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BÉCS EGYEDURALMA.
A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A 18. században már jelentőssé váló újkori egyetemjárás adatairól korábbi tanulmányok-
ban már beszámoltam, de sokáig nem voltak ismertek a hozzánk időben közelebb álló
és jelentőségében kiemelkedő 19. századi peregrináció adatai. Mivel e korszak anyaköny-
veit, egy-két kivételtől eltekintve eddig még nem publikálták, ezért csak helyszíni levéltári
kutatással lehetett ezeket az információkat megszerezni. Több mint két évtizedes kuta-
tásaink során csaknem teljesen áttekintettük ezeket a levéltári forrásokat, így most már
megpróbálhatunk pontos képet felrajzolni e korszak magyar vonatkozású peregrináció-
járól. Jelen tanulmányunkban a 19. század első felének egyetemjárását kívánjuk elemezni,
amely korszak sok tekintetben eltér a megelőző és az ezt követő időszakoktól. A 19. szá-
zadi peregrináció adataiból néhány részlet ismert volt már a korábbiakban,1de csak nap-
jainkban jutottunk el odáig, hogy érdemi információt adjunk az éppen e században
nagymértékben változó magyar egyetemjárásról.

A peregrináció irányainak változása

A 19. század kezdete szinte pontosan egyezik a magyarországi diákok egyetemjárásá-
ban bekövetkezett korszakhatárral. Az európai politika változásai talán sohasem be-
folyásolták annyira a peregrinációt, mint éppen e század első felében. A napóleoni
háborúk éppen a 18. század legvégén zártak el olyan országokat a magyar diákok elől,
ahová addig nagy számban mentek tanulni. A svájci akadémiák teljesen bezárultak a
magyar peregrinusok előtt, sőt Genf  egyeteme átmenetileg a Francia Császársághoz
került. Itália nagy része szintén francia megszállás alá került, de tudjuk, hogy onnan
már korábban is elfogytak a magyar diákok. A század első felében csak a Habsburg
birodalomhoz tartozó Lombard – Velencei Királyság két egyetemén, Padovában és
Paviában fordultak elő magyar diákok. Szinte teljes egészében eltűntek a magyar diákok
az ugyancsak francia megszállás alá került Hollandia egyetemeiről, s az egykor oly ked-
velt protestáns egyetemeket e században már csak néhány ösztöndíjas magyar teológus
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1   A korszak Habsburg birodalmon belüli egyetemjárásának adatait már közöltem a „Magyarországi diákok
egyetemjárása az újkorban” című sorozat első kötetében: SZÖGI László: Magyarországi diákok a Habs-
burg birodalom egyetemein 1790-1850. Budapest-Szeged 1994. Az ott közöltekhez képest az elmúlt
években nagyon sok új adat került elő, tehát mostani közlésünk, annak javított és bővített változatából
készült. Ugyancsak közöltem a németországi egyetemjárás adatait a sorozat egy másik kötetében:
SZÖGI László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Budapest
2001. A Habsburg birodalom egyéb egyetemeiről most van kiadás alatt a sorozat egy újabb kötete,
amelynek adatait szintén beépítettem e tanulmányba: MÉSZÁROS Andor – SZÖGI László – VARGA
Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és főiskoláin 1789-1919.
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látogatta. Anglia, Franciaország és Oroszország egyetemeire e fél évszázadban még
alig néhányan jutottak el, így a peregrináció lényegében csak az örökös tartományokra
és Németországra korlátozódott. 1819-ben a jénai Kotzebue féle merénylet után, a
Szent Szövetség Karlsbadi Konferenciáján gyakorlatilag teljesen betiltották a külföldi
egyetemjárást, így jó néhány évre még a német egyetemek is bezárultak a magyar diá-
kok előtt. A teljes tiltást ugyan 1826-ban feloldották, de az 1830-31-es kolerajárvány
tovább nehezítette a külföldi egyetemjárást, így a német egyetemek látogatása is csak
az 1830-as évek közepén kezdett helyreállni. A fenti tényezők következtében a 19. szá-
zad első felének egyetemjárása teljesen speciális a magyar peregrináció történetében,
hiszen sem korábban, sem későbben nem volt olyan időszak, amikor ennyire dominált
volna egyetlen külföldi útirány, egyetlen régió. 

1. Magyarországi diákok az európai egyetemeken. 1801-1850

Az 1. számú táblázatból kiderül, hogy a század első felében 12936 beiratkozást is-
merünk külföldi egyetemeken és akadémiákon. Ez alig kevesebb, mint az egész 18. szá-
zadban külföldön beiratkozottak száma2. A 19. század a külföldi egyetemjárás
tömegesedésének korszaka. Ezt mutatja, hogy már a század első felében csaknem annyian
tanulnak külföldön, mint az egész 18. században. Kétségtelen azonban, hogy a 18. szá-
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Periódus/Régió 1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 1841-1850 Összes %

Bécsi intézetek 734 1319 1876 2134 2204 8267 63,90

Bécsi katonai 283 249 223 222 227 1204 9,30

Örökös tart. 170 204 416 384 382 1556 12,02

Németország 395 321 172 276 577 1741 13,45

Itália 1 6 10 46 52 115 0,88

Anglia - - 1 4 12 17 0,13

Hollandia 5 5 5 - 1 16 0,12

Franciaország 1 -- 3 5 9 0,06

Oroszország 1 3 1 - 1 6 0,04

Svájc 1 2 3 0,02

Belgium - - - - 2 2 0,01

Összes 1590 2107 2705 3070 3464 12936 100

2   1701 és 1800 között összesen 13894 magyarországi diák külföldi beiratkozását ismerjük az európai
egyetemeken.
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zaddal szemben, a peregrináció korszakunkban egyoldalúvá, egyirányúvá vált.3A század
első felében több új felsőoktatási intézmény alakult a császárvárosban, amelyekre később
szeretnék utalni. Ezek is egyre több magyar hallgatót vonzottak Bécsbe. Ráadásul a ki-
sebb birodalmi egyetemek közül Innsbruck, Graz, Olmütz elvesztette egyetemi rangját
és csak 1826-ban kapták vissza e címüket. Krakkó 1809-től 1846-ig nem tartozott a bi-
rodalomhoz. Mindez csak erősítette Bécs vonzerejét. Ennek következménye az a meg-
döbbentő adat, hogy vizsgált időszakunkban a bécsi polgári tanintézetekbe iratkozott be
a magyarországi peregrinusok 64 %-a. Ezen kívül az ottani katonai tanintézetekben tanult
a magyarországi hallgatók 9,3 %-a. Végezetül az örökös tartományok egyéb egyetemeire
járt a hazai peregrinusok 12 %-a. Összességében tehát a 19. század első felében a kül-
földre eljutó magyarországi diákok 85,26 %-a a Habsburg birodalom egyetemein tanult,
amihez hasonló arányt a magyar peregrináció történetében korábban még sohasem ta-
pasztaltunk. Ezen belül bécsi polgári és katonai intézeteket látogatott a hazai diákok
közel háromnegyede, vagyis joggal jellemezhetjük úgy a korszakot, hogy ez „Bécs egyed -
uralma”.
Egyébként a hazai diákok 13 és fél százaléka iratkozott be a német egyetemekre,

ami jóval kisebb arány, mint a korábbi évszázadok hasonló adata. Rajtuk kívül az összes
többi európai országba csupán az ismert beiratkozók fél százaléka jutott el.

A hallgatók felekezeti megoszlása

A korszak forrásai csak ritkán közlik a diákok felekezeti hovatartozását, ez az adat mind-
össze a beiratkozók 38,5 %-ánál áll rendelkezésünkre. A korszakban már az egyetemek
felekezeti jellege szinte mindenütt háttérbe szorult, így már valamennyi felekezet diákjai
beiratkozhattak a különféle univerzitásokra. A zsidósághoz való tartozás még sok esetben
fel van tüntetve, de a század harmincas éveiben már ez sem számít különlegességnek. A
keresztény felekezeteken belül a hovatartozást a legtöbb helyen már nem tüntették fel.
Éppen ezért a 2. számú táblázat adatai nem relevánsak, csupán tájékoztató jellegűek. Az
mindenképpen látszik belőle, hogy a bécsi dominancia miatt a katolikusok száma igen
jelentős, de nincsenek túlreprezentálva. Az evangélikusok száma feltűnően magas, mivel
ha nem mehettek Németországba, akkor szívesen választották a német nyelvű bécsi in-
tézeteket.
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3   A 18. században még Németország vezet a magyarországi egyetemjárásban 33 %-os részesedéssel, a
Bécsi Egyetem aránya ekkor 26 % és a többi bécsi katonai és polgári tanintézeté 12 %. Lásd: SZÖGI
László: A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai = Cito pede labitur aetas. Tanulmányok
Kapronczay Károly 70. születésnapjára. (Szerk: MAGYAR László András - KAPRONCZAY Katalin)
Budapest 2011. 229-240. p.
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2. A hallgatók felekezeti megoszlása 1801-1850

A reformátusok láthatóan alulreprezentáltak, közöttük volt a legkisebb hagyománya
a Bécsben való tanulásnak. Nagyon kicsi még a jelenléte a görög katolikusoknak és az
ortodoxoknak, amely kérdésre a nemzetiségi összetétel vizsgálatánál még kitérünk. Fel-
tűnő viszont a zsidóság kiemelkedően magas arányú képviselete, az ismert adatokból
több mint 20 %. A valóságban arányuk e korszakban még bizonyosan kisebb. Ennek
csak részben oka, hogy az ő adataikat pontosabban jelzik az anyakönyvek. Sokkal inkább
fontos látni, hogy már a század első felében megkezdődik a hazai zsidóság intenzív áram-
lása az értelmiségi pályák felé, amely folyamat a későbbiekben csak erősödött.4

Az egyes egyetemek iránti érdeklődés

3. Magyarországi diákok az egyes fontosabb egyetemeken korszakonként 1801-1850 (150 beiratkozónál több esetben)
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Felekezet rk ref ev gk gkel unit prot izr nincs adat

Összes ismert 1789 283 1703 69 78 10 6 1040 7957

Százalék ismertből 35,93 5,68 34,20 1,38 1,56 0,20 0,12 20,88

Összes ismert 4979 38,50

Mindösszes 12936 100

Periódus/Egyetem 1801-1825 1826-1850 Összes Periódus/Egyetem 1801-1825 1826-1850 Összes

