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bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfordulón (1890–1918)

62Patyi Gábor : Soproni hallgatók a bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a
századfordulón (1890–1918)

A Közép-Európa keleti felén, Kelet- és Délkelet-Európában élı népek mővelıdéstörténetének fontos
részét képezik a külföldi egyetemjárásukra vonatkozó történeti tények. Európának ezen régióiban a
nyugathoz képest több évszázados késéssel (Közép-Európában a 14. században, Kelet- és
Délkelet-Európában csak a 18–19. században) alapították az elsı egyetemeket. Nemcsak megkésve
jöttek létre, de a kontinens nyugati feléhez és a lakosság létszámához viszonyítva korlátozott számban
és gyakran nem a kellı színvonalon mőködtek a térség felsıoktatási intézményei, ezért évszázadokon
keresztül képtelenek voltak kielégíteni a helyi lakosság felsıfokú képzésre vonatkozó igényeit.273(258) A
fent említett régiók tanulni vágyó ifjúságának a középkortól kezdve egészen a 20. századig részben
vagy egészben külföldi egyetemeken és fıiskolákon kellett megszerezni a magas szintő tudományos
ismereteket.

Nem volt ez másképp Magyarország esetében sem.274(259) Hazánk elsı egyetemének alapítása (Pécs,
1367) az elsı közép-európai egyetemalapítási hullámba (Prága 1349, Krakkó 1364, Bécs 1365)
illeszkedett. Míg azonban a prágai, a krakkói és a bécsi egyetemek számos megrázkódtatást túlélve
lényegében napjainkig folyamatosan szolgálják a tudomány és a mővelıdés ügyét, addig a pécsi
egyetemalapítás, hasonlóan a többi hazai középkori egyetem létesítéséhez (Óbuda 1395, Pozsony 1469)
sajnos csak rövid élető kísérletnek bizonyult. A 17. század elejéig tehát a magyarországi születéső ifjak
szinte kizárólag külföldi egyetemeken tanulhattak. 1635 után már folyamatosan mőködött egyetem
Magyarország területén, és a 17–18. században a legjelentısebb református kollégiumok és evangélikus
líceumok felsı tagozatai és a katolikus akadémiák is nyújtottak felsıfokú képzést. A dualizmus korában
a már meglévı egyetemek és akadémiák nagyszabású fejlesztésével és számos új egyetem és
szakfıiskola alapításával kísérelték meg a korszerő hazai felsıoktatási hálózat kiépítését. Sıt, még a
két világháború közötti idıszakban is, (különösen akkor, amikor Gróf Klebelsberg Kuno volt a
kultuszminiszter) a nehéz gazdasági és politikai helyzet ellenére minden lehetıt megtettek a megmaradt
országrész felsıoktatásának fejlesztésére.275(260) A hazai felsıoktatási hálózat fokozatos kiépülése
ellenére számos tényezınek köszönhetıen (felekezeti ellentétek, a hazai tanintézetek csekély száma és
esetlegesen alacsony színvonala, politikai és kulturális okok) a Magyarország területérıl kiinduló
63peregrináció egészen a 20. század közepéig jelentıs maradt.276(261) Paradox módon éppen akkor vett
újabb lendületet, amikor a dualizmus korában a nyugateurópai színvonal elérése érdekében
nagyszabású kísérletet tettek a hazai felsıoktatás modernizálására mind mennyiségi, mind minıségi
tekintetben. 

Nemcsak az egy ország vagy egy nép múltja iránt érdeklıdık, hanem a jelentısebb kulturális
hagyományokkal rendelkezı települések történetét feltáró helytörténészek számára is sok adalékkal
szolgálhatnak a peregrinációs kutatások. A soproni polgárok fiai, illetve az itt mőködı középiskolák
diákjai a középkortól kezdve277(262) a 20. századig kiemelkedı mértékben vettek részt a külföldi
egyetemekre irányuló magyarországi peregrinációban. A helytörténészeink tollából a Soproni
Szemlében eddig megjelent tanulmányok fıképp a németországi protestáns egyetemeket látogató
soproni születéső, vagy Sopronban tanult hallgatók tanulmányaival foglalkoznak.278(263) 1996-ban
jelentette meg Szögi László az azon Sopron városi és megyei hallgatókra vonatkozó tanulmányát és
adatközlését, akik a 19. század elsı felében a Habsburg Birodalom valamelyik egyetemére vagy
fıiskolájára iratkoztak be.279(264) Saját kutatásaimat Szögi Lászlóval együttmőködve, mintegy az ı
adatgyőjtését egy késıbbi korszakra kiterjesztve folytattam, így az itt olvasható tanulmányom és



49

adatközlésem is kapcsolódik az övéhez.

Éveken keresztül folytattam kutatásokat annak érdekében, hogy a Bécsbe irányuló dualizmuskori
magyarországi peregrinációt feltárjam. A dualizmus korának második felére, és nyolc korabeli
császárvárosi tanintézetre vonatkozóan már megjelent egy adattár jellegő kiadványom.280(265) A
dualizmus korának elsı felére, illetve az adattárban még nem szereplı felsıoktatási intézményekre
vonatkozó kutatások pedig több személy részvételével jelenleg is folynak. Úgy vélem, hogy tekintettel a
soproni születéső peregrinusok nagy számára, illetve Sopron város elıkelı pozíciójára a Bécsbe
irányuló egyetemjárásban, érdeklıdésre tarthat számot a soproni születésőek kiemelése, és a rájuk
vonatkozó adatok külön elemzése. A korabeli bécsi felsıbb tanintézetekben tanuló soproniakról az
információkat az egyes intézmények anyakönyveibıl és más hallgatói nyilvántartásokból merítettem.
Általában ezekbıl kivehetıek voltak a hallgatók születési körülményeire, családi-társadalmi
viszonyaira, felekezeti és anyanyelvi hovatartozására, elızı iskolájára és az éppen folyó tanulmányokra
vonatkozó információk. Nemritkán elıfordult azonban, hogy a forrásokban csak hiányosan szerepeltek
a keresett adatok. Meg kell még jegyeznem, hogy az adatok elemzésekor nem 64lehetett célunk azok
minden lehetséges szempontot számba vevı és kimerítı értékelése. Tanulmányunk szőkre szabott
keretei csak néhány, társadalomtörténetileg alapvetı tény felvillantását tették lehetıvé.
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bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfordulón (1890–1918) / Fels ıoktatási intézmények
Bécsben a századfordulón

Felsıoktatási intézmények Bécsben a századfordulón

Az egész „hosszú 19. század” folyamán Bécs volt a Habsburg Birodalom (1867-tıl Osztrák-Magyar
Monarchia) legkiemelkedıbb felsıoktatási központja. Annak ellenére, hogy a dualizmus korában a
Monarchia több más városának, így mindenekelıtt a magyar fıvárosnak a felsıoktatási
intézményrendszere talán még látványosabban fejlıdött, mint a császárvárosé, Bécs nem veszítette el
elsıbbségét.281(266) Karády Viktor szavait idézve: „A századfordulóra Bécs a gyors expanzióban lévı
és a tanulmányi lehetıségek regionális kínálatát tekintve egyre jobban kiegyensúlyozott egyetemi piac
központjává lesz”.282(267) Kiemelte a bécsi intézmények jelentıségét az is, hogy míg a Monarchia más
városaiban (Prága, Krakkó, Lemberg, Budapest, Zágráb) mőködı egyetemek a helyi elit nyelvét
használva csak egy-egy nemzet kulturális igényeit szolgálták ki, addig Bécs nagy múltú tanintézetei
(különösen az egyetem) megırizték internacionális karakterüket.283(268) Az egész Monarchiából, sıt a
birodalom határain túlról is vonzottak hallgatóságot. Bécs a századfordulón Európa és a világ (Párizs
után) második legnagyobb diákpopulációját tömörítı egyetemi városa volt.284(269)

