok a magyar polgárok, akik 
Győrött a XIX. században gyárat alapí-
tottak, jórészt szintén nem itt szület-
tek. Stádel Károly apja Németország-
ból vándorolt Győrbe. A Benes család 
felmenői csehek voltak. Ajkai Nirnsee 
Ferenc svéd családból származott. 
Szabó Samu lakatos, majd takaréktűz-
hely-gyáros Vásárhelyről, Nagy Mihály 
tésztagyáros Temesvárról költözött 
Győrbe.  

A győri kereskedők egyetlen jelentő-
sebb ipari vállalkozása a Győri Szesz-
gyár és Finomító Rt. 1884-es alapítása 
volt. Vállalkozásukat azonban nem kí-
sérte üzleti siker, az indulás után alig 
két évvel a csőd szélére sodródtak és 
a gyár úgy csúszott ki a kezeik közül, 
hogy a keletkezett tetemes vesztesé-
get az alaptőke leszállításával az alapí-
tóknak kellett viselni. A bukás és a vele 
járó súlyos anyagi veszteség óvatos-
ságra intette őket és a továbbiakban 
általában távol maradtak a gyáripari 
befektetésektől. Tőkéjüket inkább a 
kisebb nyereséggel kecsegtető, de biz-

tonságosabb formákban (kis- és nagy-
kereskedelem, ingatlan- és állampapír- 
vásárlás) igyekeztek kamatoztatni. A 
szeszgyár rövid időre a bécsi Wiener 
Bankverein tulajdonába került, majd 
1895-től a gyár 1938-as államosításáig 
a részvények abszolút többségét a Le-
derer család birtokolta.  

A város fejlődésében a nagy gazdasági 
és társadalmi változások idején rendre 
jelentős szerepet játszik a külföldi tőke. 
Így történt ez 1990 után is, amikor a 
tradicionális győri gyáripar csaknem 
teljesen megszűnt létezni, az így kelet-
kezett űrt multinacionális nagyvállala-
tok töltötték be. A centenáriumát meg-
élt győri gyárak közül eredeti helyükön 
ma már csak a szeszgyár, a bútorgyár, 
a műbőrgyár és a lakkgyár működik. 
Az alapításának 125. évfordulóját a 
vagongyár tavaly már nem az egykori 
törzsgyár, hanem az Iparcsatornán túli 
új telephelyén ünnepelte.  A közel egy 
évszázadon át országos jelentőséggel 
bíró győri textilipar utolsó mohikánja 
a nagy gazdasági világválság éveiben 
Győrbe költözött Glovita kesztyűgyár. 
Az egykori Rába kályhagyár és Szabó 
Samu takaréktűzhely-gyárának helyén 
a Rekard működik.

Az emblematikus győri gyárak nagy 
részét (olajgyár, vagongyár központi 
telepe, Gardénia, Győri Textilművek) 
lebontották, helyükön lakóépületek 
és bevásárlóközpontok létesültek. 
Az ugyancsak felszámolt kekszgyár 
egyetlen megmaradt épülete a győri 
egyetemi kampusz részévé vált. Az 
egykori gyári épületeket részben je-
lentősebb felújítás, átalakítás nélkül 
új célokra használják, vagyis a régi 
gyártelepet az új tulajdonosok, bér-
lők lényegében belakták. Más kate-
góriába sorolhatók azok az egykori 
győri gyárak (Győri Szerszámgépgyár, 
Richards Finomposztógyár, GYÁÉV 
központi irodái, a Házgyár egykori 
telephelye, a Selyemfonó épületei), 
amelyeken annyi felújítást, átalakítást 
végeztek, amennyire a hely újabb célú 
hasznosításához elengedhetetlenül 
szükség mutatkozott. A legpozitívabb 
példák közé azok az esetek sorolha-
tók, ahol az új tulajdonosok az elő-
dök iránti tiszteletből és a hagyomá-
nyos városkép megőrzése érdekében 

bontás helyett meghagyták az épület 
egykori kubatúráját és azt nagy költ-
séggel igényesen, a mai kor követel-
ményének megfelelően felújították, 
a környezetet pedig pazar módon 
rendbe rakták. Bár eredendően nem 
gyárépületről, hanem a monarchia 
idején épített laktanyáról van szó, 
mégis a múlt építészeti hagyomá-
nyainak mély tiszteletéről tanúsko-
dik a Leier Centrum, illetve az egykori 
Ágyúgyár igazgatósági épülete, amely 
ma az E.ON Észak-dunántúli terüle-
ti szervezetének a központja. De az 
egykori gyáripari telephely funkciójá-
nak lényegi újragondolására is talá-
lunk Győrött példákat. Ezek közé so-
rolhatjuk az egyetem egykori komp-
resszorházának az átalakítását, ahol 
az Építészmérnöki Kar kapott szép és 
funkciójának kiválóan megfelelő okta-
tó-kutató helyszínt. Ugyancsak a hely 
lényegének újragondolását jelentené, 
ha a vagongyár központi telephelyé-
nek ma még szabadon álló részén 
megvalósulna a város új művelődé-
si és szórakoztatóközpontja, ahol új 
színházat, hangversenytermet, hote-
leket és éttermeket vizionál a tervezői 
elgondolás.

A győri gyárak ma már nem füstölnek, 
néhány kivétellel a hatalmas gyárké-
mények is eltűntek. Így még inkább 
láthatóvá válnak a város szellemi ér-
tékei: a képzés széles palettáját kínáló 
sokkarú egyetem, az állandó színház, 
amely a II. világháború után elsőként 
kapott új épületet, a nemzetközi hírű 
Győri Balett, a Filharmonikus Zenekar, 
az Egyetemi Zenekar, a Győr Sympho-
nic Band, könyvtárak, múzeumok, le-
véltárak, állandó kiállítások, művelődé-
si házak, hangversenytermek és töme-
geket vonzó fesztiválok sora. Napja-
inkban az ország kevésbé szerencsés 
régióiban élők elismeréssel és némi 
irigységgel beszélnek Győrről, amely-
nek sikereit jórészt a város rendszer-
váltás utáni években megújuló ipará-
nak tulajdonítják. 

(A XXV. Apáczai Napokon elhangzott  
plenáris előadás szerkesztett változata.)