Bécs Egyetem 1610 2743 4353 Graz Egy. 154 226 380

Bécs Műegyetem 208 1377 1585 Prága Egy. 110 190 300

Bécs Állatorv. 103 371 474 Lemberg Egy. 175 144 319

Bécs Képzőműv. 313 524 837 Zágráb Akad. 4 154 158

Bécs Prot. Teol. 208 435 643 Berlin Egy. 9 282 291

Bécsújhely Kat. 220 230 450 Göttingen Egy. 201 46 247

Bécs Hadmérnök 266 221 487 Halle Egy. 12 169 181

Bécs Josephinum 172 95 267 Jena Egy. 257 172 429

4   A kérdésről bővebben: SZÖGI László: Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület
egyetemein és főiskoláin (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei  X. Bp. 2011. 107-118. p.,
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A 3. és a 4. számú táblázatokban foglaltam össze az egyetemek iránti érdeklődés
sorrendjét a magyarországi születésű diákok szempontjából. A korszakszakban 16 olyan
egyetem, vagy akadémia volt, amelybe több mint 150 hazai diák jelentkezett. Ezek közül
nyolc volt bécsi székhelyű, négy az örökös tartományokhoz tartozott, ideértve most a
Zágrábi Királyi Jogakadémiát is.5Itt jegyzem meg, hogy a zágrábi anyakönyvek csak
1828-tól maradtak meg, így bizonyos, hogy a korábbi években is hasonló nagyságrendű
magyarországi diák járt oda, de az ő adataikat nem tudtuk összegyűjteni. Ezen kívül még
négy német egyetemet látogattak sokan. A század első negyedében Jénát és Göttingát,
míg a második negyedében inkább már Berlint, Jénát és Hallét.
Ha azokat az egyetemeket vizsgáljuk, ahová legalább 25 hazai diák iratkozott be,

akkor azt tapasztaljuk, hogy a 19. század első negyedében mindössze 22 ilyen intézmény
van, a második negyedben pedig 27. Ez nagyjából megfelel a 18. század hasonló adata-
inak, de összetételében azoktól hatalmas mértékben eltér. Az okokat keresve, nem csupán
a korábban már említett történelmi – politikai változásokat kell megemlíteni, hanem azt
is, hogy az egyes európai államokban éppen a 18-19. század fordulóján óriási változáso-
kon ment át az egyetemi struktúra. Témánk szempontjából döntő a német egyetemi
rendszer teljes megváltozása a 19. század elején. A napóleoni háborúk során átmenetileg
francia befolyás alá került, széttagolt Németországban az egyetemek számának radikális
csökkentésére, majd regionális átrendeződésére került sor. A 18. század végén meglévő
36 egyetemből, ill. akadémiából a bützowi 1789-ben már megszűnt, majd a Rajnáig tör-
ténő francia előnyomulás következtében 1793-ban a mainzi, 1796-ban pedig az egyik
legrégibb német egyetem, a kölni zárta be kapuit. 1794-től nem működött Stuttgart első
felsőfokú tanintézete és 1797-ben Bonnban is megszűnt az 1786-ban alapított első egye-
tem. A század elején azután megkezdődött az egyetemek területi átszervezése, ami azt
jelentette, hogy az aprócska akadémiák vagy megszűntek, vagy beolvadtak egy közeli
nagyhírű univerzitásba. Több egyetem székhelyet is változtatott. A sort Bajorországban
az Ingolstadti Egyetem kezdte meg, amely 1800-ban előbb Landshutba, majd 1826-ban
onnan a fővárosba, Münchenbe költözött, létrehozva a későbbi Németország második
legfontosabb egyetemét. A bajor egyetemi reform keretében 1803-ban elvesztette egye-
temi jellegét a Bambergi és Dillingeni Akadémia. Hasonló sorsra jutott 1805-ben Fulda,
1808-ban pedig Altdorf, melynek feladatait a szomszédos Erlangen vette át. 1809-ben a
Helmstedti Akadémia a Göttingeni Egyetembe olvadt be és ugyanúgy megszűnt Rinteln
már hosszú ideje válságban lévő főiskolája. Poroszországban 1811-ben költöztették Ber-
lintől távolabbra Frankfurt an der Oder egyetemét, egyesítve a Breslaui Leopoldinával.
E reformok folytatásaként azután 1816-ban bezárta kapuit a szintén ősi Erfurti Univer-
zitás, és a hasonlóan nagyhagyományú Wittenbergi Egyetem pedig Halléval egyesült.
1817-ben a kicsiny Herborni Akadémiát is bezárták, majd egy évvel később az új Rajna
menti tartomány igényeinek ellátására Bonnban újra egyetemet nyitottak, de ezzel egy
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5   Mivel kutatásaimat nem terjesztettem ki Horvátország és Szlavónia területére, ezért a Zágrábban tanuló
diákokat is peregrinusként veszem számba, bár államjogilag ők a Magyar Királyság területén tanultak.
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időben bezárta kapuit a Duisburgi és a Paderborni Egyetem. 1818-ban a Münsteri Egye-
temet is visszafejlesztették és csak bölcsészeti és teológiai kara működött tovább.
E hosszas felsorolást azért tartottuk szükségesnek, hogy érzékelhető legyen a német

egyetemi rendszerben bekövetkezett változás nagyságrendje, és ugyanakkor példamutató
jellege és bátorsága. Gyakorlatilag a korábbi intézményhálózat felét felszámolták, sőt
még ennél is többre gondoltak, de néhány egyetemet a tervekkel ellentétben mégis meg-
hagytak. A Badeni Nagyhercegség kicsiny területén, pl. Breisgau átvétele után két egye-
tem maradt Freiburg és Heidelberg. Az első elképzelések itt is Freiburg megszüntetését
tűzték ki célul, de végül is megmaradt, mert a katolikus teológiát inkább Freiburgban kí-
vánták hagyni, mint a protestáns karakterű Heidelbergben.
Eddig nem esett szó a német egyetempolitika legnagyobb horderejű változásáról.

1810-ben Wilhelm von Humboldt kezdeményezése alapján az éppen legyőzött Porosz-
országban megalapították az új Berlini Egyetemet, amely rövid idő alatt Közép-Európa
vezető univerzitásává nőtte ki magát. A tanszabadság és az új metodika, a szemináriumi
rendszer bevezetése, a sok helyről idehívott kitűnő professzori kar Erdélytől Norvégiáig
és Oroszországtól Amerikáig tette vonzóvá Berlint, és a 19. század közepén már egyér-
telműen Németország első egyetemének számított.6

Franciaországban 1793-ban gyakorlatilag az összes régi, középkori, vagy újkori ala-
pítású egyetemet bezárták, s speciális szakfőiskolák sorát kezdték megalapítani, mint pl.
1795-ben az École Politechnique-t, amely az első igazi műegyetem volt Európában. A
berlini alapítással csaknem egy időben Napóleon által, 1808-ban bevezetett egyetemi re-
form létrehozta az országosan egységes Université Impériale-t, egy szigorúan centralizált
speciális rendszert.7

Érdemes megjegyezni, hogy a 18. elején még létező 35 spanyolországi egyetemből
hét már a 18. században, további 15 a 19. század első felében megszűnt, így itt is egy ki-
sebb, de centralizáltabb rendszer alakult ki. A széttagolt Itáliában változatlanul működött
mintegy 18 egyetem, s közülük – mint említettük - kettő tartozott a Bécsi Kongresszus
döntése alapján a Habsburg birodalomhoz.

16

SZÖGILÁSZLÓ

6   A korszakra az újabb német irodalomból használható: R. Steven TURNER: Universitäten. In: Hand-
buch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III. 1800-1870. München 1987.  221-249. p. és Rainer A.
MÜLLER: im. 1990. 64-80. p., Student und Hochschule im 19. Jahrhundert. Studien und Materialien.
Göttingen 1975. 389. p. Az e kötetben megjelent tanulmányok közül figyelemre méltó: Von Christoph
THIENEN-ADLERFLYEHT: Wandlugen des österreichischen Studiensystems im Übergang vom
18. zur 19. Jahrhundert = 26-46. o.

7   A téma legjobb magyar nyelvű összefoglalása: KARÁDY Viktor: A francia egyetem Napóleontól Vic-
hyig. Felsőoktatási Kutatóintézet. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest 2005.
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4. A fontosabb egyetemek látogatottságának abszolút sorrendje

a magyarországi diákok beiratkozási száma alapján 1801-1850. 25 fő fölötti beiratkozó esetében
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Szám 1801-1825 1826-1850

1 Bécs Egy. 1610 (31,88%) Bécs Egy. 2312 (29,31%)

2 Bécs Képzőműv. 313 Bécs Műegyetem 1377

3 Bécs Hadmérnöki 266 Bécs Képzőműv. 524

4 Jena Egy. 257 Bécs Prot. Teol. 435

5 Bécsújhely Katonai 220 Bécs Állatorvosi 371

6 Bécs Műegyetem 208 Berlin Egy. 282

7 Bécs Prot. Teol. 208 Bécsújhely Katonai 230

8 Göttingen Egy. 201 Graz Egy. 226

9 Lemberg Egy. 175 Bécs Hadmérnöki 221

10 Bécs Josephinum 172 Prága Egy. 190

11 Graz Egy. 154 Jena Egy. 172

12 Prága Egy. 110 Halle Egy. 169

13 Bécs Állatorv. 103 Zágráb Akad. 154

14 Bécs Theresianum 98 Lemberg Egy. 144

15 Tübingen 71 Bécs Josephinum 95

16 Wittenberg Egy. 70 Bécs Theresianum 90

17 Olmütz Egy. 56 Lipcse Egy. 79

18 Marburg Egy. 49 Bécs Máriabrunn 66

19 Krakkó Egy. 40 Bécs Augustineum 61

20 Linz Akad. 29 Padova Egy. 61

21 Bécs Augustineum 28 Tübingen Egy. 53

22 Lipcse Egy. 25 Hohenheim Akad. 50

23 Göttingen Egy. 46

24 Prága Műegyetem 43

25 Olmütz Egy. 40

26 München Képzőműv. 38

27 Pavia Egy. 35

Össz. 5049 7887
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Az ugyancsak a Bécsi Kongresszus után létrehozott Holland Királyságban a magyar
szempontból egykor legnépszerűbb Franekeri Egyetemet előbb 1811 és 1816 között szüne-
teltették, majd 1844-ben végleg bezárták. A Geldern tartományban lévő Harderwijki Egyete-
met már 1818-ban megszüntették. Az akkor még Hollandiához tartozó Liege-ben és Gentben
1817-ben egyetemeket alapítottak, amelyek a belga függetlenség kinyilatkoztatása után Belgi-
umhoz kerültek, s melléjük 1834-ben Brüsszelben újabb egyetemet hoztak létre. Ezekre az
egyetemekre azonban korszakunkban gyakorlatilag nem jutottak el magyar diákok.
Ezzel szemben az Orosz birodalomban éppen a 19. század legelején épült ki az egye-

temi rendszer. Az 1755-től meglévő Moszkvai Egyetem mellé, az újonnan felállított tanke-
rületek mindegyikében létrehoztak egy-egy univerzitást. 1802-ben a Baltikumban újra
felállították a majdnem egy évszázada szünetelt Tartui (Dorpat) Egyetemet, méghozzá német
tannyelvvel. A régi Vilniusi (Vilno) Egyetem 1803-tól szintén a cári Oroszország egyetemi
rendszerébe tagolódott, majd 1804-ben Kazányban és Harkovban állítottak fel új egyete-
meket. Az Oroszországhoz került Varsóban 1818-ban, Szentpéterváron pedig 1819-ben
hoztak létre új egyetemet, bár utóbbinak már komoly előzménye volt.8Az 1831-es lengyel
felkelés után a cári hatalom bezárta a varsói és a vilniusi egyetemeket, majd 1834-ben Kijev-
ben újabb univerzitást hívott életre. Az orosz egyetemek anyakönyvei nincsenek kiadva és a
beiratkozási adatok nagyon nehezen kutathatók.9