A császárváros korabeli felsıoktatási intézményei közül jelentıségét tekintve kiemelkedett az 1365-ben
alapított Bécsi Egyetem.285(270) Ekkor is még a középkorból örökölt kari struktúrával (bölcsész, jogi,
orvosi és katolikus teológiai karok) mőködött. 1822-ben létesítettek ugyan Bécsben egy protestáns
teológiai fakultást is, de azt csak az I. világháború után integrálták az egyetem szervezetébe. Az
egyetem mőködését a 19. század közepén a porosz egyetemek mintájára modernizálták, utat nyitva
ezzel az intézmény dualizmuskori látványos fejlıdésének. 1873 és 1884 között Heinrich Ferstel tervei
alapján építették fel az egyetem új fıépületét a Ringen, amely az egyetem belsı megújulását külsıleg
reprezentálta. A századforduló idıszaka az egyetem történetének legfényesebb korszakai közé tartozik.
A már évtizedek óta világhírő orvosi képzés mellé a kiemelkedı professzorok számos más itt mővelt
tudományterületnek is nemzetközi rangot biztosítottak. 

65A tudományegyetem mellett, hallgatói létszámát és tudományos rangját tekintve a Bécsi Mőegyetem
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volt a kor másik meghatározó tanintézete.286(271) Az intézmény az 1815. évi alapítást követıen több
évtizedig Közép-Európa legkitőnıbb mőszaki tanintézete volt. A század közepére az elmulasztott
reformoknak és a német mőegyetemek látványos fejlıdésének köszönhetıen veszített nemzetközi
rangjából. Az 1860–70-es években viszont már végrehajtották a szükséges szervezeti és tantervi
változtatásokat, amelyek a mőszaki fıiskola újabb fellendüléséhez vezettek. A hallgatói létszám a 19.
század utolsó évtizedében kezdett látványosan emelkedni, mígnem az 1908/09. tanévben meghaladta a
3000 fıt. Az intézmény számára hovatovább ez a nagy „népszerőség” jelentette a legfıbb problémát,
hiszen az óriási hallgatói létszám a minıségi oktatókutató munka legfıbb akadályává vált.

A két kiemelkedı jelentıségő és hatalmas hallgatói létszámot vonzó tanintézet mellett a korabeli
Bécsben több jelentıs, speciális képzési célokat szolgáló, ezért jóval kisebb hallgatósággal bíró
intézmény is mőködött. 1872 ıszén indult meg a képzés a Mezıgazdasági Fıiskolán.287(272) 1896-ban
már a gyönyörő új fıépületben (Türkenschanz) folyt az oktatás; 1902-ben avatták fel az intézmény
kísérleti gazdaságát. Az ekkor már nagyhírő tanintézet a 20. század elsı évtizedében minden tekintetben
kivívta az egyetemekkel való egyenrangúságot. A 18. század végén alapított Állatorvosi Intézet
1850-ben kivált a Bécsi Egyetem kötelékébıl, és mint a hadügyminisztériumnak alárendelt önálló
tanintézet folytatta mőködését.288(273) Számos hátrány adódott abból, hogy nem az oktatási
minisztérium alá volt rendelve, ezért felsıfokú tanintézetté, fıiskolává csak a 20. század elsı

évtizedében válhatott. A Bécsi Képzımővészeti Akadémiát még 1692-ben alapították, a virágkorát a
19. század elsı felében élte.289(274) A 19. század 70–80-as éveiben az intézmény építész, szobrász és
festı tanárai még elismerést arattak mőveikkel a bécsi, illetve nemzetközi közönség elıtt. A
századfordulón azonban az intézmény már nem tudta tartani a lépést a felgyorsult idıvel: a fiatal,
modern szellemiségő mővészek nem kaptak katedrát, a müncheni és párizsi mővészeti akadémiáknak
jóval nagyobb volt a nemzetközi rangja. Régi hiányt pótolt a felsıfokú kereskedı-közgazdász képzés
elindításával az Export Akadémia 1898-as alapítása.290(275) Az eredetileg 30 fınek szánt intézmény
hallgatói létszáma a világháború elıtt már több mint 600 fıre emelkedett, a fıiskolai rangot azonban
csak 1919-ben nyerte el.

Bécsben (illetve környékén) két nagy múltú katonai felsıoktatási intézmény is mőködött. A Bécsi
Hadmérnöki Akadémia (1904-tıl Mödlingben) és a Bécsújhelyi 66Theresianum Katonai
Akadémia.291(276) Ebben a két intézményben képezték a legfelsıbb szinten a Monarchia közös
hadseregének teljes tisztikarát. A korabeli bécsi felsıoktatási intézmények közül minden tekintetben a
legkülönlegesebb intézmény a Bécsi Keleti Akadémia (1898-tól Bécsi Konzuli Akadémia) volt.292(277)

A még 1754-ben alapított tanintézet eredetileg a Közel-Kelet felé irányuló kereskedelem és diplomáciai
kapcsolatok számára képzett szakembereket, a századfordulóra azonban már a Monarchia „bárhol
bevethetı” diplomatáinak oktatását kapta feladatul. A képzési célnak megfelelıen erısen korlátozott
hallgatói létszámmal mőködött, összbirodalmi jellegő tanintézet volt, vagyis a fenntartás költségeit
közösen állta Ausztria és Magyarország, és a hallgatók is felerészben érkeztek az egyik illetve a másik
birodalomrészbıl.
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egyetemjárásának hagyományai 

A soproniak bécsi egyetemjárásának hagyományai 

Igaz ugyan, hogy a középkori Magyarországról kiinduló külföldi egyetemjárás teljes feltárása még
várat magára, mégis jó okkal feltételezhetjük, hogy a Bécsi Egyetem alapítását követıen a soproni ifjak
túlnyomórészt ezt a szülıvárosukhoz oly közeli és magas színvonalú univerzitást részesítették elınyben
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a többi közép-európai, illetve nyugat-európai egyetemekkel szemben. Az egyetem alapításától (1365)
1514-ig eltelt idıszakban 111 soproni illetıségő diák iratkozott be oda.293(278)

A 16. század második harmadától több tényezı együttes hatásának köszönhetıen a bécsi egyetem
évszázadokra elveszítette meghatározó szerepét a soproniak peregrinációjában. A 16. század középsı

idıszaka a Bécsi Egyetem történetének egyik válságperiódusa volt. Az egyetem belsı válságánál is
komolyabban esett azonban latba, hogy Bécs és egyeteme a 16. század második felétıl a katolikus
egyház egyik fellegvárává vált. A 16. században jórészt Luther követıivé vált soproni polgárok fiaikat
ezután szívesebben küldték a németországi protestáns egyetemekre (Wittenberg, Jéna, Tübingen)
tanulni. Egy közelmúltban megjelent kiadványból megtudhatjuk, hogy 1526 és 1789 között 187 soproni
születéső hallgató iratkozott be a Bécsi Egyetemre vagy valamely másik császárvárosi felsıbb
tanintézetbe.294(279) Sajnos jelenleg még nem rendelkezünk pontos információval arról, hogy
ugyanekkor hány soproni fiatal tanult a németországi egyetemeken és fıiskolákon. Jelenleg csak a 18.
századra (1694–1789) vonatkozóan rendelkezünk pontos ismeretekkel: ekkor 159 soproni iratkozott be
németországi egyetemekre.295(280) Mindenesetre a két számadat összevetése is alátámasztja azt a
fentebb megfogalmazott állítást, hogy a koraújkorban a soproniak jóval nagyobb arányban tanultak
németországi akadémiákon, mint a császárváros tanintézeteiben.