A szerző gazdaságtörténész,  
a Széchenyi István Egyetem  

professor emeritusa



A kötet kronologikus sorrendben, egy-
egy esztendőhöz kapcsolódóan dol-
goz fel témákat 1970–2020 között. A 
legtöbb évhez egy hosszabb és egy 
rövidebb történet tartozik. A törté-
neteket kiegészítő szubjektív elemek 
(legendák, történetek, anekdoták, a 
szemtanúk emlékei) színezik a monda-
nivalót, s hozzák közelebb az olvasó-

hoz a múltat. A nagyszámú illusztráció 
jól segíti a befogadást. A könyv kiemel-
kedő képanyagának forrását főként 
a Régi Győr és a Fortepan internetes 
oldalak, megyei és országos közgyűjte-
mények, illetve Winkler Csaba archívu-
mának digitalizált felvételei adják.
A lapokon olyan történetek sorakoz-
nak, amelyekhez az elmúlt fél évszá-
zadban született győriek számára – a 

szerzők számára is – gyermekkortól 
felnőttkorig tartóan megélt emlékek 
csatlakoznak. Ezt erősíti a 2021. év-
hez tartozó fejezet, amelyben híres 
győriek a városhoz kapcsolódó em-
lékeit ismerhetjük meg. A korábbi 
könyvbemutatókon hangsúlyozott 
impozáns tényanyag mellett szeret-
nénk kiemelni a könyvből kirajzolódó 

nagyobb trendeket is: Magyarország 
egyik legnagyobb városának ötven 
éve alatt kialakultak a nagy lakótele-
pek, átalakult a tömegközlekedés, a 
rendszerváltás pedig az utcák átneve-
zését, a város fejlődését és a lakosság 
növekedését hozta. A gazdaságban 
végigkövethetjük a kapitalizmus tér-
nyerését, az Arrabonaáruház átadá-
sától a pláza születéséig.

Győr ipari jellege is kidomborodik – 
természetesen más optikán keresz-
tül, mint az Iparváros című könyvben 
– a kekszgyárhoz, a lemezárugyárhoz 
kapcsolódó emlékeken át a város ipa-
rát meghatározó járműgyártás fejlő-
déséig. Az oldalakon legendás ven-
déglátóhelyek, szórakozóhelyek, kul-
turális helyszínek (színház, művelődési 

házak, állatkert) története elevenedik 
meg, de szerepet kap a sport (a Rába 
ETO labdarúgócsapatának 1981–1983 
közötti nagy menetelése, a kézilabdá-
zó Görbicz Anita karrierje és a 2017. 
évi ifjúsági olimpia), valamint az egész-
ségügy (az első győri szívkatéterezés, a 
kórházi szuperszárny megépülése) is. 
A Széchenyi István Egyetem és elődje, 
a Közlekedési és Távközlési Műszaki 

HITELESEN NOSZTALGIKUS

FÉL ÉVSZÁZADNYI 
GYŐR

A GYŐR SZABAD KIRÁLYI VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 750 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA 
MEGJELENT KÖNYVEK KÖZÜL AZ ISMERT ÚJSÁGÍRÓ SZERZŐPÁROS  

– SUDÁR ÁGNES ÉS LACZÓ BALÁZS – EZ MÁR A MI 50 ÉVÜNK CÍMŰ KÖNYVÉT 
MUTATJUK BE, KÜLÖN IS KIEMELVE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

TÖRTÉNETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOKAT.

SZÖVEG: HOMOR PÉTER

Erénye a kötetnek, hogy nem csak a szépre emlékszik, a vitákat és 
az ellentmondásokat sem titkolja. Így válik egyszerre nosztalgiázásra 
alkalmas alkotássá és hiteles történeti munkává.
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Főiskola két ünnepi eseménnyel került 
a könyvbe. A KTMF születése címmel a 
25. oldalon az 1974. szeptember 14-én 
tartott első győri tanévnyitóról olvasha-
tunk. A Széchenyi István Egyetem meg-
alakulása, az impozáns avatóünnepség 
pedig a 2002. év fő témája.
Némelyik történet a még távolabbi 
múltba mutat, másokat pedig nap-
jainkig követhetünk nyomon. Akad 
néhány emblematikus esemény is a 
könyvben, amely ugyan rövid ideig tar-
tott, de emléke máig meghatározó so-
kak számára. Ilyen például az 1987-es 
nagy havazás és az 1996. évi pápaláto-
gatás is. Bekerültek a témák közé a ko-
rabeli városi közbeszédet meghatáro-
zó esetek: az első győri bérgyilkosság, 
a parkolóórák megjelenése is. Erénye 
a kötetnek, hogy nem csak a szépre 
emlékszik, a vitákat és az ellentmondá-
sokat sem titkolja. Így válik egyszerre 
nosztalgiázásra alkalmas alkotássá és 
hiteles történeti munkává.

A könyv arra is jó példa, hogy a hagyo-
mányos helytörténetírás mellett meg-
jelent és a közösségi média hatására 
megerősödött, a mindennapi, megélt 
történelmet megidéző, jelentős mérték-
ben a nosztalgiára alapozó igényt ho-
gyan lehet hagyományos könyvformá-
tumban kielégíteni. A mára szinte teljes 
egészében digitalizált és a világhálón el-
érhető sajtóadatbázisoknak köszönhe-
tően a szövegben forrásként jelzett hí-
reket követve pedig tovább böngészhet 
az, akit egy-egy történet kapcsán magá-
val ragad a kutatás vágya. 
Minden válogatás esetén felmerül a 
kérdés: mi maradt ki és miért? Ilyen 
esemény például a Közlekedési és Táv-
közlési Műszaki Főiskola alapkőletéte-
le, ami a 700 éves jubileumi ünnepsé-
gek évében volt. Mindez hiányérzetet 
nem okoz, hiszen a kiváló munka foly-
tatás után kiált: ami a könyvből kima-
radt, az egy második kötetben szere-
pelhet majd… 

Laczó Balázs, Sudár Ágnes: Ez már a mi 50 évünk: fejezetek a 750 éves  
Győr utolsó fél évszázadából. Győr: Press & PR Kft., 2021. 228 p. 
Nyomás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. 