Korábban már utaltunk rá, hogy II. József  idején a Habsburg birodalomban is az egye-
temek centralizációja zajlott le, s csupán négy intézmény viselhette az „universitas” elneve-
zést, Bécs, Prága, Pest és Lemberg, közülük is kiemelkedve a felszereltségében és
ellátottságában kimagasló Bécsi Egyetem. A század első negyedében a 22 leglátogatottabb
intézetbe 4255 beiratkozás történt, az összes peregrinus 84 %-a. A század második negye-
dében a 27 legfontosabb tanintézetbe 7564-en iratkoztak be. Ez a korabeli peregrinusok 96
%-a. Ezek az adatok is igen ritkák a magyar peregrináció történetében. Kevés számú inté-
zetbe jártak viszonylag sokan. A század második negyedére Wittenberg, Marburg és Linz
kiesett a látogatottabb intézetek listájából, viszont bekerült Berlin, Halle, Padova, Pavia egye-
teme, a Zágrábi Akadémia, a Bécs melletti Mariabrunni Erdészeti és a Hohenheimi Mező-
gazdasági akadémiák, a Müncheni Képzőművészeti Akadémia és a Prágai Műegyetem.

A külföldi magyar egyetemjárás egyik legfontosabb központja – Bécs

Már kutatásunk megkezdése előtt nyilvánvaló volt, hogy e periódusban a magyar pregrináció
egyik legfontosabb iránya a császári székhely és a birodalmi főváros, Bécs lesz. A császárvárosban
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8   A Szentpétervári Egyetem alapítását a mai orosz szakirodalom sokszor 1728-tól számítja, amikor I.
Péter megalapította az Orosz Tudományos Akadémiát, s mellette felsőfokú oktatás is megkezdődött.
Igazi egyetemmé azonban 1819-ben minősítették

9   Tartuban és Vilniusban sikerült a korabeli anyakönyveket átnéznem, Kijevben csak a diákok neve alap-
ján lehetett kutatást folytatni. Moszkvában, Kazányban és Szentpéterváron nem volt módom szemé-
lyesen a levéltárakban kutatni.
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működtek a birodalom legkorszerűbb felsőfokú tanintézetei, és ez óriási vonzóerőt gyakorolt a
Monarchia minden tartományának tanulni vágyó ifjúságára. Az eredmények mégis meglepőek,
hiszen, mint jeleztük Bécs fölénye a peregrináció tekintetében a vártnál is sokkal nagyobb.10

A bécsi Tudományegyetem

A 19. század első felében a magyar felsőoktatás egyik sarkalatos kérdése volt a Bécshez való
viszony. A magyarországi tanügyet ugyan külön törvények szabályozták a birodalmon belül,
így az 1777-es Ratio Educationis, majd ennek 1806-ban kiadott második változata, de a fe-
renci abszolutizmus idején a pesti egyetem oktatási rendjét egyre szorosabban a bécsi egye-
teméhez igazították. Ennek megfelelően ezekben az évtizedekben a pesti Bölcsészeti Kar
tanulmányi idejét kétszer változtatták meg bécsi mintára. Az Orvosi Karon 1813-ban lé-
nyegében a bécsi fakultás rendszerét vezették be. Az 1810-es évek végén visszaállították a
kari igazgatói intézményt, miután ezt a tisztséget Bécsben 1802-ben már felújították. Ferenc
császár 1818. május 3-án kiadott rendeletében egyértelműen kimondta, hogy a magyar tan-
ügyet az örökös tartományok rendszere szerint kell szabályozni. A pesti egyetem esetében
zsinórmértékül a Bécsi Univerzitás rendszere szolgált, de korszakunkban többször állították
az intézmény elé követendő példaként a Prágai Egyetemet is. Bécs befolyása a tan -
székbetöltéseknél nyilvánult meg a leghatározottabban. A megüresedett katedrákra szóló
pályázatokat 1808 után esetenként, 1820-tól azonban kötelezően Bécsben is meg kellett hir-
detni. 1817-től már a pályázati tételeket is a bécsi egyetemi kari igazgatói állították össze. E
rendszer következménye lett, hogy a két helyen kiírt pályázatokra még a magyar jelentkezők
is Bécsbe mentek vizsgázni Pest helyett, mert így reméltek biztosabb sikert.
A központi befolyás erősödését a pesti tanárok és a magyar tudományos közvélemény

ellentmondásosan fogadta. Bécsből nézve az intézkedések a tudományos színvonal emelését,
a provincializmus elkerülését szolgálták, magyar oldalról azonban a nemzeti kulturális autonó-
mia elnyomását, a magyar érdekek háttérbe szorítását látták az intézkedésekben. A nemzeti
ébredés korát élő magyar társadalom érzékenyen reagált minden ilyen kérdésben, és az ország-
gyűlésen is többször tárgyalták a pesti és a bécsi egyetem viszonyát. 1827 januárjában már azt
kérték a pozsonyi diétán, hogy a pesti egyetemet minden ausztriai befolyástól mentesítsék. A
tanárok ugyanakkor sokszor szerették volna az egyetem felszereltségét, az oktatás tárgyi felté-
teleit a bécsi színvonalhoz igazítani, de az anyagi kondíciók ehhez korszakunkban mindig hi-
ányoztak. E szegénységről a magyar közvéleményben sajátos téveszme élt, amikor esetenként
azzal vádolták a bécsi kormányzatot, hogy a magyar egyetem, általuk nagyon gazdagnak tartott
anyagi alapját bécsi célokra fordítják. A valóságban a Bécsi Egyetem fejlesztésére fordított ösz-
szegeket még a prágaival is alig lehetett összehasonlítani, nemhogy a jóval kisebb pesti univer-
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10  Erről a szerepről írtam: SZÖGI László: Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschul-
wesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen der
Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth GRÖSSING,
Alois KERNBAUER, Kurt MÜHLBERGER, Karl KADLETZ) Wien 2001. 203-208. p.
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zitáséval. Bécsnek hírnevén kívül volt egy szűkebb vonzáskörzete is. Természetes, hogy a nyu-
gat-magyarországi (a mai Burgenlandnál nagyobb területről) német anyanyelvű lakosság Po-
zsony, Moson, Sopron, Vas megye területéről Bécsbe küldte tanulni fiait.
Ebben az időben a bécsi orvosi iskola Európa egyik legjobbjának számított, így ért-

hetően nagy volt e fakultás iránt a magyarországi hallgatók érdeklődése. A hazai hallgatók
több mint fele ezen a karon tanult. Az orvosok és sebészek között viszonylag nagy szám-
ban voltak magyarországi zsidó családok fiai, már ekkor csaknem 20 %-ban képviseltették
magukat. Feltűnő a gyógyszerészek magas száma, a karon belüli mintegy 20 %-os arány-
nyal, ők viszont kétharmad arányban német családokból származtak.
A magyarországi katolikus egyház már régóta a bécsi Pazmaneumban képezte legtehetsége-

sebb kispapjait, s ők a bécsi teológiai fakultásra iratkoztak be. Ehhez hasonlóan több szerzetesrend
is Bécsbe küldte tanulni novíciusainak egy részét.11A felmért 50 év alatt a magyarországi születésű
23 %-a, a Teológiai Karra iratkozott be. Közöttük a magyar nemzetiségűek voltak a legtöbben,
42 %-os arányban. Németajkú volt 26 %-uk és feltehetően szlovák anyanyelvű 20 %-uk. Néhány
román görög katolikus kispap is tanult Bécsben, bár a görög katolikusok többségét ebben az idő-
ben Lembergbe irányították, mivel a Szent Barbara szemináriumot oda helyezték át.

5. A Bécsi Egyetem magyarországi hallgatói karok szerint 1801-1850

20
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Fakultás Szakirány Szám Kar összesen %

Orvosi Kar Orvos 834 2271 52,17

Sebész 694

Gyógyszerész 451

Bába 292

Teológiai Kar 1002 23,01

Jogi Kar Jogász 219 322 7,39

Kameralista 103

Bölcsészeti Kar Bölcsészettud 286 302 6,93

Természettud. 9

Agrártud. 7

Egy. Gimnázium 441 10,13

Egyéb (rendkiv.) 15 0,34

Összes 4353 100

11  Vö: A Bécsi Pazmaneum. (Szerk: ZOMBORI István) Budapest. 2002. Benne a korszakra: BEKE Mar-
git: A Pázmáneum története az újraindulástól napjainkig (1803-2002). 177-343. o. 
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Az egyetem Jogi Karára jóval kevesebben, a diákok alig több, mint 7 %-a iratkozott
be, ami érthető, hiszen a hazai jogrendszert csak itthon lehetett megtanulni, s erre számos
intézményben volt lehetőség. Döntően nem magyar nemzetiségű hallgatók tanultak jogot
Bécsben, így az erdélyi szászok vagy a Magyarországon született katonacsaládok fiai. A
pesti egyetem Jogi Karán 1849 előtt ugyan létezett a kameralisztika tanszék, de az állam-
igazgatási és a közgazdasági ismeretek elsajátítására így is több mint százan vállalkoztak
a bécsi egyetemen. 
A Bölcsészeti Karra hasonlóan kevesen iratkoztak be, bár pontos számukat azért

nem ismerjük, mert az egyetemi gimnáziumból többen nyilván a bölcsészkaron folytatták
tanulmányaikat, de ezt az anyakönyvből nem tudtuk nyomon követni. Ezt a fakultást a
peregrinusok döntő többsége még idehaza látogatta.
Mint a táblázatból látható a diákok 10 %-a gimnazistaként kezdte bécsi tanulmányait.