67Az ún. „hosszú 19. századra” vonatkozó, a közelmúltban megjelent peregrinációs adattárakból
kiderül, hogy ismét megváltozott a tendencia: a bécsi tanintézeteket ekkor jóval több soproni
választotta, mint a német fıiskolákat. Miközben 1789 és 1919 között, tehát 130 év alatt mindösszesen
198 soproni tanult valamely németországi egyetemen vagy fıiskolán, addig 1789 és 1850 között 240;
1849 és 1867 között 87; 1890 és 1918 között pedig 147 soproni születéső hallgató iratkozott be
valamely bécsi felsıbb tanintézetbe.296(281) (A dualista korszak elsı felében Bécsben tanuló
soproniakról jelenleg még nem rendelkezünk pontos adatokkal.) 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Patyi Gábor: Soproni hallgatók a
bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfor dulón (1890–1918) / A századfordulón Bécsben
tanuló soproni születés ő hallgatók létszáma 

A századfordulón Bécsben tanuló soproni születés ő hallgatók létszáma 

1890-tıl 1918-ig kilenc bécsi felsıoktatási intézménybe 6395 magyarországi születéső hallgató
iratkozott be. Közülük 1223 fı származott a Dunántúlról, 310 fı Sopron megyébıl (a Sopron
városiakkal együtt) és 147 fı Sopronból. A városunkból származók a Sopron megyeieknek majdnem
felét (47,4%), a dunántúli peregrinusok 12%-át, az összes magyarországi születéső hallgatóknak pedig
2,29%-át tették ki. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a korabeli magyarországi városok rangsorában a
peregrinusküldést tekintve Sopron hol foglalt helyet. A századfordulón ebben a tekintetben Sopront
csak Budapest, Pozsony, és Nagyszeben elızte meg, más hazai településekrıl kevesebben mentek
Bécsbe tanulni. Korábbi idıszakokat tekintve Sopron volt már jobb és rosszabb pozícióban is. 1526 és
1789 között csak egyedül Pozsony küldött több ifjút tanulni Bécsbe.297(282) A 19. század közepén
(1849 és 1867 között) viszont Sopron csak a hatodik helyet foglalta el a legtöbb bécsi peregrinust küldı
városaink sorában. Akkor Pest, Buda és Óbuda (tehát a késıbbi Budapest), Pozsony és Nagyszeben
mellett megelızte még Brassó és Temesvár is.298(283)

Visszatérve a századforduló idıszakához, városunk elıkelı helyezését a következı fıbb tényezık
magyarázhatják. Mindenekelıtt a földrajzi közelséget kell említenünk. Sopron földrajzi helyzetébıl
következik egyrészt az, hogy a soproni ifjak számára jóval egyszerőbb volt valamely bécsi egyetemen
tanulmányokat folytatni, mint az ország Bécstıl távolabb esı településeirıl származóknak (a nyugati
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határszél más felvidéki és dunántúli megyéibıl illetve településeibıl is sokan tanultak az osztrák
fıvárosban299(284)). Másrészt a közel lévı császárvárosi tanintézetek látogatása a soproniaknak
egyszerőbb és talán költségkímélıbb volt, mint a jóval távolabbi hazai egyetemi városok (Budapest,
Kolozsvár) tanintézeteiben tanulmányokat folytatni. Nem elhanyagolható tényezı az sem, hogy ismét
csak a földrajzi közelségnek köszönhetıen sok soproni lakos rendelkezett személyes kapcsolatokkal
(üzletfelek, barátok, rokonok) Bécsben. 68Egy ott élı rokon vagy ismerıs kedvezı árú albérlet, étkezés,
kapcsolatok és más kedvezmények biztosításával jelentısen csökkenthette a tanulmányok anyagi terheit,
és kellemesebbé tehette a diákéletet. Ezekre a kapcsolatokra utaló ténynek tekinthetjük, hogy 13
hallgató részben vagy egészben már középiskolai tanulmányait is valamely bécsi gimnáziumban vagy
reáliskolában folytatta. Megkönnyítette a soproniak bécsi tanulmányait a német nyelv ismerete is. Igaz
ugyan, hogy éppen a századfordulón nagymértékő nyelvi elmagyarosodás következett be városunkban
(erre a kérdéskörre tanulmányunk egy késıbbi fejezetében még visszatérünk), de a német anyanyelvő

városi lakosok aránya még a korszak végén is majdnem elérte az 50%-ot, és a nem német anyanyelvő

lakosok is viszonylag jól értették és beszélték a nyelvet.300(285) 

Magyarázó tényezı lehet még a korabeli városi iskolaügy fejlettsége, illetve az ebbıl fakadó magas
iskolázottsági szint. Sopronban a századfordulón a számos elemi és polgári iskola, tanító és óvóképzı

mellett három „civil” középiskola és egy katonai középiskola (Honvéd Fıreáltanoda) is
mőködött.301(286) A jól szervezett és magas színvonalú elemi és középiskolai hálózatnak köszönhetıen
az írniolvasni tudó lakosság aránya a századforduló Magyarországán Sopronban volt a legmagasabb, a
középiskolát és fıiskolát végzettek aránya pedig egyedül csak a fıvárosban volt nagyobb.302(287) Ekkor
kapta Sopron város és megye a „Magyarország kultúrsarka” megtisztelı titulust. Minden bizonnyal
szerepet játszott az is, hogy a korábbi évszázadokat jellemzı katolikus–protestáns szembenállásnak a
felsıoktatás terén korszakunkra már csökkent a jelentısége, így evangélikus soproniak is beiratkoztak a
jobbára katolikus hagyományokkal rendelkezı bécsi egyetemre. Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a
századfordulón a városunkban állomásozó nagyszámú katonaság303(288) is ösztönzıleg hatott a bécsi
peregrinációra, hiszen – mint a következı fejezetben látni fogjuk – sok soproni tanult a két katonai
akadémia valamelyikén. 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Patyi Gábor: Soproni hallgatók a
bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfor dulón (1890–1918) / A Bécsben tanuló
soproniak intézmény és szakválasztása

A Bécsben tanuló soproniak intézmény és szakválaszt ása

Az alábbi elsı táblázatban a századfordulón Bécsben tanuló soproniak intézményválasztására, a
második táblázatban pedig a szakmaválasztására vonatkozó adatokat tüntettük fel. Mindkét
táblázatban szerepelnek az összes, korabeli Magyarországon született bécsi peregrinusra vonatkozó
adatok is. A magyarországi születéső hallgatók a táblázatokban kontrollcsoportként szerepelnek, a
soproniakra és a magyarországiakra általában vonatkozó adatok ütköztetése megkönnyítheti a helyi
sajátosságok feltárását. 

69Tanintézetek Soproniak Magyarországiak

fı % fı %

Bécsi Egyetem 54 36,7% 2905 45,4%
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69Tanintézetek Soproniak Magyarországiak

fı % fı %

Katonai Akadémia
(Bécsújhely)

36 24,4% 1186 18,5%

Bécsi Mőegyetem 29 19,7% 801 12,5%

Exportakadémia 11 7,4% 557 8,9%

Mezıgazdasági
Fıiskola

7 4,7% 215 3,3%

Hadmérnöki
Akadémia

6 4% 414 6,4%

Képzımővészeti
Akadémia

2 1,3% 103 1,6%

Konzuli Akadémia 2 1,3% 66 1%

Állatorvosi Fıiskola - - 148 2,3%

1. táblázat. A hallgatók intézményválasztása.