VÉGET ÉRT 
KÜLDETÉS

Hozzátartozott Győr városképéhez. 
Hol a belvárosban tűnt fel, hol a víz-
partokat járta, hol a rendezvények tör-
ténéseit archiválta – elmaradhatatlan 
fényképezőgépével. Imádta városát, 
annak minden szegletét. Szerette az 
embereket, az épületeket, a fényeket, 
az árnyékokat, a természetet – és az 
életet. Észre is vette mindazt, ami mel-
lett a hétköznapi emberek csak úgy el-
sétálnak. Ezért többet is látott az élet-
ből, mint azok, akiknek nincs idejük rá-
csodálkozni környezetünk szépségeire.
Küldetésének tartotta megörökíteni 
az állandóan változó és fejlődő Győr 
minden pillanatát. Boldog volt, ha dol-
gozhatott. Bár számára a fotózás nem 
munka volt, hanem szenvedély, amely 
kétséget kizáróan a gyógyíthatatlan 
betegséggel szemben vívott küzdelmé-
ben is erősíthette. „Meg fogok gyógyul-
ni” – mondta határozottan, amikor elő-
ször beszélt arról, hogy milyen próba-
tételt rótt rá a sors. Ebben hittünk mi is, 
mert miközben láttuk az egyre töréke-
nyebb alakját, láthattuk a mosolyt is az 
arcán. Mert azt csinálhatta, amit szere-
tett. Azt, amiben nyugdíjasként tudott 
kiteljesedni. Fotózott!
Örömmel újságolta, hogy a megyei na-
pilapnál, a Kisalföldnél, számítanak a 
segítségére. S büszke volt arra, mikor 
a magazinunkban megjelentek a képei.
Október végén ünnepelte 70. születés-
napját.
Február elején hunyta le örökre sze-
meit, melyeken mi, az itt maradók lá-
tunk tovább – a fényképein keresztül. 
A fotók, melyek révén (is) Bögi Tamás 
– és emléke – örökké velünk marad. ■



Dr. Bedécs Gyula kortörté-
nész, sokunk szellemiségi 
útjelzője, a Révai Miklós Gim-
názium ny. történelem-föld-
rajz szakos tanára 83. életé-
vében hunyt el.

Hatékonyan tanított és ne-
velt, formálta diákjai, az ál-
tala indított és szervezett 

történelmi túrák – gördülő 
továbbképzések résztvevő-
inek gondolkodásmódját, 
világszemléletét. A tanórá-
kon mindig sok szempontot, 
dilemmát osztott meg egy-
egy kevésbé ismert, gyakran 
közhelyesen minősített ese-
ményről, személyről. A törté-
nelemórákat, majd a túrákat 
szemléletesen, nagy hozzá-
értéssel és előkészítéssel, 
lelkesen valósította meg. 
Egyetemünk több munka-
társa, főként a nemzetközi 
szakos hallgatók a gyakorlati 
képzésük részeként szívesen 
vettek részt az I. világhábo-
rú emlékezetét visszaidéző, 
erősítő túrákon.

Tanítványainak, a túrák 
résztvevőinek fel kellett ké-
szülniük az általa kiadott té-
mákról, így lett maradandó 
élmény a térség történelme.
Több mint három évtizede 
kezdte el szervezni diákjai-
val az I. világháború hadszín-
tereire az „Isonzó” túrákat. 
A családi legendárium elfe-
ledett történetei, színterei, 
a fájdalmas emlékhelyek, a 
haditemetők és a katonasí-
rok így lettek emlékezeti 
kultúránk részei. Dr. Bedécs 
Gyula életútjának meghatá-
rozó élménye a „Nagy Hábo-
rú” emlékezetének korrekt, a 
színes és széles körű tények 
összefüggésében való be-

mutatása. Az elmúlt évtize-
dekben az Isonzó-Doberdó 
menti harctereken kívül Ga-
líciába, a Felvidékre, a Délvi-
dékre, Erdélybe és a nyugati 
frontra is szervezett utazá-
sokat, megemlékezéseket. A 
hadszínterekről sok könyvet 
is írt. Ezek alapművek azok 
számára, akik szeretnének 
magyar emlékhelyeket meg-
látogatni az I. világháborút 
követő egy évszázad alatt 
már-már elfeledett történel-
mi térségeinkben.  ■

Kulcsár Béla
(a szerző Egyetemünk c. 

egyetemi docense, az Ison-
zó Baráti Kör alapító tagja)

Életének 58. évében el-
hunyt Bognár Szilárd gé-
pészmérnök, mérnöktanár, 
az egyetem Járműipari Ku-
tatóközpont zalaegerszegi 
ZalaZONE Járműipari Teszt-
pálya programjának kutató-
mérnöke, öregdiákunk.

Bognár Szilárd egyetemünk 
gépészmérnöki szakán, gép-
gyártás-technológia szakirá-
nyon végzett, majd Győrben 
mérnöktanári egyetemi vég-
zettséget is szerzett. Gyakor-
lati tudását egy szerszámké-
szítő cégnél, a CNC-marós 
részleg vezetőjeként gyara-
pította, s több oktatási intéz-
ményben, szakterületen is 
kiválóan hasznosítható felké-
szültséget szerzett: 18 évig 
tanított a zalaegerszegi Ganz 
Ábrahám Műszaki Szakkö-
zépiskolában, 10 éven át 
a zalai megyeszékhelyen a 
mechatronikai mérnök kép-
zésben is részt vett. Több 
bizonyítvány, diploma tanú-
sítja szakmai elhivatottságát, 

előmenetelét a gépészeti 
szakterületen. Küldetésként 
élte meg a mérnökszakma, 
a gépészet szeretetének át-
adását. Hivatásként tekintett 
munkájára.
A szakmai oktatás mellett 
nagy energiát fektetett a kö-
zépiskolások, a főiskolai és 
egyetemi hallgatók, a pá-
lyakezdő mérnökök életútjá-
nak mentorálásába is. Magas 
szintű szakmai tudása, elmé-
leti és gyakorlati felkészült-
sége alapján lett az egyetem 
zalaegerszegi programja, a 
ZalaZONE Járműipari Teszt-
pálya kutatómérnöke. A jövőt 
nem távoli vízióként élte meg. 
Munkája, napi feladatai a jö-
vőt, jövőnket jelenítették meg. 