1850-ig az ilyen tanulmányokat is rögzítettük az adatbázisban, mivel ez általában a külföldi
peregrináció kezdeti lépésének számított, főleg a protestánsok esetében. Korszakunkban
e diákok egy tizedéről bizonyosan tudjuk, hogy más, felsőfokú intézményben továbbta-
nultak, de valamennyi esetben nem ismerjük további pályájukat. 
A középkori eredetű bécsi magyar akadémiai nemzet, amelyhez a hagyomány szerint

a cseh és morva diákok is tartoztak, erre az időre már elveszítette jelentőségét. A még
ekkor is vezetett „Natio Hungarica” anyakönyvében a jelzettnél jóval kevesebb hallgató
nevét találjuk. Egyes karok hallgatói az átlagosnál valószínűleg jobban összetartottak, el-
sősorban az orvostanhallgatók. Ennek érdekes példája egy 1843-ban a padovai egyete-
men megjelentetett disszertáció. A miskolci születésű Katzender Áron dolgozatát „amicis
et collegis dilectissimis” ajánlja, és kilenc kollégája nevét sorolja fel. A Bécsben 1841-
ben beiratkozott Katzender a felsorolt diákokkal együtt tanulta bécsi egyetem orvosi
karán. A magyarok részt vettek a bécsi egyetemi hallgatók mozgalmaiban is. Ennek leg-
szebb példája, hogy 1848-ban a bécsi akadémiai légió tisztjei között a 48 orvos közül 8
volt magyarországi, illetve erdélyi születésű, de a mérnökhallgatók seregtesténél (Tech-
nikerkorps) is a 34 tisztből 6 származott Magyarországról vagy Erdélyből.

A bécsi Protestáns Teológiai Intézet

Miután 1819-ben betiltották a külföldi tanulást, elkerülhetetlen volt, hogy a birodalom
protestáns diákjai számára a Monarchián belül biztosítsanak felsőfokú protestáns te-
ológiai tanulási lehetőséget. Ennek megfelelően 1821-ben megkezdte működését a
Bécsi Protestáns Teológiai Intézet, amely korszakunkban még nem az egyetem része
volt, annak csak később vált önálló fakultásává.12Kezdetben mind a hazai evangéli-
kusok, mind a reformátusok képzőhelyének szánták, de döntően az evangélikusok
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12  Anyakönyve a Bécsi Egyetemi Levéltárban kutatható. Irodalom: Zeitenwechsel und Beständigkeit. Be-
iträge zur Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien 1821-1996 (Hrsg.: Karl
SCHWARZ, Falk WAGNER) Wien, 1997.
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érezték magukénak és a többség arra várt, hogy újra külföldi, német teológiákra járat-
hassa gyermekeit. Korszakunkban relatíve sokan, közel 650-en látogatták a Protestáns
Teológiai Intézetet, a későbbi korszakokban a magyarországi diákok érdeklődése csök-
kent az intézmény iránt. A diákok elsöprő többsége evangélikus volt, mindössze 15
hazai református és egy unitárius hallgató adatait találtam az anyakönyvben. Etnikai
szempontból az itteni teológusok 56 %-a német, 26 %-a magyar és 17 %-a szlovák
nemzetiségű lehetett.

Az Állatorvos-képző Intézet

Bécsben már 1766-ban megnyílt a Ludwig Scotti-féle állatgyógyintézet, amelyből 1777-
ben alakult ki a híres Johann G. Wolstein vezette Állatorvos-képző Intézet. 10 évvel ké-
sőbb, 1787-ben a pesti Orvosi Kar keretében is létrejött az Institutum Veterinarium,
amelynek megszervezésében éppen Wolstein professzor segített.13A bécsi Állatorvos-
képző Intézetet 1811 után szintén a bécsi egyetem Orvosi Karához csatolták, így ettől
kezdve a magyar állatorvostan-hallgatókról is vannak adataink. A 38 év alatti 474 hallgató
mutatja, hogy a hazai állatorvosok jó része is hosszabb, rövidebb ideig megfordult Bécs-
ben. A Bécsben tanuló állatorvosok döntő többsége, csaknem 70 %-a németajkú volt,
26 %-a magyar és mintegy 17 %-a valószínűleg szlovák.

A bécsi Polytechnikum

Az egész Európát megváltoztató ipari forradalom éppen hogy csak eljutott Közép-Eu-
rópába, amikor Bécsben, az 1770-ben alapított Realhandlungsakademie utódjaként, de
egészen új profillal 1815-ben megalakult a Polytechnikum, a bécsi műegyetem. Az elő-
készítő osztály mellett a technikai osztályon azonnal, a kereskedelmi tagozaton csak 1817
őszén kezdődött meg a tanítás. A Polytechnikum első igazgatójának, Johann Joseph
Prechtl-nek vezetésével az 1848-as forradalom előtt olyan látványos fejlődést produkált,
ami a császárvárosban is ritkaságnak számított. Az intézet a műszaki tudományok széles
körét oktatta, így a gyorsan fejlődő iparágak minél nagyobb számban igényelték az innen
kikerülő mérnököket. A technikai tagozaton volt a leggyorsabb a fejlődés, itt a hallgatói
létszám 33 tanév alatt a kezdő létszám harmincháromszorosára emelkedett és az
1847/48-as tanévben 1585 fővel tetőzött. Ebben az évben az intézett hallgatóságnak
összlétszáma (1925 fő) olyan magas volt, amelyet legközelebb csak a századfordulón ért
el újra. A kereskedelmi tagozaton nem volt ilyen gyors a növekedés, de a 40-es években
így is közel háromszázan tanultak itt kereskedelmi-közgazdasági ismereteket.
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13  Vö: Zweihundert Jahre Tierärztliche Hochschule in Wien (Hrsg: O. SCHALLER und R. POBISCH)
Wien 1968.
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6.A Bécsi Műegyetem magyarországi hallgatói szakok szerint 1815-1850

Mivel Magyarországon önálló Műegyetem felállítását az udvar 1836-ban nem enge-
délyezte, mérnöki ismereteket csak az Institutum Geometricumban vagy külföldön lehetett
tanulni. 1846-ban ugyan megnyílt Pesten az inkább középszintű oktatást nyújtó, József  ná-
dorról elnevezett Ipartanoda, melynek indításánál éppen Johann J. Prechtl is segédkezett,
de ez a kor igényeit nem elégítette ki. Nem véletlen tehát, hogy a korabeli „magyar” preg-
rinációban a bécsi Polytechnikum áll a második helyen, a peregrinusok mintegy 13 %-ának
fogadásával.14A hallgatók közül 842-en csak a technikai, közel 600-an csak a kereskedelmi
tagozatra iratkoztak be. Másfélszázan pedig mindkét tagozat előadásait hallgatták. A bécsi
Műegyetem hallgatóságáról egészen pontos adatok állnak rendelkezésünkre, mivel a fenn-
maradt vizsganyilvántartásokból végig nyomon követhető a diákok egyetemi pályája. A
technikai tagozaton sokkal nagyobb volt a magyarországiak száma, az 1848-as forradalom
előtti tanévben pl. 175 fő, de arányuk csak a 10 % körül mozgott, mindössze két tanévben
haladta meg a 11 %-ot. Természetesen ez a szám is igen jelentős.  
A kereskedelmi tagozaton, ahol a magyarországi német és zsidó kereskedőcsaládok fiai ta-

nultak igen nagy számban, egészen más volt a helyzet. E tagozaton már 1820-ban 14 % felett
volt a magyarországi születésűek aránya, és ez az arány csaknem egyenletesen nőtt a forradalo-
mig. 1843-ban a beiratkozott hallgatók közel 24 %-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből.
Átlagban megállapítható, hogy az intézet egészét tekintve a hallgatóság 10-13 %-a jött a vizsgált
területről, és az 1840-es években ők vették át a bécsi peregrináción belül a vezető szerepet.
Olyanok tanultak ekkoriban a Polytechnikumban, mint Ybl Miklós, az egyik leghí-

resebb magyar építész. Juhbal Károly, a pesti Ipartanoda későbbi tanára, de kivételként
az egyik legelőkelőbb erdélyi családból származó Teleki Sámuel gróf  is. Sokan képezték
magukat tovább a bécsi Polytechnikumban, így többen érkeztek a selmecbányai Bányá-
szati Akadémiáról, de ugyanígy sokan mentek Bécsből Selmecre. Gyakori volt az áthall-

23

BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

14  Az 1815-ben alapított bécsi politechnikum hallgatói nyilvántartásai a mai műegyetem levéltárában ku-
tathatók. Archiv der Technischen Universität Wien: Katalog über die Studirenden der Technische Ab-
teilung in Studienjahre …1-34. kötet. Katalog über die Studirenden der Commerzielle Abteilung in
Studienjahre … 1-32. kötet. A köteteket mindkét tagozaton tanévenként vezették. Vö: Die K. K. Tech-
nische Hochschule in Wien 1815-1915. Gedenkschrift (Hrsg.: Joseph NEUWIRTH) Wien, 1915., 150
Jahre Technische Hochschule in Wien 1815-1865. 1-3. Band Wien, 1965.

Szakirány Szám %

Technikai 842 53,12

Kereskedelmi 585 36,90

Mindkettő 158 9,96

Összes 1585 100
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gatás a bécsi Képzőművészeti Akadémiára és viszont, hiszen az építészek ott, pontosab-
ban ott is nyertek kiképzést. Volt, aki a pesti Institutum Geometricumból, volt, aki a
keszthelyi Georgikon ún. mérnöki iskolájából ment Bécsbe.