Szakmacsoportok Soproniak Magyarországiak

fı % fı %

Katonatiszt 42 28,1% 1600 24%

Mérnök, építész, vegyész 29 19,4% 910 13,6%

Jogász 22 14,7% 927 13,9%

Orvos, Gyógyszerész 16 10,7% 1072 16,1%

Bölcsész 13 8,7% 486 7,3%

Kereskedı 11 7,3% 557 8,3%

Mezıgazdász, erdész 7 4,6% 215 3,2%

Teológus 5 3,5% 584 8,7%

Mővész 2 1,3% 86 1,2%

Diplomata 2 1,3% 66 0,9%

Állatorvos - - 148 2,2%

2. táblázat. A hallgatók szakmacsoportonkénti tagolódása.

A Sopronban született hallgatók a legnagyobb számban a bécsi egyetemre iratkoztak be. Az intézmény
nemzetközi rangja, tudományos színvonala, és a számos ott oktatott szak miatt ezt természetesnek
vehetjük. Nem a tudományegyetem elsı helye tekinthetı tehát jellegzetesnek, hanem inkább az, hogy az
összes magyarországi peregrinusra jellemzı arányokhoz képest a Sopronban születettek viszonylag
csekély mértékben választották az egyetemet, ellenben nagyobb arányban a mőegyetemet és a
bécsújhelyi katonai akadémiát. Abban a tényben, hogy sok soproni fiatal iratkozott be a bécsi
mőegyetemre, a korabeli városi polgárság (elsısorban az izraelita felekezethez tartozó tagjainak) új
iránti fogékonyságát, a modern, mőszaki pályák felé törekvését 70fedezhetjük fel. A katonai akadémiák
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népszerőségét az itt állomásozó nagyszámú katonaság magyarázza.

A bécsi egyetemen elsajátítható szakmák közül a soproniak körében a jogi volt a legnépszerőbb, azt
követte az orvosi-gyógyszerészi szakirány, majd a bölcsészet. Némileg meglepı, hogy a 19. század
közepe óta világhírnévnek örvendı orvosi karra viszonylag kevés soproni fiatal iratkozott be (amint a 2.
táblázat adataiból látható, az országos aránynál is kevesebben). Magyarázatképpen két tény szolgálhat.
A századfordulón hazánkban általánosan elterjedt az a (egyébként téves) nézet, hogy az orvosi szakma
túltelített.304(289) Ez jelentısen visszavetette nemcsak a bécsi orvosképzés, de a hazai orvosi karok iránt
megnyilvánuló érdeklıdést is. Másrészt 1899. január1-jén megszőnt az Osztrák-Magyar Monarchia két
felén szerzett orvosi diplomák addigi kölcsönös érvényessége.305(290) Aki ezután Bécsben szerezte
végzettségét és Magyarországon kívánt praktizálni, annak diplomáját honosítani kellett. Viszonylag
kevés soproni tanult a bécsi bölcsészkaron is. A bécsi kar választása valamelyik magyarországi
fakultás helyett a századfordulón hazánkban csak az erdélyi szászok számára volt kifejezetten elınyös.
Csak ık rendelkeztek ekkor az országban német tannyelvő középiskolai hálózattal, így az ott szerzett
tudást és a tanári végzettséget ık tudták kamatoztatni.306(291) A soproni középiskolák a századfordulón
már magyar tannyelvőek voltak, ezért a tanári pályára készülıknek célszerőbb volt a valamelyik
magyarországi egyetem bölcsészkarát választani. A német anyanyelvő soproniak számára egy német
tannyelvő egyetemen folytatott bölcsészkari tanulmányok csak kulturális gyökereik megerısítését
szolgálhatták. Ezt a célt azonban a soproniak hagyományosan inkább valamely németországi
egyetemen folytatott tanulmányokkal érték el. Nagyon kevés soproni tanult Bécsben teológiát, és azok
is kizárólag a katolikus teológiai karra iratkoztak be. A város evangélikus lakossága teológiai
stúdiumokat helyben is folytathatott.

A mezıgazdasági fıiskolát a soproniak az összes magyarországi hallgatóra vonatkozó aránynál kissé
nagyobb mértékben választották. Nem találtunk viszont sopronit az állatorvosi Fıiskola magyarországi
hallgatóinak körében. Az exportakadémiát választó soproniak aránya is az országos átlag alatt maradt.
Mint közismert, a vasúthálózat kiépülése, és számos más tényezı következtében városunk a
századfordulóra elveszítette a korábban meghatározó szerepét a nemzetközi
tranzitkereskedelemben.307(292) Valószínőleg ennek a ténynek a lecsapódását láthatjuk a
külkereskedelmi képzés iránti csekély érdeklıdésben. Mint látható, az egyébként kisszámú mővész- és
diplomatahallgató között is akadt 2–2 soproni.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Patyi Gábor: Soproni hallgatók a
bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfor dulón (1890–1918) / A hallgatók felekezeti,
anyanyelvi és társadalmi tagozódása

71A hallgatók felekezeti, anyanyelvi és társadalmi ta gozódása

Szerencsés módon az általunk átnézett különbözı egyetemi forrásokban mind a 147 Sopronban
született hallgató felekezeti hovatartozására találtunk utalást. A felekezeti megoszlásra vonatkozó
adatokat a 3/a. táblázat mutatja. Annak érdekében, hogy az adatok „beszédesebbek” legyenek, a 3/b.
táblázatban a korabeli Sopron lakosságának felekezeti összetételére vonatkozó adatokat is feltüntettük.

Felekezetek Fı %

Római katolikus 68 46,2

Evangélikus 42 28,5

Izraelita 35 23,8

Egyéb*(293) 2 1,3
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Felekezetek Fı %

Összesen 147 100

3/a. táblázat. A Bécsben tanuló soproni hallgatók felekezeti tagolódása

Felekezetek 1890 1900 1910

Római katolikus 62,8% 63,9% 64,1%

Evangélikus 30,5% 27,6% 27,8%

Izraelita 5,8% 7,3% 6,6%

Református 0,9% 0,9% 1,2%

3/b. táblázat. Sopron lakosainak felekezeti megoszlása a századfordulón.308(294)

Amint az a 3/a. táblázatból kiolvasható, a Bécsben tanuló soproni születéső hallgatók körében a
katolikus felekezethez tartozók alkották a legszámosabb csoportot. Számszerőleg ıket az evangélikusok
és az izraeliták követték. Református felekezethez tartozó soproni diák nem tanult Bécsben (hacsak a
magát „protestánsnak” valló hallgatót nem tekintjük annak), viszont találunk egy unitáriust.
Amennyiben összevetjük a két táblázat adatait, akkor lehetıség nyílik annak megállapítására, hogy a
soproni lakosok mely felekezeti csoportja vett részt kiemelkedıen és melyik kevésbé a Bécsbe irányuló
peregrinációban. A katolikusok aránya a városi lakosság körében jóval magasabb volt, mint a Bécsben
tanuló diákok között. Az evangélikusok esetében a két arányszám nem mutat lényeges eltérést. Az
izraelita felekezethez tartozók viszont a Bécsben tanulók körében messze meghaladták a városi
részesedésüket. A három felekezet közül tehát az izraeliták voltak különösen érdekeltek a bécsi
tanulmányokban.

A felekezeti hovatartozás és a tanulási aktivitás közötti korabeli összefüggések beható magyarázata
messze szétfeszítené dolgozatom kereteit.309(295) Annyit mégis meg kell 72jegyeznünk, hogy ha a
Bécsben tanuló összes magyarországi peregrinus felekezeti összetételére vonatkozó adatokat a korabeli
Magyarország lakosságának felekezeti arányaival vetjük össze, akkor a fentihez részben hasonló,
részben pedig különbözı képet kapunk.310(296) Az összes magyarországi születéső Bécsben tanuló
peregrinus körében a katolikusok és a reformátusok voltak alulreprezentálva, az evangélikusok és az
izraeliták pedig felülreprezentálva. 