Felfogása szerint az a leg-
fontosabb, hogy „a diákok, a 
főiskolai hallgatók a legjobb 
oktatásban részesüljenek, s 
szakmájukat a legmagasabb 
színvonalon sajátítsák el.”
A sport élmény volt számára, 
ez adta alapját a csapatban 
gondolkodásnak, a verseny-
szellemnek, a küzdésnek, 
a kitartásnak. Középiskolás 
korától röplabdázott, ver-
senyszerűen a ZTE Röplab-
da Klubban. Mindig mond-
ta, hogy a röplabda az agy 
sportja is, hiszen a jó techni-
ka, az állóképesség és gyor-
saság mellett a figyelem, a 
precizitás sportja is. ■

AZ ELHIVATOTTSÁG ÉRTÉKEI  
TOVÁBB ÉLNEK A BEDÉCS-TÖRTÉNETEKBEN

ELHUNYT A JÖVŐT MA MEGVALÓSÍTÓ 
JÁRMŰIPARI KUTATÓMÉRNÖK
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Életének 80. évében elhunyt 
dr. B. Kállay István jogász, 
jogtörténész, a Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar 
docense, a történeti csalá-
di tradíciók és a római jog  
széchenyis tanáregyénisége.

Dr. B. Kállay István több mint 
két évtizedes, sikeres, addi-
gi egyetemi oktatói pályája 
1997. február 1-jén Győr-
ben, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem és a Széche-
nyi István Főiskola közös, az 

Universitas-Győr Alapítvány 
támogatásával a győri jogász-
képzésre létrehozott Oktatási 
Intézetében folytatódott. Dr. 
B. Kállay István kiválóan ismer-
te, alkalmazta az ELTE jogász-
képzésének követelményeit, 
tanrendjét. A jogtörténet tu-
dós oktatójaként színesen, 
élménydúsan tartotta előadá- 
sait, szemináriumait. Több 
évet töltött vendégprofesz-
szorként a Tokiói Egyetemen, 
s maradandó élményként az 
elsőéves joghallgatókat is ki-
monóban avatta be a jogtör-
ténet alapjaiba, fejezeteibe. 
A jogtörténet mellett japán 
nyelvet is tanított. Tanári iro-
dája nyitott könyvtár és doku-
mentumtár, tanulószoba volt. 
Hallgatóival folyamatos tanul-
mányi kapcsolatot épített ki, 
napközben mindig kutató, ol-
vasó, munkálkodó joghallga-
tókat fogadott a szoba. Győrt, 

az egyetemet és a várost na-
gyon szerette. Több közéleti 
fórum munkájában is részt 
vett, kapcsolatait a közelmúl-
tig ápolta, vissza-visszajárt. 
2014. január 31-ig, 17 éven 
át gazdagította alapos felké-
szültségével, családi tradíciói-
nak bemutatásával a Széche-
nyi István Egyetem jogászkép-
zését. Mindig büszkén mutat-
ta dokumentumai között az 
egyik legjelesebbet, neves fel-
menője, Bocskai István Bécs-
ben őrzött koronájáról készült 
fényképet. A Bocskai nevet, a 
kötődést a családi neve előt-
ti „B" betű őrzi és jelzi. Szíve-
sen és részletesen beszélt 
nagyapjáról, a Monarchia 
utolsó pénzügyminiszteréről, 
aki 1914-ben Ferenc Ferdi-
nándot kormánybiztosként 
Szarajevóban fogadta.
Legendás könyvtárát – önzet-
lenségét bizonyítva – nyugdíj-

ba vonulásakor a Széchenyi 
István Egyetemnek ajándékoz-
ta. A XIX. és XX. századi jogtör-
téneti, történeti művek között 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem jogászképzésének 
sok-sok kiadványa, dokumen-
tuma is megtalálható a győri 
Kállay-gyűjteményben. Több 
évtizedes kutatómunka során 
összegyűjtötte, rendszerez-
te, közkinccsé tette családja, a 
Kállayak sok évszázados tör-
ténetét, szerepüket a magyar 
évszázadokban.
Dr. Kállay István része lett az 
egyetem egykori, ma már az 
emlékekben tovább élő, a le-
gendás, tekintélyes, kedvelt 
egykori oktatók égi karának.
Kollégái, hallgatói, tisztelői 
szeretettel emlékeznek, gon-
dolnak a mindig szenvedé-
lyesen vitatkozó, a meggyő-
zést észérvekkel elérő jog-
történészre. ■

Életének 72. évében hunyt 
el dr. Király Tibor, az egye-
tem Apáczai Csere János Kar 
Testnevelési Tanszékének 
egykori alapító tagja, vezető-
je, tudós tanára.

A jó lelkek csillagként élnek to-
vább – e szavakkal kezdődik a 
kar egykori és mai tanárainak, 
munkatársainak emlékezése 
a közkedvelt és elismert test-
nevelő tanárra. Dr. Király Tibor 
(Charlie) nyugalmazott főisko-
lai docens számos tudomá-

nyos szervezet tagja volt. Egy 
kiváló tanár és sportember, 
pedagógus, mentor, barát, 
kolléga, lélekember távozott el 
közülünk. Dr. Király Tibor ren-
geteget tett a testnevelés és 
a sport elismertetéséért, a tu-
dományterület fejlesztéséért, 
kollégái szakmai fejlődéséért. 
Charlie ahol csak tudott, se-
gített! Király tanár úr a tudo-
mányban is példát mutatott. 
Sporttudományi területen 
szerzett doktori fokozatot. 
Tudományos munkájának 

eredményét számos szakcikk 
és tankönyv is jelzi. A testne-
velés módszertani kutató-
munkája, iskolateremtése és 
eredményei példaértékűek. 
Charlie számos díjazásban 
részesült országos és regio-
nális szinten a fáradhatatlan, 
példaértékű munkáért, me-
lyet egész életében rendíthe-
tetlenül folytatott. Széles lá-
tókörű, hatalmas szakmai és 
élettapasztalattal bíró, köz-
kedvelt oktató-kutató pályája 
ért véget. ■