A bécsi Képzőművészeti Akadémia

Bécs egyik legrégibb felsőoktatási intézménye, a Képzőművészeti Akadémia, 1692-ben alakult.
E nagy hagyományú főiskolán a 19. század első felében a képző- és iparművészet, valamint az
építészet legkülönbözőbb ágait tanították. Az 1812-es új akadémiai statútum kiadása után az
intézet négy fő részlegre tagolódott. A festészeti, szobrászati, rézmetsző és mozaik iskola a
képzőművészet alapvető ágait képviselte. Az építészeti iskola részben már a műszaki tudomá-
nyokhoz kapcsolódott. A vésnöki iskola a képző-művészet speciális ágát jelentette, míg az ipar-
művészeti iskolában az alkalmazott művészetet, egy-egy kézműves mesterség fogásait lehetett
elsajátítani. Az alapvető kurzusokon túl több speciális tanfolyamot, pl. mesteremberek számára
vasárnapi oktatást is szerveztek az Akadémián. Az Akadémia a maga nemében egyedülálló
volt a Habsburg Birodalomban, ezért érthetően nagyszámú külföldi hallgató iratkozott itt be.
Feltűnően sok volt a vizsgált időszakban az itáliai és a Balkán félszigetről jött beiratkozó. A
görögkeleti országokból több ikon-festő tanult Bécsben, de még a nagyon távoli norvégiai
Bergenből, vagy az észtországi Revalból (Tallin) is érkeztek növendékek.
A magyarországi eredetű hallgatóság számát és aranyát elég nehéz 1850 előtt megállapí-

tani.15Az Akadémián készült ugyan egy összevont felvételi nyilvántartás a hallgatókról, ebbe
azonban csak a képzőművészeket, festőket, szobrászokat jegyezték be, de azok közül sem
valamennyit. E kötetekben 1789 és 1848 között, mintegy 3200 jelentkezőt regisztráltak, s
ezeknek közel 10 %-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből. Az Akadémia legkülönbö-
zőbb tanfolyamai anyakönyveinek átnézése után derült ki, hogy az intézetbe járt „magyarok”
száma ennél sokkal magasabb. Korszakunkból összesen 837 beiratkozó adatait tudtuk össze-
gyűjteni. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ebben az esetben nem csupán az ún. „akadémita”
értelmiségi pályákra készülőkről szerezhetünk információkat, hanem olyan mesterlegényekről,
mai szóval szakmunkásokról, akik Bécsben művészi fokon akarták szakmájukat kitanulni. Ez
lényeges kiegészítés a magyar iparművészeti képzés történetéhez. A hallgatók 47 %-a képző-
művésznek készült, festészetet, szobrászatot, rajzot tanult az Akadémián. A hazai diákok 27
%-a építészeti tanulmányokat folytatott, s közülük sokan egyben a Bécsi Műegyetemen is ta-
nultak. Az építészek 154 fős hallgatósága is igen jelentős szám, azért is ilyen magas, mert ezt
a szakmát sem lehetett Magyarországon ekkor még akadémiai fokon tanulni. A legkülönbö-
zőbb mesteremberek itteni tanulmányait az „iparművészet” megjelöléssel foglaltuk össze. A
diákok 26 %-a volt olyan, aki valamilyen iparművészeti ágat tanult, amelyeket a táblázatban
felsoroltunk. Rajtuk kívül van még 32 %, akikről egyértelműen nem állapítható meg, hogy
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15  A bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatói nyilvántartásait a mai akadémiai levéltár őrzi. A legtöbb
adat: Schülerlisten Band 7. Protokoll der die K.K. Akademie der bildenden Künste in Wien frequenti-
renden Schüler von Jahre 1796-1850. Ezen kívül számos szaktanfolyam beiratkozási listája is itt található.
Vö: Walter WAGNER: Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien. Wien, 1967. 
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milyen tanulmányokat folytattak. Ezek többségét azonban ugyancsak képzőművésznek tart-
juk, mert az ilyen jellegű nyilvántartásban szerepelnek általában.

7. A Bécsi Képzőművészeti Akadémia magyarországi hallgatói szakirányok szerint 1801-1850
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Szakirány Szám Jelöltek %-a

Építész 154 27,25

Festő 105 18,58

Rajzoló 70 12,38

Rézmetsző 51 9,02

Szobrász 39 6,90

Aranyműves 36 6,37

Szobafestő, tapétázó 29 5,13

Ezüstműves 21 3,71

Lakatos 11 1,94

Kőfaragó 8 1,41

Asztalos 8 1,41

Könyvkészítő 6 1,06

Modellkészítő 5 0,88

Bronzműves 4 0,70

Üveges 4 0,70

Bádogos 3 0,53

Kocsigyártó 3 0,53

Kályhás 3 0,53

Bőrkikészítő 3 0,53

Esztergályos 2 0,35

Összes jelölt szakirányú 565 100

Jelöltekből képzőművész 265 46,90

Jelöltekből építész 154 27,25

Jelöltekből iparművész 146 25,84

Nincs jelölve 272 32,49

Összesen 837 100
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Olyan magyar festők fordultak meg korszakunkban az Akadémián, mint Markó Ká-
roly, Brocky Károly és Barabás Miklós. Szobrásznak csupán 39-en iratkoztak be, de van
köztük olyan nagy művész is, mint Ferenczi István, a magyar szobrászat egyik reformkori
kitűnősége.

A bécsi Hadmérnöki Akadémia

A műszaki tudományok legkorábbi felsőfokú tanintézetei szerte Európában, elsőként
Franciaországban és Itáliában, a hadmérnöki iskolák voltak. A Habsburg Monarchiában
is már viszonylag korán, 1717 végén szervezték meg az első had-mérnöki akadémiát. Az
intézet, amelynek székhelye Bécs környékén többször is változott (Gumpendorf, Laimg-
rube, Wieden), népszerűsége egyre nőtt és a birodalom minden részéből vettek fel kor-
látozott számban hallgatókat. Az Akadémia kétéves előkészítő tanfolyama csak a későbbi
katonai-műszaki ismeretek tanításának alapozását szolgálta, így ez inkább középiskolai,
gimnáziumi tanfolyamnak fogható fel. Ezzel magyarázható, hogy nagyon sok, egészen
fiatal 10-14 éves tanuló is volt a beiratkozottak között. A tényleges felsőfokú képzés hat
évig tartott, de ennek végzése közben is sokan maradtak ki az Akadémiáról. Tény, hogy
az intézet matematikai, geometriai oktatása a legkiválóbbnak számított a Monarchiában,
ezért igen jó előképző volt azoknak is, akik polgári pályákra készültek ugyan, de magas
szintű matematikai ismereteket kívántak elsajátítani.
Az intézet hallgatói névsorát a 19. század végén kiadták, így a diákok összetételéről

pontos adatokkal rendelkezünk.16Vizsgált korszakunkban 3154 hallgató iratkozott be
az akadémiára, ezeknek 17 %-a volt magyarországi vagy erdélyi születésű. Ez a nagy lét-
szám az Akadémiát az igen előkelő negyedik helyre emeli a „magyarok” birodalmon be-
lüli peregrinációjában. A magyarországiak viszonylag nagy beiratkozási arányát
reálisabban ítélhetjük meg, ha a kimaradók arányát is megvizsgáljuk. A beiratkozottak
több mint 53 %-a nem fejezte he az Akadémiát, hanem néhány év tanulás után kimaradt.
Közülük néhánynak a nevével a Selmeci Akadémia hallgatói között találkozhatunk,
mások a bécsi Polytechnikumba, majd az Egyetemre iratkoztak be, tehát nem hagyták el
a műszaki pályát, de a polgári életben helyezkedtek el. Sok hallgató életútját még nem
tudjuk nyomon követni, ez is további kutatást igényel. A hallgatók társadalmi rétegződése
szempontjából nem meglepő, hogy a nemesi származásúak nagy többségben vannak,
mintegy kétszer annyian, mint a nem nemesek. Kezdetben szinte csak a magyar arisz-
tokrácia és katonatisztek gyermekeit íratták be az Akadémiára, az 1810-es évek végétől
fokozatosan emelkedik a nem nemesi származásúak aránya. Jellemző, hogy a nemesi
származású hallgatók nagyobb arányban lépnek ki végzés előtt az Akadémiáról, mint az

26

SZÖGILÁSZLÓ

16  Friedrich GATTI: Geschichte der K. und K. Technischen Militär Akademie I-II. I. Geschichte der
K. K. Ingenieur und K. K. Genie-Akademie 1717-1869. Wien, 1901., II. Geschichte des K. K.
Bombardier-Corps, der K. K. Artillerie-Hauptschule und der K. K. Artillerie-Akademie 1786-1869.
Wien, 1905.
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egyéb családok gyermekei. A pályához való kötődés legerősebb a katonacsaládból szár-
mazóknál, ők csaknem 57 %-ban befejezték az Akadémiát. Az Akadémia hallgatói között
a magyar tudomány és hadtörténet kiválóságai is megtalálhatók. A legismertebb Bolyai
János, aki 1818-ban iratkozott be az intézetbe, s aki később a nem euklideszi geometria
egyik első kidolgozója lett. A szabadságharc magyar honvédseregének számos tisztje is
az Akadémián tanult, köztük Török Ignác, az Aradon kivégzett 13 tábornok egyike. A
történelem érdekes találkozása, hogy a budai vár védelmében 1849-ben elesett, debreceni
születésű, de magát svájcinak valló Heinrich Hentzi császári tábornok is a bécsi Had-
mérnöki Akadémia hallgatója volt.

A bécsújhelyi Katonai Akadémia

A Monarchia legfontosabb tisztképző intézetét 1752-ben alapította Mária Terézia. Kez-
detben 200 hallgatót képeztek itt, majd II. József  1786-ban 400-ra emelte a felvehető
hallgatók létszámát. Az intézmény jelentősége a napóleoni háborúk korában növekedett,
de a katonai utánpótlás nevelésében az egész 19. században kiemelt szerepe volt. Vizsgált
korszakunkban 450 magyarországi és erdélyi tisztjelölt tanult az intézményben,17közülük
majdnem 300-an katonacsaládból származtak. A birodalmi hadseregben láthatólag a
német etnikum volt abszolút vezető szerepben. A hazai születésű diákok nagy részének
csak annyi köze volt Magyarországhoz, hogy édesapjuk születésükkor itt teljesített katonai
szolgálatot. Mindenesetre a diákok 58 %-a német etnikumhoz tartozott és csupán 21 %-
uk lehetett magyar nemzetiségű. Ezen kívül persze a soknemzetiségű Magyarország más
etnikai csoportjaiból is találunk hallgatókat a katonai akadémián.