A felekezethez tartozás és a szakirányválasztás között számos összefüggés fedezhetı fel. A katonai
pályát csak katolikus és evangélikus soproniak választották, a diplomataképzésben és természetesen a
katolikus teológiai karon kizárólag katolikusokat találunk. A mérnöki szakokat ellenben többnyire az
izraeliták hallgatták, de sokan választottak közülük kereskedı, jogász és bölcsész szakirányt is.

Nyelvek Fı Összes %-ban Ismert %-ban

Magyar 69 46,9 56,5

Német 52 35,3 42,6

Egyéb*(297) 1 0,6 0,8

Jelöletlen 25 17

Összesen 147 100
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4. táblázat. A soproni születéső bécsi peregrinusok anyanyelvi tagolódása.

Amennyire pontos képet alkothattunk a Bécsben tanuló soproniak felekezeti viszonyairól, annyira
óvatosan kell kezelni azokat az információkat, melyeket a levéltári forrásokból a hallgatók anyanyelvi
viszonyaira vonatkozóan összegyőjtöttünk. Nemcsak országos viszonylatban, de helyi szinten is a
dualizmus korának egyik legfontosabb társadalomtörténeti tendenciája az asszimiláció, a nyelvi és
kulturális elmagyarosodás volt. 1880 és 1920 között Sopronban a magyar anyanyelvő lakosság aránya
21%-ról 48,7%-ra emelkedett, miközben a német anyanyelvőek aránya 73%-ról 48%-ra esett vissza. A
városban élı horvát anyanyelvőek aránya ugyanekkor 3% és 2,1% között ingadozott. A fenti három
etnikumon kívül élt a városban egy jelentısebb, 4-500 fıs cseh-morva kolónia is, kb. 150 lengyel és
kevés cigány, olasz, orosz.311(298) A város lakosságának döntı többsége ekkor még legalább két nyelvet
használt. Tekintettel azokra a gyors és radikális nyelvi változásokra, amelyek a századfordulón Sopron
lakosságát jellemezték, a bécsi hallgatók anyanyelvi viszonyait tükrözı adatokat nagymértékben
esetlegesnek kell tekintenünk Messzemenı következtetéseket nem szabad levonni belılük, különösen
nem a hallgatók etnikai hovatartozását illetıen. 

Azok a soproni születéső hallgatók, akiknek anyanyelvi hovatartozásáról van adatunk (122 fı, 82,9%),
egy kivétellel magyar- és németajkúak voltak. Mint fentebb már említettem a századfordulón
Sopronban egy kicsiny lengyel közösség is élt, így nem meglepı, hogy az egyik soproni hallgató az
egyetemi anyakönyvben lengyel 73anyanyelvőként tüntette fel magát. Horvát anyanyelvőt nem találunk
a soproni peregrinusok között (csekély számban a megye más településeirıl származók között
fordulnak csak elı).

Némileg meglepı, hogy a bécsi tanintézetekben tanuló soproniak nagyobb részben vallották magukat
magyar anyanyelvőnek, mint németnek. Ezt a tényt a már jelzett nagyfokú nyelvi elmagyarosodás, a
korabeli soproni középiskolák magyar tannyelvősége és esetleg a németajkú soproniak távolabbi,
németországi tanulmányai magyarázhatják. Még az evangélikus felekezethez tartozó soproniak 2/3-a is
magyar nyelvőnek vallotta magát Bécsben, pedig hagyományosan ehhez a felekezethez tartoztak a
„tısgyökeres”, tehát német anyanyelvő lakosok. Az izraelita felekezethez tartozó Soproniak többsége is
magyar anyanyelvőnek vallotta magát, amely tény jelzi az egész dualizmuskori Magyarországon, így
Sopronban is zajló gyors ütemő zsidó asszimilációt. Azon soproni hallgatóknak, akik a katonai,
kereskedı, vagy a mérnöki pályát választották, többségében magyar, a bölcsészkaron tanulóknak pedig
jórészt német volt az anyanyelve. (A bölcsészkari képzés és a kulturális identitás megerısítése közötti
összefüggésekrıl fentebb már írtam.)

A bécsi egyetemeken és fıiskolákon tanuló soproni fiatalok társadalmi rétegzıdésérıl a szülı vagy a
gyám foglalkozására utaló adatokból nyerhetünk képet. Az anyakönyvekben szereplı foglakozásokat
15 átfogó kategóriába soroltuk be (lásd 5. táblázat).

Foglalkozás Eset %

Tanár, ügyvéd, értelmiségi 21 14,2

Kereskedı 19 12,9

Hivatalnok, tisztviselı 18 12,2

Katonatiszt 18 12,2

Gyáros, magánzó, bankár 17 11,5

Iparos 8 5,4

Orvos, sebész, gyógyszerész 7 4,7

Nemes, birtokos, arisztokrata 4 2,7



57

Foglalkozás Eset %

Mővész, zenész, író 3 2

Mérnök, építész, gépész 3 2

Uradalmi tisztviselı 3 2

Egyéb 2 1,3

Egyházi személy 1 0,6

Fıhivatalnok, képviselı 1 0,6

Paraszt, földmőves - -

Jelöletlen 22 14,9

Összesen 147 100

5. táblázat. A hallgatók társadalmi tagozódása a szülık vagy gyámok foglalkozása alapján.

74125 soproni hallgató apjának vagy gyámjának ismerjük a foglalkozását. A Bécsben tanuló hallgatók
közül a legnagyobb csoportot a humán értelmiségi családi háttérrel (ügyvéd, tanár, értelmiségi)
rendelkezık alkották. Fentebb már említettük, hogy Sopronban a századfordulón számos alsó és
középszintő iskola mőködött. Sopron „iskolaváros” jellege a bécsi peregrinusok családi hátterében is
megmutatkozott. Második helyen találjuk a kereskedı családból származókat. A felekezeti viszonyok
vizsgálatakor már említettük, hogy sok soproni izraelita tanult a századfordulón Bécsben. Az izraelita
felekezethez tartozás gyakran párosult kereskedıi szülıi háttérrel. A hivatalnoki és katonatiszti
családokból származók azonos számban mentek tanulni a császárvárosi intézményekbe. A katonatiszti
családi háttérrel rendelkezık maguk is gyakran választották a tiszti hivatást. Viszonylag sok vállalkozó
és gyáros gyermeke tanult Bécsben. 

Jóval kevesebben rendelkeztek viszont iparos vagy orvos családi háttérrel, és még kevesebben
származtak mőszaki értelmiségi családból. Sopron a századfordulón sem vált kimondottan ipari jellegő
várossá,312(299) így a mőszaki értelmiségi réteg csak szők csoportot képezett. Nem véletlen, hogy csak
egyetlen hallgatónak volt egyházi személy az apja. Az evangélikus lelkészcsaládokban általában
apákról fiúkra szállt a hivatás. Amint azonban már említettük, teológiai stúdiumokat városunkban is
lehetett folytatni. Másrészt pedig az evangélikus lelkészcsaládok évszázadok óta Bécsnél messzebb, a
protestáns hagyományokkal rendelkezı németországi egyetemeken taníttatták fiaikat. Meg kell
jegyeznünk, hogy a táblázatunkban szereplı adatok közül a „nemes, birtokos, arisztokrata” kategória
alá soroltak száma tükrözi a legkevésbé a tényleges viszonyokat. Táblázatunk összeállításakor az apa
foglalkozására vonatkozó információkra támaszkodtunk, azok alapján kaptuk ezt az eredményt (4 fı).
Ugyanakkor a forrásokban nemesi elınévre 14 esetben találtunk utalást. A nemesi eredettel rendelkezık
tehát a táblázatban szereplı aránynál jóval magasabban voltak képviselve a soproni születéső hallgatók
körében. Többnyire valamelyik katonai akadémia hallgatói voltak. 