A NEMZETI TRADÍCIÓ ÉS A RÓMAI JOG 
TANÁREGYÉNISÉGE VOLT

ELHUNYT AZ APÁCZAI-KAR  
TUDÓS TESTNEVELŐ TANÁRA



Szorgalmas és példás magaviseletű di-
áknak írják le az évente kiadott bencés 
iskolai évkönyvek. A gimnáziumi évek-
ben kitűnő tanuló volt. Adományaival 
– polgármestersége idején is – támo-
gatta a szegény sorsú diákokat segí-
tő bencés alapítványt. A bencéseknél 
osztálytársa volt Veöreös Jenő, Sche-
miz Károly, Szalacsy Lajos, Perl József,  
Krisztinkovich Ede, Korn János, Petz Lajos  
– a későbbi közéletben is ismert győri 
személyiségek. A Remény elnevezésű 
önképzőköri folyóiratban 1869–1870-
ben bíráló és szerkesztőbizottmányi 
tisztséget viselt. „Zengj, édes lant” – Mo-
ore Tamástól való műfordítását – mint 
dicséretet nyert pályaművét – közölte a 
Remény című főgimnáziumi folyóirat az 
1870. június 30-i számában. Egy hónap-

pal később, július 31-én franciából for-
dított verset is közölt tőle az iskolai lap. 
1870 júliusában érettségizett a Széche-
nyi téri katolikus gimnáziumban. Győr-
ben tanult tovább: a Győri Kir. Jogaka-
démia hallgatója 1870–1873 között.  
Zechmeister Károly diplomavizsgá-
ját 1873. március 17-én tette le Kautz 
Gusztáv elnök, jogakadémiai igazgató 
előtt – a vizsgabizottság tagjai voltak: 
Vrana Ede, Wottitz Károly és Ziskay Antal  
győri ügyvédek. 1873-ban még mint fel-
sőoktatásban hallgató tanulót, tizedes-
sé léptették elő. „Egy éves önkénteseink 
közül Gruber János, Naszlubácz Ödön, 
Horváth Jenő és Zechmeister Károly jo-
gakadémiai hallgatók tizedesekké lőnek 
előléptetve” – írta a Győri Közlöny 1873. 
április 3-án.

Zechmeister a jogakadémia elvégzése 
után győri ügyvédeknél végezte gya-
korlatát. Csaknem mindegyik ügyvéd 
a győri jogakadémián végzett. 1873. 
március 24-től július 26-ig Veöreös 
Imre győri köz- és váltóügyvédnél, majd 
november 1-jéig Széphegyi Jakab győri 
köz- és váltóügyvédnél, 1873. novem-
ber 9-től 1874. július 12-éig Balogh Sán-
dor budapesti köz- és váltóügyvédnél, 
majd 1874. szeptember 23-ig Erdős 
Pál győri ügyvédnél, ezt követően 1874. 
október 1-jéig Beliczay Lajos győri ügy-
védnél volt gyakorlaton. A Győri Társas-
kör alapító tagjaként az 1875. október 
17-én a régi városházán tartott alakuló 
közgyűlésén is megjelent. A győri ügy-
védi kamara a tagjai közé 1876-ban vet-
te fel. Mint ügyvéd, 1877 januárjában 

ZECHMEISTER KÁROLY

KIJELÖLT NYOMAIT 
FÉLVE VIGYÁZZUK

ZECHMEISTER KÁROLY GYŐRBEN SZÜLETETT 1852. MÁJUS 21-ÉN. 
SZÜLEI: ZECHMEISTER KÁROLY, NÉMETH ERZSÉBET. ÉDESAPJA BÁBSÜTŐ. 

SZÜLETÉSKORI LAKHELYE: BELVÁROS, 215. SZ. HÁZ.  KÖZÉPISKOLAI 
TANULMÁNYAIT A SZENT BENEDEK-REND GYŐRI FŐGIMNÁZIUMBAN 

VÉGEZTE. AZ 1818-BAN MEGALAKULT BENCÉS GIMNÁZIUMI DEÁK-SEGÉLYEZŐ 
EGYLET BIZOTTMÁNYI TAGJA 1868–1869-BEN. 1870-BEN VASZARY KOLOS 

IGAZGATÓSÁGA ALATT ÚJJÁALAKULT A SEGÉLYZŐ-EGYESÜLET: MÁRCIUS 21-ÉN  
AZ IFJÚSÁG GYŰLÉST TARTOTT AZ IGAZGATÓ ELNÖKLETE ALATT ÉS AKKOR 

ÁLLAPÍTOTTÁK MEG AZ ALAPSZABÁLYOKAT. ZECHMEISTER – MINT  
VIII. OSZTÁLYOS TANULÓ – INDÍTVÁNYÁRA ÁPRILIS 9-ÉN A TAKARÉKBAN 

HELYEZTÉK EL A DIÁKSEGÉLYEGYLET ALAPTŐKÉJÉT.

SZÖVEG: BICZÓ ZALÁN
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„Adózás és választói jog” címmel több- 
részes sorozatot indított a Győri Köz-
löny hasábjain. 1877-ben a csónaká-
zóegylet egyik megalapítója. 1879-ben 
a Duna utca 218. sz. alatt lakott. 1880 
novemberében Zechmeister Károlyt 
– mint tartalékos hadnagyot – főhad-
naggyá léptették elő. 1880. december 
21-én a városi tisztikar szolgálatába 
lépett: a közgyűlés árvaszéki tanácsos-
sá választotta meg. A Győri Csónaká-
zó Egylet – aminek alapító tagja volt – 
nyílt vízi úszóversenyt is rendezett. A 
verseny útja a vízi pályatértől a bácsai 
fokig terjedt. A merész úszókat a csó-
nakázóegylet tagjai követték csónakja-
ikkal, a leggyorsabb úszó az 1881. július 
30-i versenyen a későbbi polgármester 
volt. 1883. március 4-én a győri Ének- 
és Zeneegylet igazgatója lett. 
Győr város közgyűlése 1883. március 
15-én Győr város rendőrkapitányá-
nak választotta meg. Országos sport-
vezetői tisztséget is betöltött: az Eve-
zős-Szövetkezet létesítésekor 1883. 
április 29-én Esztergomban elnöknek 
választották meg. A győri korcsolya-
egylet elnöke 1886-tól.  A Lacza-féle 
városházi sikkasztási ügyek miatt a hi-
vatalvesztésre ítélt városi tisztviselők 
helyét újakkal töltötték be, ekkor vá-
lasztották meg polgármesterré (1888. 
február 12-én). Fél évvel megválasztá-
sa után a magánéletében is nagy válto-
zás következett be. A budapesti Deák 
téri evangélikus templomban vezette 
oltárhoz Mocsári Irént, Mocsári Ernő 
gyártulajdonos lányát 1888. augusz-
tus 22-én. A násznagy gróf Batthyány  
Lajos győri főispán volt. Munkája mel-
lett több alkalommal is államtudomá-
nyi államvizsgálati bizottság tagja a 
jogakadémián. Hivatali idejében ren-
geteg új vasúti építkezés, valamint 
ipari fejlesztés történt a városban.  