A bécsi Katonaorvosi Akadémia, a Josephinum

A habsburg birodalom hadseregének jobb egészségügyi ellátása érdekében II. Józef
1785-ben engedélyezte az Orvos-sebészeti József  Akadémia, közismertebb nevén, a Jo-
sephinum megnyitását. Ennek hallgatóiról éppen a reformkorból hiányosan maradtak
meg az anyakönyvek, így az általunk ismert adatok 1815 után erősen hiányosak.18267
magyarországi hallgatóról így is tudunk, de számuk ennél bizonyosan magasabb volt. Az
ismert hallgatók többsége német, magyar és szlovák nemzetiségű volt, s közülük többen
tanultak más birodalmi egyetemek orvosi karain is.
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17  Johann SVOBODA: Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge von
der Gründung der Anstalt bis auf  unsere Tage. Wien. 1894.

18  A névsort kiadta: Robert OFFNER – Hansgeorg von KILLYEN: A bécsi orvos-sebészeti József-
Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei 1775-1874. Budapest 2012.
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A bécsi Konzuli Akadémia

A bécsi tanintézetek között speciális helyet foglalt el a szintén még a 18. század közepén,
1754-ben alapította Keleti Nyelvek Akadémiája, a K. K. Akademie der Orientalischen
Sprachen. Az intézet célja eredetileg egy olyan állandó tanfolyam szervezése volt, ahol a
török birodalommal való kapcsolatok intézéséhez a megfelelő diplomáciai és nyelvi jár-
tassággal rendelkező szakembereket képezik ki. A nyelvi tanfolyamként induló iskolából
fokozatosan a Habsburg Monarchia diplomata- és konzulképző akadémiája lett. I. Ferenc
császár – korszakunkban – 1812. szeptember 25-én új tantervet hagyott jóvá az intézet
számára, amelyet 1833-ban Metternich javaslatára kifejezetten jogi-diplomáciai jellegű
tanfolyammal bővítettek. Az intézet későbbi Keleti Akadémia, majd 1898-tól Konzuli
Akadémia néven működött.
Az Akadémia eredeti hallgatói nyilvántartásai a vizsgált időszakból nem maradt fenn,

így csak az 1904-ben kiadott, szűkszavú jubileumi emlékkönyv névsorából tudunk bizo-
nyos következtetéseket levonni.19E különleges célokat szolgáló főiskolára csak igen kor-
látozott számban vettek fel hallgatókat, s korszakunkban kizárólag az arisztokrácia
soraiból. A 19. század első felében alig 100 hallgatót említenek a források, s ezek közül
mindössze 14 fő származhatott Magyarországról vagy Erdélyből. Feltűnő azonban, hogy
ezek a hallgatók szinte valamennyien a napóleoni háborúk idején jártak az intézetbe.
1815 után évente alig néhány hallgató került ki az intézetből, sót több évben nem is je-
leznek végzősöket. Ebben a korszakban 3 kivételtől eltekintve, már nem került magyar-
országi születésű diák az Akadémiára. 

A bécsi Augustineum

A jozefinista egyházpolitika továbbéléseként a 19. század első felében a hazai katolikus
papság elitjét nem Rómában, hanem a birodalmon belül képezték. Még II. Józef  költöz-
tette át a római Collegium Germanicum Hungaricumot Paviába, majd ez is megszünt,
amikor Napóleon elfoglalta Lombardiát. 1815-ben a Lombard – Velencei Királyság ugyan
visszakerült a birodalomhoz, de I. Ferenc császár 1816-ban úgy döntött, hogy a papi elit
képzőhelyéül Bécsben hoz létre egy elitképző intézetet, amelyet első igazgatójáról Frin-
taneumnak, közkeletű nevén Augustineumnak neveztek, s amely 1918-ig fennállt. Szi-
gorúan vigyáztak arra, hogy hallgatói között a birodalom valamennyi nemzetisége
képviselve legyen. Az Augustineum anyakönyvei a Bécsi Érsekség Levéltárában maradtak
meg, így pontos adataink vannak magyarországi hallgatóiról. Korszakunkban 89 végzett
teológus tanult itt, közöttük több későbbi főpap. A papnövendékek többsége magyar
volt, de német, szlovák és román teológusok is voltak közöttük.

28

SZÖGILÁSZLÓ

19  Die K. und K. Konsular-Akademie von 1754 bis 1904. Festschrift (Hrsg.: Agenor graf  GOLU-
CHOWSKI von GOLUCHOW) Wien, 1904., Vö: Erwin MATSCH: Geschichte des Auswärtigen Di-
enstes von Österreich (-Ungarn) 1720-1920 Wien, 1980.
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A bécsi Theresianium

Mária Terézia 1746-ban a nemesi származású ifjak képzőhelyeként alapította meg a Col-
legium Theresianumot, amely az uralkodóházhoz hűséges családok gyermekeit magas
szintű műveltséghez kívánta juttatni. Az előkelő arisztokrata családokból származók mel-
lett 1749-től kezdve a szegényebb nemesi családokból származók részére tíz alapítványi
helyet is biztosítottak. A Theresianum a birodalmi elit egyik legfontosabb utánpótlás ne-
velő intézete lett, amelybe a legelőkelőbb magyar családok küldték sokszor fiaikat. Kor-
szakunkban 188 magyarországi hallgatót ismerünk,20több mint fele grófi, vagy bárói
családból származott. A magyarországi és erdélyi arisztokrácia legismertebb családjai
mind szerepelnek a névsorban.

A hallgatók nemzetiségi összetétele

A kutatás során használt egyetemi és akadémiai forrásokban általában feljegyeztek vala-
milyen adatot a hallgatók származásáról, földrajzi, vagy nemzeti hovatartozásáról. Saj-
nálatosan éppen a 19. század első fele az, amely az ilyen adatokban nagyon szegényes. A
nemzetiségi hovatartozás vizsgálatához esetünkben csak másodlagos adatok állnak ren-
delkezésünkre. Ezek többek között a vallás és a származási hely közötti kapcsolat, az
apa foglalkozása, vagy éppen a névalak, ha az meghatározott területhez köthető. Ebben
a korszakban még nem divat a névmagyarosítás, tehát a névalakból is lehet, kellő óva-
tossággal következtetéseket levonni. Természetesen ezek a másodlagos adatok nem
adnak teljesen hiteles és releváns képet a peregrinusok nemzetiségéről, de elegendőek
bizonyos tendenciák megállapításához. Ez pedig azért nagyon fontos, mert korszakunk-
ban a nemzetiségi hovatartozás már felülírja a felekezetiséget és egyre inkább kiemelke-
dően fontos szemponttá kezd válni. 
A 8. számú táblázatban az általam valószínűsített nemzetiségi összetételt mutatom

be a század első és második negyedére vonatkoztatva, illetve az egész vizsgált korszakra
együttesen. A beiratkozók két százalékánál még megbecsülni sem tudtuk a nemzetiségi
hovatartozást, a többi esetben ezt megkíséreltük. A hazai peregrináció történetében
éppen vizsgált korszakunkban fordul elő először, hogy a hazai etnikumok közül nem a
magyar küldi a legtöbb hallgatót külföldre.
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20  Album der K.K. Theresianischen Akademie (1746-1913) Verzeihnis samtlicher Angehörigen der K.K.
Theresianischen Akademie. Wien 1913.
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8. A hallgatók valószínűsíthető nemzetisége korszakonként a beiratkozások száma alapján 1801-1850

A 18. századi peregrinációban is még a magyarság áll az első helyen21, a 19. század
első felében viszont a hazai németség vezet közel 44 %-os képviselettel. Ennek okát
nem a magyarság tanulási kedvének csökkenésében kell keresnünk, hanem abban,
hogy a magyarság egyre nagyobb számban vette igénybe a hazai felsőfokú tanulási
lehetőségeket, így kevesebben igyekeztek külföldre. Ugyanakkor nem lehet figyelmen
kívül hagyni a hazai németség gyorsabb polgárosodását, s ezért tanulási igényének
növekedését. Ennél azonban egy egyszerűbb és reálisabb magyarázat is adódik. Bécs
szűkebb vonzáskörzetéhez tartozott Pozsony, Moson, Sopron és Vas megyék területe,
amelynek németajkú lakossága számára a legtermészetesebb tanulási iránynak Bécs
felsőoktatási intézményei számítottak. A vizsgált időszakban az összes német beirat-
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Valószínű nemz. 1801-1825 % 1826-1850 % Összes %

német 2207 43,71 3464 43,92 5671 43,84

magyar 1542 30,54 1876 23,78 3418 26,42

zsidó 335 6,63 1320 16,73 1655 12,79

szlovák 582 11,52 671 8,50 1253 9,68

szerb 43 0,85 147 1,86 190 1,47

román 45 0,89 117 1,48 162 1,25

mo-i horvát 55 1,08 64 0,81 119 0,92

olasz 25 27 52 0,40

lengyel 32 18 50 0,38

cseh 11 27 38 0,29

ruszin 17 12 29 0,22

francia 13 13 26 0,20

örmény 8 14 22 0,17

szlovén 5 5 10 0,07

görög 1 - 1 0,007

nem meghat. 126 112 238 1,84

Összes 5049 7887 12936 100

21  A 18. században a magyarság aránya 41,95 % a peregrinációban, utána a hazai németek következnek
37,96 %-os részesedéssel.
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kozó 30 %-a erről a területről származott, így ezt a tényt a nemzetiségi arányok vizs-
gálatánál nem lehet figyelmen kívül hagyni. A németség képviselete egyenletes volt a
század első felében. A birodalmon kívülre azonban csak egy tizedük jutott el. A német
nemzetiségű diákok 26 %-a egészségügyi pályára készült, 23 %-a pedig papnövendék
volt. Egy tizedük készült katonai pályára és viszonylag sok volt köztük a mérnök- és
művészhallgató.
Ezzel szemben a magyar diákok képviselete a század első negyedében még 31 %

volt, de ez a század második felében 24 %-ra csökkent, miközben abszolút számban nö-
vekedett. Láthatólag a reformkor kezdetétől egyre többen iratkoztak be a magyarok közül
a hazai felsőoktatási intézményekbe, ideértve a Pesti Egyetemet, de a számos állami és
felekezeti akadémiát, kollégiumot és líceumot. A magyar diákok még e nehéz, tiltásokkal
terhes korszakban is a birodalmon kívülre is eljutottak, egynegyedük ilyen egyetemekre
iratkozott be. A magyar nemzetiségű pereginusok között a teológusok vannak a legtöb-
ben, 39 %-os képviselettel. 13 %-uk tanult egészségügyi ismereteket, 11 % katonai pályára
készült és 7 %-uk műszaki tudományokat tanult.
Láthatólag a korszak igazi új jelensége a hazai zsidóság bekapcsolódása a külföldi