Végezetül fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy elıfordulnak-e a város gazdasági, társadalmi vagy
kulturális életében akkoriban jelentıs szerepet játszó családok tagjai a Bécsben tanulók körében. A
kérdés kimerítı megválaszolása egy másik tanulmány tárgya lehetne. Itt most csak arra van
lehetıségünk, hogy a teljesség igénye nélkül kiemeljünk néhány fontosabb családnevet (a függelékben
közölt adatok lehetıvé teszik az olvasónak, hogy a szubjektív felsorolásunkat kiegészítse). A bécsi
mőegyetem hallgatóinak körében találjuk a Lenck, a Manninger, a Bruckner és a Storno családok
tagjait. Storno Ferenc a mővészeti akadémián tanult, Seltenhofer Vilmos pedig a bécsújhelyi akadémia
növendéke volt. 
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bécsi egyetemeken és f ıiskolákon a századfordulón (1890–1918) / Függelék

75Függelék

Az alábbiakban a Bécsben tanuló soproni hallgatókról közlünk néhány alapvetı adatot. Az
információkat részben rövidítve, részben pedig abban a formában tüntetjük fel, amilyen módon a
forrásokban szerepeltek. A hallgatókat tanintézetenként és a beiratkozások idırendjében rendeztük. Ha
fellelhetık voltak, akkor az információkat a következı sorrendben közöljük: családi-, utó- és elınév, a
beiratkozás éve és szemesztere, kiiratkozás éve és szemesztere, fakultás, a születés idejére vonatkozó
adatok vagy az életkor, anyanyelv, felekezet, apa vagy gyám foglalkozása és az elızı iskolára
vonatkozó információk. 

Fakultások, szakirányok rövidítése:

Ar  = Architekt                                  építész

Art = Artillerist                                  tüzér

Bh  = Bildhauer                                szobrász

Bi  = Bauingenieur                            építımérnök

Cm = Chemie                                    vegyész

Ct  = Kulturtechnik                            talajjavító mérnök

D   = Diplomat                                  diplomata

Ei  = Elektroingenieur                        elektromérnök

ETh = Evangelische Theologie          evangélikus teológus

Fw  = Forstwissenschaft                    erdész

Ge  = Genie                                      mőszaki (katonai)

Gr   = Graveur                                  vésnök

Hb  = Hochbau                                  magasépítész

In   = Ingenieur                                  mérnök

J    = Jura                                          jogász

Lw  = Landwirtschaft                        mezıgazdász

M   = Medizin                                    orvos

Ma  = Maler                                      festımővész

Me  = Merkant                                  kereskedı, közgazdász

Mi  = Maschinen Ingenieur                gépészmérnök
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Mil  = Militär                                     katonatiszt

Ph   = Philosophie                              bölcsész

Phar = Pharmazie                              gyógyszerész

Pi   = Pionier                                     utász

Th   = Theologie                                teológus

 

A vallási rovat rövidítései:

ev.    = evangélikus                            evangelisch-lutherisch

izr.    = izraelita                                israelitisch

prot.   = protestáns                            protestantisch

r.k.    = római katolikus                      römisch-katholisch

unit.    = unitárius                              unitarier

76Az elızı iskolára vonatkozó rovat rövidítései:

Ben. G.                                              = bencés gimnázium

Ev. Lyc.                                            = evangélikus líceum

G.                                                      = gimnázium

H. Ak.                                              = kereskedelmi akadémia

Kat. G.                                              = katolikus gimnázium

MR.                                                  = katonai reáliskola

R.                                                      = reáliskola, reálgimnázium  

U.                                                      = egyetem

Bécsi Egyetem – Universität Wien

1.              Klaus Samuel 1890W; M ; német; ev.; Fruchthändler; Sopron G.

2.              Winkler Carl Friedrich 1891W; J; 44; német; ev.; Privat in Ottakring 

3.              Hlavacek Robert 1892W; M ; 22; német ; r.k.; Hofrath in Innsbruck; Innsbruck U.

4.              Weiler Gustav 1892W; J; 1871 02 15; magyar; izr.; Privatier Wien

5.              Kohn Ármin 1892W; M ; 20; német; izr.; Fruchtagent; Sopron Ev. Lyc.
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6.              Schwartz Alfred 1892W; J; 18; német; r.k.; Advocat ;Sopron Kat. G. 

7.              Besirski Joh(ann) 1892S -1892S; Phar; 24; r.k. 

8.              Walheim Alfred 1893W; Ph; 18; német; r.k.; Reisender ;Wien G.

9.              Opuszynski Karl 1893W; Ph; 22; lengyel; r.k.; Wachtmeister; Krakkó U.

10.            Abelesz Armin 1893W; Ph; 20; német; izr.; Rabbiner; Budapest U.

11.            Barla Eugen 1894S; J; 29; magyar; ev.; Advocatenswitwe in Kıvágóörs; Wien U.

12.            Pinteritsch Fr. Bartholomeus 1894W; Th; 20; német; r.k.; Näherin; Sopron G.

13.            Császár Julius 1894W; Th; 18; magyar; r.k.; Komitätsbeamter; Gyır G. 

14.            Mattesz Adolf 1894W; M ; 20; német; ev.; Thierarzt; Sopron Ev. Lyc.

15.            Tormássy Arthur, von 1896W; J; Th; 19; német; r.k.; Lehrer; Sopron Kat. G. 

16.            Szilvasy Colomann 1896S; M ; magyar; prot.; Advocat; Wien U.

17.            Friedek Siegfried 1896W; M ; 19; német; izr.; Privatlehrerin; Wien G. 

18.            Schwartz Anton 1897W; J; 18; magyar; r.k.; Advocat; Sopron Kat. G.

19.            Rosinger Emil 1897W; J; M ; 19; 1878; német; izr.; Dr. Banquier in Wien; Wien G. (Franz
Joseph)

20.            Daniel Oskar 1897W; J; 18; német; izr.; Sopron Ev. Lyc. 

21.            Claricini Dornpacher Franz Josef, Nobile de 1897W J; 19; német; r.k.; Oberst in
Küstenland; Wien Theresianum

22.            Rosinger Hugo 1897W; Ph;18; német; izr.; Bauingenieur; Wien G.

23.            Hammel Traugott 1899W; J; 19; 1880 07 04; német; ev.; Musiker in St. Pölten; St. Pölten
G. 

24.            Kár Carl 1901W; J; 24; magyar; r.k.; Rechnungsvorstand; Budapest U.

25.            Hauber Josef 1902W; M ;19; német; r.k.; Bauunternehmer

26.            Bedi Magnus Julius 1902W; Th; 1881 04 01; német; r.k.; Csizmenmachermeister; Sopron
Ben. G.

27.            Meyne Richard 1903W; Ph; 22 német; ev.; Gutsbesitzer; Budapest U.

28.            Horváth Carl 1904W; Th; 19; német; r.k.; Frachter; Pannonhalma G.

29.            Kaposi Géza 1904W; J; 20; magyar; r.k.; Dr. Hof. u. Ger. Advocat in Wien; Wien H. Ak.

7730.        Kláber Hugo 1904W; Ph; M ; 23; 1882 02 03; magyar; izr.; Kaufmann; Berlin U.

31.            Aisleitner Joseph 1904W; Th; 21; magyar; r.k.; Pens.Volksschullehrer; Gyır Th.
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32.            Weiler Karl, Dr.1905W; Ph;1874; német; izr.