ANNO



Új vasúti pályaudvar, teherpályaudvar, 
felüljáróhíd épült, emellett 1892-ben 
új, nyolcvanágyas közkórház építését 
fogadta el a városi közgyűlés, amely 
1895-re épült fel. A kormány új keres-
kedelmi kamarák felállítását határoz-
ta el, ebből az egyik Győrben létesült. 
Megépült ebben az időszakban az új 
impozáns városháza és a főreáliskola 
épülete is. Több iskola kezdte el mű-
ködését ugyanekkor: a felső kereske-
delmi, a fa- és fémipari szakiskola, va-
lamint az I. sz. Polgári Fiúiskola. Meg-
felelő telek-árakkal és adókedvezmé-
nyekkel pedig ipari üzemek létesültek, 
így 1896-ban a vagongyár is elkezdte 
munkáját. A győri emberek tájékozta-
tását is fontosnak tartotta: 1889. már-
cius 15-én megindította Győr szab. kir. 
város Hivatalos Értesítőjét. Győr vá-
rosát ipari, kereskedelmi és kulturális 
központtá kívánta kiépíteni.
A kényszerűen megszüntetett jogaka-
démia visszaállítása ügyében többször 
is fellépett. Vezetésével élénk küzdel-
met vívott Győr városa a jogakadé-
mia megtartásáért. A győri közgyűlés 
1888. október 15-én a jogakadémia 
helyzetéről tárgyalt. A 205/ 1888. sz. 
közgyűlési határozat alatt olvasha-
tó: Zechmeister Károly polgármester 
beszámol arról, hogy értesülése sze-
rint a győri jogakadémiát a kormány-
zat felszámolni akarja. „A költsége-
lőirányzat tárgyalásával kapcsolatban 
Zechmeister Károly polgármester be-
jelentette, hogy magán úton arról ér-
tesült, hogy a kormányzat a Győri Kir. 
Jogakadémiát beszüntetni kívánja.” 
Megemlítette a közgyűlésen, hogy ez 
a kormányzati lépés Győr városa és 
környezete számára kiszámíthatatlan 
következményeket hozna, és nem-
csak anyagi, hanem erkölcsi károkkal 
is járna a felsőbb tanintézet bezárása. 
A polgármester indítványozta, hogy a 
jogakadémia fenntartása érdekében 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez kellően megindokolt felterjesz-
tést tegyen a győri közgyűlés. Később 
a már megszüntetés szélén lévő jog- 
akadémia helyzetét tárgyalta Győr vá-
ros tanácsülése: 1891. március 27-én 
tartott városi tanácsi ülésen, Zech-
meister Károly polgármester elnök-
lete alatt, Kiss Ferenc városi főjegyző 
által beterjesztett javaslatot elfogadta. 
Erre a beterjesztésre azért volt szük-

ség, mert a jogakadémia kritikus na-
pokat élt át, szinte az utolsó kísérlet 
volt az intézmény megmentésére. Ha 
sikerült volna a magas képzettséget 
nyújtó jogi iskola megmentése, azt az 
egész Dunántúl köszönte volna meg. 
Minthogy sajnos nem sikerült megvé-
delmezni az iskolát, legalább a város 
teljesen megnyugtathatta lelkiismere-
tét azzal, hogy minden tőlük elvárha-
tó lehetséges eszközt megmozgattak 
a jogakadémia fennmaradása érde-

kében. Pár évvel később a 254/1900. 
számú győri közgyűlési irat szerint, 
mivel a kormányzat a jogi tanügyi re-
formot tervbe vette, ezért érdemes 
volt megkísérelni az akadémia vissza-
hozását Győrbe. A közgyűlés 1900.  
augusztus 9-én, az állandó választ-
mány javaslatára kimondta, hogy a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
umhoz emlékiratot intéz. Emellett egy 
küldöttség látogatását is elhatározta a 
tanügyi kormányzathoz, amelynek ve-
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zetésére a főispánt kérték fel.  Az em-
lékiratokat Győr város és Győr várme-
gye főispánjának vezetése alatt együt-
tes küldöttség vitte a minisztériumba. 
A küldöttséget gróf Laszberg Rudolf 
főispán 1901. május 30-án vezette a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
A küldöttség tagja volt Zechmeister 
Károly is. A főispán előadta a tisztelgő 
látogatás célját és átnyújtotta az em-
lékiratokat. A miniszter válaszában el-
mondta, hogy nincs tervbe véve az új 
jogi akadémia felállítása, de mihelyst 
bekövetkezik az új akadémia megala-
pításának kérdése, Győr városa kultu-
rális fejlettségénél fogva és történeti 
múltja miatt az első helyszín lesz, ahol, 
ha lehetőség van rá, visszaállítják az 
akadémiát. Győr város és vármegye 
nem tudott belenyugodni a veszteség-
be, mely a jogakadémia feloszlatása ál-
tal érte. Föl-fölvetődött a kérdés, hogy 
miként lehetne a jogakadémiát vissza-
szerezni. Végre kínálkozott alkalom, 
amikor célszerűnek látszott kísérletet 
tenni az óhajtott cél elérésére. 1901-
ben a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium törvényjavaslatot dolgozott 
ki a hazai jogi oktatás ügyében. Ezen 
körülmény hatása alatt Győr városa, 
Győr vármegye és a győri ügyvédi ka-
mara kölcsönös megállapodás alapján 
elhatározták, hogy mindegyikük külön 
emlékiratot szerkeszt az akadémia 
visszaállítása érdekében s ez emléki-
ratokat Győr város és Győr vármegye 
főispánjának vezetése alatt együttes 
küldöttség által fogják a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek benyújta-
ni. A küldöttségben a város részéről  
Zechmeister Károly polgármester ve-
zette a népes győri csoportot.
Megemlítendő, hogy dr. Németh Ambrus  
bencés tanár jogakadémiai kutatását 
a városi levéltárban engedélyezte és 
végig támogatta. 1906 januárjában 
„ünnepelték 25 éves tisztviselői jubile-
umát. Zechmeister buzgó evang. egy-
háztag s az iránta nyilvánuló közsze-
retetnek szép bizonysága, hogy a neki 
átnyújtott emlékalbumot több ezren 
írták alá és a város közönsége nevé-
ben Kautz Gusztáv dr. és Ruschek An-
tal kanonok üdvözölte” – emlékezett 
meg róla az Evangélikus Őrálló című 
folyóirat 1906. február 2-án. 1906. de-
cember 31-i hatállyal került nyugállo-
mányba a tekintélyes polgármester.  

