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SALUS VOCALIS 
Csegöldi indulás - Győri érkezés 

Ünnepi tanulmányok 
Fazekas Judit 
tiszteletére

A győri jogi kar prodékánját, Fazekas Judit professzorunkat köszöntjük ezzel 
az ünnepi kötettel. A jogi kar közössége, pályatársai az akadémiai és egyete-
mi pályán, tisztelegünk egy nagyszerű életmű, egy kiváló személyiség és egy 
gondos vezető előtt. Az elismert professzor a központi közigazgatásban és 
uniós jogban is megmérettetett vezetőként érkezett hozzánk, s lehettem-le-
hettünk munkatársai egy �iatal intézmény építkező életciklusában. Több 
vezető-rekrutációs modell létezik, valaki a saját nevelésűekre esküszik, míg 
mások – vagy történelmi helyzetek – a kívülről érkezők által hozott értéket 
és dinamikát helyezik előtérbe. Úgy vélem, az elmúlt évtized bizonyította azt, 
hogy mennyire szerencsések voltunk, hisz úgy az intézmény feladatainak – 
képzési, kutatási, harmadik missziós programoknak – a fejlődése, mint az 
emberi, munkatársi közösségeink megóvása tekintetében Fazekas Judit 
szakmai gondossága, kiegyensúlyozott személyisége és kedves vezetői 
stílusa meghatározta századunk második évtizedét. 

Smuk Péter 

Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia. A jogtudo-
mány az isteni és emberi dolgok ismerete. Mennyire tömören fejezi ki ez a 
néhány szó azt a mesterséget, amit a jogtudomány és annak minősített 
művelői egyszerre jelentenek! Fazekas Judit a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának második dékánjaként 
2012-től 2021-ig állt a kar élén. Szalay Gyula dékáni munkáját átvéve a Kar 
biztos irányítására vállalkozott, adottságai és országos szakmai elismertsége 
csak gazdagabbá tették azt a kezdeti alapozó munkát, amelyet Kukorelli 
Istvánnal, Révész T. Mihállyal, Lamm Vandával, Lenkovics Barnabással, 
Szigeti Péterrel elvégeztünk. Köszönjük, Judit, tevőleges jelenlétedet, gondos 
munkádat és vigyázó szemedet, hiszen abban a majd egy évtizedes időszak-
ban, míg irányítottad a valamennyiünk által szeretett intézményt, a jogász-
képzést nemcsak szinten tartottad, hanem fejlesztetted és erősebbé is tetted 
azt a régióban és a hazában. 

Bihari Mihály 
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