egyetemjárásba. A zsidóság a 18. században még csak 0,37 %-ban vesz részt a pereg-
rinációban, ez az arány a 19 század első negyedében 6,63 %-ra növekszik, majd az
áttörés a század második negyedében következik be, amikor képviseletük 16,73 %-ra
emelkedik. Gyakorlatilag mindannyian a birodalmi intézetekben tanultak, csak 49-en
iratkoztak be más egyetemekre. A zsidó hallgatók pályaválasztása vizsgált időszakunk-
ban még korlátozott, így érthető, hogy öt szakterületen jelentős a számuk. Egyhar-
maduk egészségügyi pályára készült, ez a legjelentősebb pályaválasztási irányuk. 22
%-uk kereskedelmi pályára készült, ami a számukra nyitva álló egyik legfontosabb te-
rület volt. 14 %-uk műszaki tudományokat tanult, 13 %-uk pedig bölcsészettudomá-
nyokat. Végezetül egy tizedük valamelyik képző-, vagy iparművészeti ágban képezte
magát.
A nemzetiségek közül még a szlovákkal kell foglalkoznunk, mivel képviseletük nagy-

jából 10 %-os. A többi nemzetiség a vizsgált korszakban alig haladta meg, vagy nem is
érte el az 1 %-os képviseletet. A szlovákok közül 251-en jutottak túl a birodalom határain,
ez elég magas arány, a diákok egy ötöde. A szlovák peregrinusok között messze a legma-
gasabb a teológusok aránya, eléri az 57 %-ot. Egészségügyi pályára abszolút számban
fele annyian készültek, mint a magyar diákok, de arányuk mégis másfél százalékkal ma-
gasabb, mint a magyaroké e szakterületen. A többi pályára csak nagyon kis arányban je-
lentkeztek szlovák peregrinusok.
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A diákok származási helyek és régiók szerinti megoszlása

A hallgatók születési helyének földrajzi megoszlása alapján igen érdekes következteté-
seket tudunk levonni a peregrinálási szokásokról. Igaz, hogy a hallgatók 7 %-ánál nincs
megadva a születési hely adata, azonban a maradék is olyan jelentős szám, hogy fel tud-
juk vázolni az ország egyes városainak és régióinak a külföldi egyetemjárásban betöltött
szerepét. A városi lakosság jelentősége az egyetemjárásban egyébként változatlanul fon-
tos volt, sőt a korábbi évszázadokhoz képest növekedett. Az ország területét 99 köz-
igazgatási egységre felbontva vizsgáltuk a születési helyek szerinti megoszlást. A 99-ből
19 város adatát külön kigyűjtöttük, a többi a magyarországi és erdélyi megyék, a szabad
kerületek, illetve az Alduna és a Tisza-torkolat menti határőrvidék három egységéből
áll. Az első 41 városból 5816 beiratkozó érkezett külföldre, a peregrinusok 45 %-a.
Mindez mutatja, hogy a városi polgárság már ekkor jelentős mértékben vett részt a kül-
földi tanulmányokban.
Ha az abszolút számokat nézzük, figyelemreméltó, hogy az első és második he-

lyen az ország két legfontosabb városa: Pest-Buda, illetve Pozsony található. A mai
Budapest egykori elődeiből, Budáról, Pestről és Óbudáról összesen 1101 beiratkozó
külföldi egyetemi tanulmányait tudjuk kimutatni, ez csaknem 9 %. A koronázó vá-
rosból, Pozsonyból 806-an indultak külföldi egyetemre, ez 6 %. A városok sorában
kiemelkedő helyet foglal el még Sopron a maga 3. helyével és 331 küldött hallgató-
jával. Ezen kívül jelentős még az erdélyi szász város, Nagyszeben 290 hallgatójával,
továbbá Brassó a maga 237 külföldön tanult polgárával. Megemlítendő még Győr,
Kismarton, Temesvár, Nagyszombat, Kolozsvár, Kőszeg, Kassa és Arad peregriná-
ciója. 12 olyan város van tehát, ahonnan száznál több hallgató érkezett külföldi egye-
temekre, további 12 városból 70 és 100 közötti beiratkozóról tudunk, s végül 16
olyan város van, ahonnan 50 és 70 közötti nagyságrendben iratkoztak be külföldi
egyetemeken.
Utaltunk már arra, hogy földrajzi vizsgálatunk pontosságát nyilvánvalóan befolyá-

solja az a tény, hogy az ország nyugati határai mentén lévő városok és megyék eleve a
bécsi egyetem vonzáskörzetébe tartoztak, így az e megyékből és városokból származó
magas hallgatói létszámot nehezen hasonlíthatjuk össze az ország belsejéből külföldre
peregrináltakkal. Összességében, hogyha Pozsony, Moson, Sopron megyék, valamint
Pozsony és Sopron városok adatait vizsgáljuk, e régióból több mint 18 %-a került ki a
hallgatóknak. Ezek egy része azonban nyilvánvalóan nem a földrajzi közelség okából ta-
nult Bécsben vagy az osztrák egyetemeken. Mindenesetre e tényt a regionális vizsgála-
toknál szem előtt kell tartanunk. 
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9. A diákok származási hely szerinti tagolódása az 50 főnél több hallgatót küldő települések esetében 1801-1850

Ha az ország jelentősebb régióit hasonlítjuk össze, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy
a Felvidék vármegyéiből és az oda tartozó városokból a peregrinusok egy harmada került
külföldre. Ez nagyjából megfelel a 18. század hasonló adatának, hiszen az ország egyik
legfejlettebb régiójáról van szó, különösen annak nyugati, Bécshez közelebb eső része
tekintetében. Az első 41 város között 14 felvidéki található, amelyek közül 10 iskolaváros,
valamilyen hazai felsőoktatási intézménnyel.
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Szám Település Beírt Szám Település Beírt

1. Budapest 1101 22. Székesfehérvár 74

2. Pozsony 806 23. Miskolc 74

3. Sopron 331 24. Pécs 73

4. Nagyszeben 290 25. Nagykanizsa 72

5. Brassó 237 26. Veszprém 69

6. Győr 177 27. Bazin 68

7. Kismarton 149 28. Nagyvárad 67

8. Temesvár 146 29. Újvidék 67

9. Nagyszombat 146 30. Eperjes 63

10. Kolozsvár 122 31. Vágújhely 61

11. Kőszeg 118 32. Magyaróvár 60

12. Kassa 117 33. Szakolca 59

13. Arad 108 34. Modor 59

14. Medgyes 98 35. Késmárk 57

15. Komárom 96 36. Szeged 56

16. Segesvár 95 37. Holics 56

17. Besztercebánya 93 38. Nyitra 55

18. Pápa 89 39. Debrecen 52

19. Selmecbánya 88 40. Pancsova 51

20. Lőcse 83 41. Szombathely 50

21. Beszterce 83
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Az ország nyugati, dunántúli területeiről, a diákok 23 %-a ment külországi egyetemre. Ez
az adat már 4 %-kal jobb, mint a 18. századi, s ezzel a Dunántúl meg is előzte Erdélyt, amely
a 18. században még a második helyen állt. Itt 12 várost találunk a 41-es névsorban, ezek közül
hatban működött valamilyen felsőoktatási intézmény, további kettőben püspöki szeminárium.
Erdélyből összesen 1947 fő, azaz a diákok 15%-a jutott el külföldre. Erdély esetében a

18. századhoz képest a részesedés arányaiban 8 %-os visszaesést lehet tapasztalni, ezért
került csak a harmadik helyre. A külföldi peregrináció átmeneti tilalma az erdélyi szászokat
érintette legérzékenyebben, ami oka lehet a visszaesésnek. Ugyanakkor a korábban elmara-
dott régiók gyorsabb fejlődésnek indultak. Erdélyből csak hat város került a legfontosabbak
közé, de közülük három az első tízben található, és valamennyi fontos iskolaváros is volt.

10. A magyarországi diákok nagyrégiók szerinti tagolódása 1801-1850

A tágabban vett Alföldről, ideértve a Bánátot is, került ki a peregrinusok 14 %-a, s
ebben az esetben 5 %-os fejlődést tapasztalhatunk a 18. századhoz képest. A régiót hét
város képviseli a 41-es listán, közöttük új, gyors fejlődés előtt álló kisrégiós központok.
E városok közül ötben szintén működött a reformkorban már valamilyen felsőoktatási
intézmény, így nem véletlen, hogy több peregrinust indítottak útnak külföldre.
Korszakunkban már külön vizsgáljuk Pest-Buda egyetemjárását, hiszen az ország

leggyorsabban fejlődő egyetemi városáról van szó. Innen indult külföldre a beiratkozók
6,7 %-a, míg a 18 században még csupán a 2,1 %-a. Pest és Buda fővárossá fejlődésének
látható jeleit tapasztalhatjuk ezen adatok alapján.

A peregrinusok szakmacsoportok szerinti tagolódása

A peregrinusok szakválasztását a 11. és 12 táblázatokban mutatom be. Mint látható az
első helyen még a korábbi hagyományoknak megfelelően a teológusok állnak, de a ko-
rábbi évszázadokhoz képest már jóval kisebb, 27 %-os képviselettel.
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Sorszám Nagyrégió Beiratkozók Százalék

1. Felvidék és Kárpátalja 4294 33,19

2. Dunántúl 2922 22,58

3. Erdély és Partium 1947 15,05

4. Alföld és Bánság 1806 13,96

5. Budapest 1101 8,51

Nem meghatározható 866 6,69

Összesen 12936 100
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A második és harmadik helyen már az új, korszerű természettudományokkal is foglalkozó
fakultások és szakmák állnak, nevezetesen a másodikon az orvos, sebész, gyógyszerész, bába
szakmacsoport a maga 2917 beiratkozójával, ami az összes peregrinusnak 22,5 %-át jelenti.
Hasonlóan jelentős a mérnöki, természettudományi, hadmérnöki pályák iránti ér-

deklődés, az 1614 fő csaknem 13 %-át teszi ki a külföldön tanultaknak, és ez a létszám
jóval magasabb, mint a Pesti Institutum Geometricumban e korszakban összesen végzett
1275 fő. Ha az építészeket is ide számítanánk az arány még magasabb is lehetne.
Meglepően magas a képzőművészeti, iparművészeti és zenei pályák iránti érdeklődés.