1910-ben – elhunyta után – utcát ne-
veztek el róla a Rábaszeren. 1948-ig, 
majd 1991-től újra ez az utca őrzi em-
lékét. Az utca a Bécsi kapu tér nyuga-
ti oldalánál kezdődik és a Rába jobb 
partján kelet-nyugati irányban a Mun-
kácsy utcáig terjed. A síremlékén olvas-
ható temetői sírfelirat (sírvers) Späth 
Gyula alkotása, aki 1936–1940 között 
volt a város polgármestere. Mindhá-
rom polgármester elődje – Farkas 
Mátyás, Wennes Jenő és Zechmeister 
Károly a jogakadémián tanult – sírja-
in az ő sírversei olvashatók. A versek 
megjelentek nyomtatásban is Sibay 
(Späth) Gyula: A hallgatás tornya című 
verseskötetében, ami Győrben jelent 
meg 1935-ben. Zechmeister temetői 
sírfelirata: Az alkotni tudás lázában 

messze jövőnknek / Izzó Géniuszod 
új utakat taposott; /A kijelölt nyomo-
kat most féltve vigyázzuk a fénynél / 
Mit szent hamvaidon hálánk őrtüze 
gyujt. A síremléket Horváth Adorján 
szobrászművész alkotta 1929-ben. 
A Zechmeistert ábrázoló festmény 
Lóth József győri festőművész alko-
tása. A kései utókor a róla elnevezett 
utcában több alkotást is elhelyezett. 
A Zechmeister u. 25. sz. alatt látható 
csempekép korabeli festmény alap-
ján készült és 2000-ben leplezték le,  
Sándor József Péter (1955) alkotá-
sa. 2016. november 17-én avatták fel 
Lebó Ferenc (1960) Zechmeister Ká-
roly emléktábláját, melyet Győr Város 
Önkormányzata és a Rotary Club kö-
zösen állíttatott. 
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Élt hajdanán, Győrújvárosban egy 
Seregély István nevű nemesem-
ber, aki hatalmas földbirtokkal 
rendelkezett Enesén. Mindemel-
lett szállítóhajókat is üzemeltetett 
a Dunán, amelyekkel az Alföldön 
learatott gabonát juttatta el a bé-
csi polgárokhoz. Ő azonban nem 
elégedett meg ezzel a meglehe-
tősen jól jövedelmező vállalko-
zással, mindig többre és többre 
vágyott. 
1759 telén Seregély egyik hajója 
Dunapentelénél a jég fogságába 
esett. A kapzsi férfi a helyi vendég-
fogadóban összeismerkedett egy 
Sperber János nevű, dunapentelei 
csapossal, aki egykor katonaként 
szolgált. Amikor az obsitos a közös 
iszogatás közben ráeszmélt arra, 
hogy Seregély mennyire pénz- 
éhes, azonnal kapott az alkalmon. 
Elhitette vele, ha szerződést köt-
nek Luciferrel, hatalmas vagyonra 
tehetnek szert. És a hiszékeny üz-
letember lépre is ment. Már csak 

néhány, mindenre kapható szövetsé-
gest kellett keríteni maguk mellé a na-
gyobb siker reményében. 
Amikor Seregély hazatért Győrbe, 
meghívta magához néhány hasonsző-
rű cimboráját: Heffner Mátyás győr-
szigeti takácsmestert, a szomszédját, 
Keresztény Pált, Singer Mátyás hajó-
felügyelőt és Haczinger Tamás pápai 
uradalmi kertészt, hogy meghány-
ják-vessék, hogyan tudnának kapcso-
latba lépni az ördöggel. Végül arra a 
megoldásra jutottak, hogy valamelyi-
kük eladja neki a lelkét. 
Azt is kiagyalták, hogyan fogják lépre 
csalni a Sátánt. Először is ördögidéző 
énekekkel előcsalogatják a pokolból, 
majd túszul ejtik, s zsarolással veszik 
rá az üzletre. A médium szerepét 
Sperber vállalta magára, aki hajlan-
dó volt vérét adni, hogy aláírhassák a 
szerződést a pokolfajzattal. Abban ál-
lapodtak meg, hogy a csapos lelkéért 
cserében három dolgot kérnek a bu-
kott angyaltól. Először is egy láthatat-
lanná tévő bűvös süveget. Másodszor 

egy olyan varázserővel bíró papucsot, 
amely pillanatok alatt bárhová elrepíti 
annak viselőjét. Végül pedig egy olyan 
jelvényt kértek volna tőle, amelyet 
csak fel kellett volna mutatni, s az ör-
dög máris ott terem, hogy teljesítse a 
kívánságukat. 

A haszonleső gazfickók egyre job-
ban fellelkesültek a tervtől. Hát 
még akkor, amikor Seregély kö-
zölte velük, hogy a bécsi vásárban 
szert tett egy kis fekete tükörre. A 
használati utasítás szerint a tükröt 
kilenc napra egy holt ember sze-
mére kellett helyezni, majd az utol-
só napon ugyanabban az órában 
levenni. Ezt követően látható lesz 
benne, hogy hová ástak el nagyobb 
mennyiségű kincset. Amikor azon-
ban a társai azt kérték tőle, hogy 
mutassa meg nekik az ominó-
zus tükröt, azzal terelte el a szót, 
hogy egy másik értékes holmit is 
sikerült beszereznie. Rögtön elő 
is húzott az asztalfiókból egy kést,  

GYŐRI LEGENDÁK

ÖRDÖGÜK
VOLT

A TÖRTÉNELEM SZÁZADAI SORÁN MINDIG IS AKADTAK OLYAN LELKIISMERETLEN 
NYERÉSZKEDŐK, AKIK A PÉNZKERESETNEK MINDIG A KÖNNYEBB MÓDJÁT 