33.            Kunczek (Kunzek) Adalbert, Ritter von, Dr. 1905W; Ph; Phar; 47; német; r.k.

34.            Schuster Eugen 1905W; J; 19; német; ev.; Ober Inspector; Wien G.

35.            Kohn Julius 1906S; J; 20; magyar; izr.; Kaufmann; Budapest U.

36.            Heim Heinrich 1906W; M ; 1887 09 18; német; izr.; Kondutteur in Wien; Wien G. (Carl
Ludwig)

37.            Hočevar Johann 1907W; Ph; 20; német; r.k.; Hutmachergehilfe in Wien; Wien G.

38.            Gere Ladislaus 1909S; J; magyar; r.k.; Budapest U.

39.            Hocevar Victor 1909W; Ph;1890 05 20; német; r.k.; Hutmachergehilfe in Wien; Wien G.

40.            Proszvimmer Geza 1910S; J; 1888 05 17; magyar; ev.; Dr. Advocat ; Budapest U.

41.            Weiss Eugen 1910S; J; 21; magyar; izr.; Zahnarzt; Budapest U.

42.            Lederer Leopold 1910W; J; 20; magyar; izr.; Privatier; Budapest U.

43.            Plenk Andreas 1910W; M ;18;1892 08 30; német; r.k.; Schuldiener; Wien G. (Carl Ludwig)

44.            Poszvék Wilhelm 1911S; M ; 21; magyar; ev.; Gerichtsarzt; Budapest U.

45.            Philipp Franz 1911W; J; 19; német; r.k.; Oberverwalter in Izabellenfeld; Sopron G.

46.            Lederer Josef 1913S; J; 1892 08 07; magyar; izr.; Kaufmann

47.            Kopfstein Sigmund, Dr. Jur. 1913W; Ph; német; izr.

48.            Meyer Adolf 1913W; M ; 21; német; r.k.; Fabriksbesitzerin in Wien; Sopron G.

49.            Bogár Julius 1913S; M ; 21; magyar; izr.; Oberconducteur b. Südbahn in Szombathely;
Budapest U.

50.            Spitzer Leo 1913W; J; 18; német; izr.; Beamter in Wien; Wien G.

51.            Zanker Viktor 1914W; J; 1895 05 24; német; r.k.; Gutspächter in Gmünd

52.            Benecsi Franz 1917W; Ph; 24; német; izr.; Bankier in Wien; Wien G.

53.            Faragó Anna 1917W; M ; 18; magyar; unit.; Oberrealschulprofessor; Sopron Ben. G.

54.            Kraus Heinrich 1918S; Ph; 25; német; r.k.; Major in Marienbad

Bécsi Mőegyetem – Technische Hochschule Wien

55.            Weiler Fritz 1890W-1894; In; 1872 02 17; magyar; izr.; Privat in Wien

56.            Frankl Josef Franz 1891W-1896; Mi ; 1873 11 13; magyar; izr.; Kleiderhändler R.

57.            Hoffmann Friedrich 1892W-1896; Mi ;1873 08 04; magyar; ev.; Nähmaschinenhändlerin R.
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58.            Mayer Ernest 1894W-1895; In; 1877 11 01; magyar; r.k.; G.

59.            Graf Eugen 1895W-1913S; Mi ; 1869 04 26; német; ev.; Kaufmann +; R.

60.            Beer Julius 1897W-1900; Mi ; 1880 01 21; magyar; izr.; Möbelhändler; R.

61.            Kopprasch Wilhelm Otto 1897W-1901; Mi ; 1879 10 13; magyar; ev.; R.

62.            Horváth Ernst 1898W-1902; Mi ;1880 05 19; magyar; r.k.; Lehrer a.d. Volksschule; Sopron
R.

63.            Kohn Ignatz 1898W-1903; Bi; In; 1880 10 31; magyar; izr.; Private; Sopron G.

64.            Kugler Heinrich 1901W-1906; Mi ; 1880 11 30; magyar; r.k.; Privat; Sopron G.

65.            Lenck Richard Samuel 1901W-1902; Mi ; 1882 12 02; magyar; ev.; Grosshändler; Sopron
R.

66.            Wulsten Hermann 1901W-1902; Mi ;1881 07 15; német; ev.; Gasdirector i.P.; R.

7867.        Manninger Alexander 1902W-1906; Mi ; 1883 03 05; német; ev.; Fabrikant; R.

68.            Boninsegna Franz 1902W-1906; Mi ; 1883 10 27; német; ev.; Bauunternehmer; Sopron R.

69.            Hacker Ludwig 1902W-1906; Bi; In;1884 03 25; magyar; izr.; Weinhändler in Wien; R.

70.            Weiss Emil 1903W-1906; Cm;1885 07 12; magyar; izr.; Kaufmann; Sopron Ev. Lyc.

71.            Bruckner Ferdinand 1903W-1906; Mi ;1882 03 02; magyar; ev.; Geschäftsleiter in
Wr.Neustadt; Sopron R.

72.            Schneider Franz 1903W-1904; Mi ; 1884 01 07; magyar; ev.; Architekt; Sopron R.

73.            Kozinek Arthur 1903W-1904; Mi; 1884 03 20; magyar; r.k.; Oberthierarzt; Sopron R.

74.            Roth Alfred 1904W-1905; In;1874 10 25; magyar; izr.; T.Gewerbe Museum

75.            Kardos Theodor 1906W-1913S; In; 1888 11 04; magyar; izr; Bahnbeamter +; Wien R.
(Franz Joseph)

76.            Ottopál Bruno 1907W-1914S; Mi ; 1888 09 23; német; r.k.; Weinhändler; Sopron R.

77.            Storno Maximilian 1912W-1912W; Bi; 1887 05 28; magyar; r.k.; Architekt, Ak. Maler;
München T. H.

78.            Kessler Oskar 1913W-1923S;Mi ;1894 01 20; német; r.k.; Oberinspektor d. Südbahn;
Sopron R.

79.            Gál Robert Hans 1915W-1921S; Cm;1897 04 26; magyar; izr.; Prokurist; Sopron R.

80.            Frischmann David 1915W-1922S; In; 1897 06 11; német; izr.; Buchdrucker in Wien; Wien
R.

81.            Karpellus Richard 1916W-1916W; In;1897 11 28; német; r.k.; Major; Sopron R.

82.            Fellner Ernst 1918S-1923S; Mi ; 1896 03 18; német; izr.; Wien R.
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83.            Kolb Jenı 1918S-1919S; Cm; 1898 02 21; magyar; izr.; Kaufmann; Sopron R.