IGYEKEZTEK VÁLASZTANI. MIÉRT ÉPPEN GYŐRBEN LETT VOLNA EZ MÁSKÉNT?
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amelynek szarvasagancsból készült 
nyelét kilenc kereszt és kilenc hold dí-
szítette. Állítása szerint egy mágikus 
szeánsz során ezzel a tőrrel kell maguk 
köré kört rajzolniuk, hogy megtalálhas-
sák az elásott kincset. Persze kizárólag 
arra az esetre, ha a tükrös módszer 
mégsem válna be. 
Ezt követően többször tartottak fe-
kete misét Seregély újvárosi lakásán, 
ahol éjjelente sűrűn gyakorolták az 
ördögidéző szertartást. Ám minden 
eredmény nélkül. A problémát abban 
vélték felfedezni, hogy ugye, minden 
rendes mise elhagyhatatlan kelléke a 
papi reverenda, épp úgy, mint a szent 
kehely és az áldozati ostya. Heffner 
ezért egyik éjszaka betört egy győri 
kápolnába, ahonnan el is tulajdonítot-
ta a szükséges eszközöket. Egyik nap 
Haczinger kertész örömmel jelentette 
társainak, hogy neki végre sikerült, ami 
a többieknek eddig nem. Otthonában 
ugyanis meg tudta idézni az ördögöt, 
akit azonnal bezárt egy kis üvegcsébe. 
Most már csak egy papot kellett talál-
niuk, aki egy miseborral telt kehelybe 
tuszkolja a sátánfattyat, hogy kikény-
szeríthessék tőle a szerződés aláírá-
sát. Ilyen csalfa csuhás azonban egy 
sem akadt a környéken. 
A hoppon maradt, botcsinálta alkimis-
ták úgy döntöttek, alkoholba fojtják 
bánatukat. Ezért egyik este a csend-
rendelet ellenére vad tivornyába 
kezdtek Seregély lakásán. Pechjükre a 
strázsák fülön is csípték, s beszállítot-
ták őket a fogdába. A jómadarak végül 
egymást jelentgették fel az ördögi vér-
szerződés miatt. 

Sziget akkoriban a győri püspök 
fennhatósága alá tartozott, így 
a bűnösök egy része felett az ő 
általa vezetett úriszék ítélkezett. 
Az ítélet szerint a közemberekre 
varázslás, ördöggel való cimbo-
rálás, bálványimádás, istenká-
romlás és vallásgyalázás miatt 
hosszú börtönbüntetés várt. 
Nem így a főkolompos, Seregély 
István, akinek az ügye – nemes- 
ember lévén – a vármegyei ne-
mesek bírósága elé került. Vé-
gül a bírái úgy döntöttek, hogy 
150 körmöci aranytalléron meg-
válthatja a szabadságát. Ebből a 
pénzből kellett felállíttatni Szent 
Mihály arkangyal tiszteletére 
egy szobrot Szigetben, az ördög 
megidézésének helyszínén. 
1764-re el is készült az alkotás, 
de miután Szigetben elvégezték 
az ördögűző szertartást, az em-
lékművet végül mégsem ott, ha-
nem a Káptalandombon, a mai 
Apor Vilmos téren állították fel. 
A szobor a kiterjesztett szárnyú 
Szent Mihály arkangyalt ábrá-
zolja, fején harci sisakkal. Lán-
goló pallosát éppen magasba 
emeli, hogy azzal sújtson le a lá-
bánál fekvő Luciferre. A talapza-
ton a keretbe foglalt felirat a val-
lás erejéről tanúskodik: „Quis ut 
Deus”, azaz „Ki is lehetne olyan 
hatalmas, mint az Isten?” 
A jórészt homokkőből faragott 
szoborcsoportot alaposan ki-
kezdte az idő vasfoga, s a XX. 
század elején már a megsem-

misülésétől kellett tartani. Ezért az 
1920-as években Fetser Antal győri 
püspök a Réthy kőfaragócéget kérte 
fel a restaurálásra, amely összesen 
hétmillió koronát emésztett fel. Ez 
azonban csak ideiglenes megoldás-
nak bizonyult. Időközben ugyanis egy 
szélvihar kiverte Szent Mihály kezéből 
a nehéz kardot, sőt a karját is letörte. 
Lucifer alakja is súlyosan megsérült. 
Bedy Vince történész pap így írt 1939-
ben: „Csak rövid idő kérdése, hogy az 
egész szobormű összeomlik. Ma már 
nem is a restaurálásáról, hanem eltá-
volításáról kell gondoskodnunk.”
Ma már teljes pompájában emlékez-
tet egy XVIII. századi győri bűntettre, 
melynek elkövetői talán jobban jártak 
volna, ha a Luciferrel való cimborálás 
helyett csak a falra festik az ördögöt. 

A bírái úgy döntöttek, hogy 150 körmöci aranytalléron megválthatja 
a szabadságát. Ebből a pénzből kellett felállíttatni Szent 
Mihály arkangyal tiszteletére egy szobrot Szigetben, az ördög 
megidézésének helyszínén.  1764-re el is készült az alkotás, de miután 
Szigetben elvégezték az ördögűző szertartást, az emlékművet végül 
mégsem ott, hanem a Káptalandombon, a mai Apor Vilmos téren 
állították fel.
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ÉVSZAK
FESZTIVÁL
GYŐR 2022

ÁPRILIS

30-1.
MÁJUS

MAJÁLIS
IRIGY HÓNALJMIRIGY

HÚSVÉTI
VÁSÁR

8-16.
BARTÓK
TAVASZ

25-5.
MÁJUS

JÚNIUS

17. MAGYAR
TÁNCFESZTIVÁL
ÉS 7. GYERMEK
TÁNCFESZTIVÁL

13-19.

SZENT
LÁSZLÓ
NAPOK

25-26.

ÜNNEPI 
KÖNYVHÉT9-11.

NYÁRNYITÓ
KONCERT11.

MÁJUS
ÖT TEMPLOM
FESZTIVÁL12-16.

GYŐRI GYEREK PIKNIK
VÁROSI GYEREKNAP29.

SZENTIVÁNI
FESZTIVÁL27-28.

SZURKOLJ VELÜNK! SPORTPROGRAMOK
TEKE BL
FINAL FOUR2-3.

ÁPRILIS

NYÍLT MASTERS JUDO
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG7.

MÁJUS

ATLÉTIKA
DIÁKOLIMPIA25-31.

MÁJUS

ASZTALITENISZ
VILÁGFESZTIVÁL20-26.

JÚNIUS

Minden program egy helyen: www.hellogyor.hu
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