Mezıgazdasági Fıiskola – Hochschule für Bodencultur

84.            Müller Hans 1903W-1906S; Fw; 1885 09 23; magyar; r.k.; Fabriksbesitzer in Wien; Wien
R. 

85.            Ratz August 1904W-1904W; Fw; 1884 03 13; magyar; ev.; Privatier; Selmecbánya Forstak. 

86.            Marsano Wilhelm, von 1905W-1905W; Lw ;1883 06 29; német; r.k.; Feldmarschall in
Zágráb; R. 

87.            Ratz Andreas 1906W-1907S; Lw ; 1886 02 03; magyar; ev.; R., Selmecbánya Forstak. 

88.            Weiss Rudolf 1907W-1911S; Lw ; 1888 05 02; magyar; izr.; Kaufmann; G. 

89.            Philipp Franz 1911W-1912S; Lw ; 1892 06 06; német; r.k.; Ökonomieoberverwalter; G. 

90.            Kremser Ludwig Karl 1912W-1913S; Lw ;1894 04 02; magyar; ev.; Seifenfabrik in Sopron;
Ev. Lyc. 

Bécsi Képzımővészeti Akadémia – Akademie der bildenden Künste Wien

91.            Storno Franz 1900W-1903; Ma; 1891 03 04; német; r.k.; Maler; G.

92.            Székesi Kurt Josef 1906-1910; Ma;1886 07 19; német; r.k.; Postbeamter; R., München
Zeichenschule

79Export Akadémia – Export Akademie

93.            Schiller Franz 1918-1919; Me; 1897 07 14; magyar; r.k.

94.            Menczel Tihamér 1918-1919; Me; 1892 05 10; magyar; r.k.  

95.            Mübl Ferdinand 1918-1919; Me; 1897 07 26; magyar; ev. 

96.            Steiner Ladislaus 1918-1919; Me; 1897 05 22; német; izr.

97.            Simon Josef 1918-1919; Me; 1897 12 30; magyar; ev.

98.            Schwarz Paul 1918-1919; Me; 1897 10 14; magyar; izr.

99.            Kummert Eugen 1918-1919; Me; 1894 08 08; magyar; ev.

100.          Wenczel Adalbert 1918-1919; Me; 1890 07 24; magyar; ev.

101.          Goldschmid Alfred 1918-1919; Me; 1900 05 21; német; izr.

102.          Hambach Hans 1918-1919; Me; 1895 10 08; magyar; r.k.

103.          Feiglstock (Füredi) Leopold 1918-1919; Me; 1898 11 07; német; izr.
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Bécsújhelyi Teréziánus Katonai Akadémia – K.u.K. Theresianische Militär Akademie in Wiener
Neustadt

104.          Reichlin-Meldegg Karl 1890–1893; Mil ; 18; r.k.; Feldmarsch.lieutenant in Hermannstadt;
Mährisch Weisskirchen MR.

105.          Reichlin-Meldegg Friedrich, Freiherr von 1891-1894; Mil ; 17; r.k.; Feldmarsch.lieut. d.R. in
Hermannstadt; Mährisch Weisskirchen MR.

106.          Jenny Adalbert, von 1891-1894; Mil ; 18; ev.; Rittmeister + Privat.

107.          Stráner Friedrich, Edler von 1892 –1895; Mil ; 19; ev.; Oberst d.R. in Ödenburg; Mährisch
Weisskirchen MR.

108.          Weisz Josef 1894-1897; Mil ; 17; ev.; Conditenfabrikant +; Mährisch Weisskirchen MR.

109.          Aichhorn Richard 1894 –1897; Mil ; 19; r.k.; Bahnbeamte + Privat.

110.          Takács Gabriel, von 1895-1898; Mil ; 17; ev.; Präsident d. k.ung. Gerichtshofes Privat.

111.          Cavallar Ernst 1896-1899; Mil ; 17; r.k.; Oberst; Mährisch Weisskirchen MR.

112.          Müller Theodor, de 1897-1900; Mil ; 18; r.k.; Dr. Oberstabsarzt Privat.

113.          Oberkamp Ernst 1897-1900; Mil ; 16; ev.; Generalmajor d.R. in Bruck a.d. L.; Mährisch
Weisskirchen MR.

114.          Hoser Julius, Edler von 1898-1901; Mil ; 18; r.k.; Oberst d.R. in Wien; Mährisch
Weisskirchen MR. 

115.          Hajas Desiderius, von 1900-1903; Mil ; 17; ev.; Comitats-Rechtsanwalt Privat.

116.          Hranitzky Stefan 1900-1903; Mil ; 17; r.k.; Stations-Vorstand d. Südbahn; Mährisch
Weisskirchen MR.

117.          Issovits Gustav 1902-1905; Mil ; 20; r.k.; Milit.-Rechnungsoff. in Sarajevo; Karlstadt Inf.
KS.

118.          Kern Franz 1902-1905; Mil ; 17; r.k.; Stabsarzt in Komorn; Mährisch Weisskirchen MR.

119.          Reisner Heinrich 1905-1908; Mil ; 19; ev.; Sicherheitswachmann Privat.

120.          Rátz Otto 1905-1908; Mil ; 18; ev.; Dr. Landesgerichtsrat; MR.

121.          Fabianics Adalbert, von 1906-1909; Mil ; 17; magyar; r.k.; Rittmeister in Jászkeve; Privat.

122.          Schaffer Anton 1908-1911; Mil ; 19; magyar; r.k.; Privatier; Privat.

123.          Kund Eugen 1909-1912; Mil ; 17; magyar; ev.; Advokat +; MR.

80124.      Cserich Franz 1910-1913; Mil ; 18; magyar; r.k.; Sicherungsoffizial +; MR. 

125.          Russ Reinhold 1911-1914; Mil ; 18; magyar; r.k.; Weingrosshändler; MR.
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126.          Gömbös Johann 1911-1914; Mil ; 18; magyar; ev.; Volksschullehrer; MR.

127.          Rohn Ferdinand 1912-1915; Mil ; 17; magyar; r.k.; Volksschuldirektor +; Kismarton MR.

128.          Issovits Josef 1913-1915; Mil ; 18; német; r.k.; Mil. Rechnungsoffizial +; Mährisch
Weisskirchen MR.

129.          Kastel Friedrich 1913-1915; Mil ; 18; német; r.k.; Major +; Mährisch Weisskirchen MR.

130.          Pekovits Alexander 1913-1915; Mil ; 18; magyar; r.k.; Volksschullehrer; Kismarton MR.

131.          Arnhold Géza 1914; Mil ; 18; magyar; ev.; Advokat +; Kismarton MR.

132.          Seltenhofer Wilhelm 1915; Mil ; 17; magyar; ev.; Glockengiesser +; Kismarton MR.

133.          Arnhold Zoltán 1915; Mil ; 17; magyar; ev.; Advokat +; Kismarton MR.

134.          Ádám Koloman 1915; Mil ; 17; magyar; r.k.; Postkontrollor; Budapest Ludovika Ak.

135.          Fogarassy Adalbert 1916; Mil ; 17; magyar; r.k.; Oberstabsarzt; Budapest Ludovika Ak.

136.          Moravič Lorant 1916; Mil ; 16; magyar; r.k.; Ritter v. Corvettenkapit. d.R.; Kismarton MR.

137.          Kund Adalbert 1916; Mil ; 17; magyar; ev.; Advokat +; Privat.

138.          Nagy Baltasar 1916; Mil ; 17; magyar; r.k.; Komitatsbeamter; Budapest Ludovika Ak.

139.          Weisz Ernst 1917-1920; Mil ; 18;magyar; ev.; Oberstleutenant d.R.; Kismarton MR.

Bécsi Hadmérnöki Akadémia – K.u.K. Technische Militär Akademie in Wien

140.          Reichlin-Meldegg Wilhelm, Freiherr von 1891-1894; Art ; 17; r.k.; Feldm.lieutenant d.R. in
Hermannstadt; MR.

141.          Reichlin-Meldegg Rudolf, Freiherr von 1892-1895; Ge; 17; r.k.; Feldm.lieutenant d.R. in
Hermannstadt; MR.

142.          Semliner Carl 1896-1899; Art ; 18; r.k.; Oberstlieutenant d.R. in Cilli; MR.

143.          Ottopal Alexander 1902; Ge;18; r.k.; Weingroßhändler; MR.

144.          Lenck Emil 1902; Art ; 17; ev.; Grosshändler +; MR.

145.          Eitler Eugen 1908; Art ; 1889 03 28; magyar; ev.; Post-Oberoffizial +; Honv. R.

Konzuli Akadémia – K.u.k. Konsular Akademie in Wien

146.          Ullein Anton 1912-1919; D; 1894 11 02; r.k.; Rath, Architekt

147.          Zmeskal Zdenko, von zu Domanovecz u. 1917; D; 1898 02 28; r.k.; Gutsbesitzer in
Cserencsény 