A 896 hallgató 7 %-át adja a külföldön beiratkozottaknak. A bölcsészettudományok iránt
is nagyjából hasonló az érdeklődés, de itt nem mindig beszélhetünk felső szintű tanul-
mányokról a bölcsészeti karok előkészítő jelleg miatt. Körülbelül azonos szinten, 5-6 %
körül mozog az érdeklődés a kereskedelmi pálya iránt, valamint a jogi, illetve közgazda-
sági, e korban kameralisztikának nevezett tudományok iránt. Az állatorvosi, erdészi és
mezőgazdasági pályák iránt az érdeklődés nagyjából 5 %-os, de ezeket a szakmákat már
hazai tanintézetekben is el lehetett sajátítani.

11. A hallgatók megoszlása összevont szakmacsoportok szerint.
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Szakmacsoport Beiratkozók Százalék

Teológusok 3538 27,35

Orvosok, sebészek, gyógyszerészek, bábák, katonaorvosok 2917 22,55

Mérnökök, természettudósok, hadmérnökök 1614 12,48

Művészek, zenészek 896 6,92

Bölcsészek 853 6,59

Középiskolások 774 5,98

Kereskedők 676 5,22

Mezőgazdászok, erdészek, állatorvosok 621 4,80

Jogászok, kameralisták, diplomaták 574 4,43

Katonatisztek, tengerészek 452 3,49

Nincs adat 21 0,16

Összes 12936 100
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12. A hallgatók megoszlása a tanult tudományterületek szerint
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Tanult tudományszakok Beiratkozók Százalék

Teológiai tanulmányok 3538 27,35

Mérnöki tudományok 1100 8,50

Orvostudomány 1018 7,87

Képzőművészet 887 6,85

Sebészet 868 6,71

Bölcsészettudomány 853 6,59

Középiskolai tanulmányok 774 5,98

Kereskedelmi ismeretek 676 5,22

Hadmérnöki ismeretek 487 3,76

Állatorvosi ismeretek 475 3,67

Gyógyszerészet 471 3,64

Katonai ismeretek 450 3,47

Jogtudomány 450 3,47

Szülésznői ismeretek 293 2,26

Katonaorvosi tanulmányok 267 2,06

Kameralisztikai ismeretek 110 0,85

Erdészet 83 0,64

Mezőgazdaságtan 63 0,48

Természettudomány 27 0,20

Diplomáciai tanulmányok 14 0,10

Zenei ismeretek 9 0,07

Tengerészeti tanulmányok 2 0,01

Nincs adat 21 0,16

Összesen 12936 100
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A hallgatóság társadalmi rétegződése

Az egyetemi források pontossága következtében korszakunkban már a beiratkozók há-
romnegyedénél rendelkezésre áll az apa, vagy a gyám foglalkozásának adata. Ez már
olyan nagyságrend, amely alapján viszonylag pontosan lehet vizsgálni a peregrinusok
társadalmi rétegződését, származását. Ezeket az adatokat a 13. számú táblázatban fog-
laltam össze.
Első helyen a kereskedő családokból származó diákok állnak 17 %-os képviselettel.

Az e családokból származó diákok szinte kizárólag Bécsben tanultak, még a Monarchián
belül is alig mentek máshová, azon kívülre pedig összesen 70-en jutottak el. A csoport
tagjainak 60 %-a zsidó családokból származott, német volt 22 %, míg magyar mindössze
7 %. A legtöbben kereskedelmi ismereteket tanultak közülük (25 %), nagyjából ugyan-
ennyien orvosi, sebészi, gyógyszerészi pályára készültek és viszonylag sokan tanultak
még mérnöki ismereteket és bölcsészetet.
Második helyen az iparos, kézműves családokból származók állnak 14 %-os képvi-

selettel.  Közülük 205-en már túlléptek a Monarchia határain, de a többség természetesen
a birodalomban tanult. Itt a német nemzetiségűek voltak túlsúlyban 65 %-os képviselettel,
a magyarok aránya 15 %, a szlovákok képviselete 10 %. Egyharmaduk teológiát tanult
külföldön, egy ötödük pedig az orvostudomány valamelyik ágát. Sokan tanultak állator-
voslást, főleg patkolókovácsok gyermekei. Viszonylag sokan választották a mérnöki pá-
lyát és 138-an valamilyen iparművészeti ismeretet tanultak, általában az apai mesterséget
folytatva.
A harmadik helyen álló, hivatalnoki családokból származó fiatalok gyakorlatilag csak

a birodalmi intézetekben tanultak. A peregrinusok 13 %-a származott ilyen famíliából.
49 %-uk német, 32 %-uk magyar nemzetiségű lehetett, a szlovákok 10 %-át alkották
ennek a csoportnak. Jellegzetes szakválasztásuk nincsen, szinte minden tudományterü-
letet egyforma arányban választottak.
A negyedik társadalmi csoportot a polgári vállalkozói réteg alkotja 11 %-os képvi-

selettel, ideértve a bankárokat, gyárosokat is. Ezek fele németajkú, egynegyede magyar,
15 %-a szlovák családból származott. Érdekes, hogy 43 %-uk papi pályára készült, 25
%-uk viszont sebész, orvos, vagy gyógyszerész kívánt lenni. A többi szakokon viszonylag
kis számban jelentkeztek.
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13. A hallgatók megoszlása az apa, vagy gyám foglalkozása szerint

A papi, lelkészi családból származó peregrinusok alkotják az ötödik legnagyobb cso-
portot közel 9 %-os aránnyal. Közülük 45 % német nemzetiségű, protestáns lelkész gyer-
meke. 30 % magyar nemzetiségű és 14 % feltehetően szlovák családból származott. Úgy
látszik, hogy e korszakban még nagyon erősek a családi tradíciók, e diákok 69 %-a ugyan-
csak a papi pályát választotta hivatásának. 13 %-uk orvosi, sebészi és gyógyszerészeti is-
mereteket tanult és érdekesség, hogy 50 papi családból származó diák a mérnöki pályát
választotta. A 41 rabbi gyermekeként beiratkozó diák a legkülönbözőbb szakokon tanult.
A csoport jellegzetessége, hogy messze az átlag feletti mértékben, 40 %-ban a birodalmon
kívüli egyetemeken tanultak.
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Helyezés Foglalkozás Szám Ismert %-a

1. kereskedő 1678 17,17

2. iparos 1443 14,72

3. hivatalnok 1275 13,04

4. gyáros, polgár, magánzó, bankár 1072 10,97

5. egyházi személy 845 8,64

6. katonatiszt 737 7,54

7. orvos, sebész, gyógyszerész 561 5,74

8. nemes, birtokos, arisztokrata 505 5,16

9. tanár, ügyvéd, humán értelmiségi 498 5,09

10. paraszt, földműves 365 3,73

11. haszonbérlő, gazdálkodó 277 2,83

12. uradalmi tisztviselő 234 2,39

13. művész, zenész, író 107 1,09

14. mérnök, építész, gépész, erdész 98 1,00

15. hivatali szolga 31 0,31

16. főhivatalnok, képviselő 24 0,24

17. munkás, bányász 14 0,14

Összes adattal rendelkező 9772 100

Nincs adat 3164 24,46

Mindösszesen 12936 100

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 38



Hatodik helyen állnak, származás tekintetében a katona családokból származó pe-
regrinusok hét és fél százalékos képviselettel. Ők viszont, 10 fő kivételével mind birodalmi
tanintézetekbe iratkoztak be. E csoportban is a német származásúak dominálnak 64 %-
os, csaknem kétharmados képviselettel. A magyarok aránya mindössze 18 %, a többi nem-
zetiség alig van képviselve. A katonatisztek gyermekei 55 %-ban apjuk foglalkozását
folytatták, ezen kívül a jogi és mérnöki pályák iránt érdeklődtek közülük többen.
Az orvos, sebész, vagy gyógyszerész családból származó peregrinusok 5,7 %-ot

képviselnek. Náluk is 54 %-ban az apa foglalkozását kívánják folytatni, s emellett nép-
szerű még számukra a mérnöki és a bölcsészeti pálya. Etnikai összetételükben jelentős
többségük, 56 %-uk németajkú lehetett, a magyarság aránya köztük 20 %, míg zsidó csa-
ládból 12% származott. 
A nemesi, birtokos családból származók aránya 5 %. Talán ez az egyetlen társadalmi

csoport, ahol a magyar nemzetiségű hallgatók vannak abszolút többségben, arányuk itt
68 %. Közülük a legtöbben egyházi pályára mentek, 37 %-uk teológiát tanult. 10 – 10 %
hallgatott jogot, illetve bölcsészetet, de ezen kívül mindenféle szakon előfordultak nem
túl magas számban.
Az utolsó társadalmi csoport, amelyet még érdemes megvizsgálnunk, az ugyancsak

5 %-os képviselettel rendelkező, humán értelmiségi családból származó peregrinusok.
Ők a kilencedik helyen állnak a társadalmi rétegek képviseletében. Ebben az esetben
nemzetiségi szempontból egyenlőség tapasztalható a német és magyar diákok között.
Mindkét etnikum pontosan ugyanannyi, 35,3 %-os képviselettel rendelkezik. A szlovákok
aránya 16 %, míg a zsidó származásúaké 10 %. Szakválasztásukban dominál a teológia,
39 %-uk ezt tanulta. Orvosi, sebészi és gyógyszerészi pályára készült e csoport 18 %-a,
ezen kívül azonban minden más szakon is jelentkeztek.
Ha az értelmiségi családokból származókat együtt számítjuk, akkor képviseletük az

egyházi értelmiséget is ideszámítva 2109 fő, vagyis 16,3 %. Látható, hogy már a 19. század
első felében kialakultak azok a többgenerációs értelmiségi családok, amelyek később meg-
határozó szerepet játszottak a magyar társadalom és a magyar tudomány fejlődésében.
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Resümee
Die Alleinherrschaft von Wien. Die Peregrinatio Academica aus Ungarn

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

In der Geschichte der ungarischen Hochschulbildung stellt die Erforschung des Uni-
versitätsbesuches der Ungarn im Ausland ein besonders bedeutendes Kapitel dar. Halten
wir uns die allgemeine bekannte Tatsache vor Augen, dass sich die Universitätsgründun-
gen vor Mohács als nicht von Dauer erwiesen, wird dieser Umgang erst eigentlich ver-
ständlich. Für die wissbegierige, geistliche und weltliche Intelligenz gab es vor dem 17.
Jahrhundert überhaupt keine Möglichkeit, in Ungarn wissenschaftliche Qualifikationen
zu erwerben.

Tabelle 1. Ungarländische Studenten an europäischen Universitäten 1801-1850 

Nach der Französischen Revolution veränderte sich infolge der napoleonischen
Kriege und der Einschränkungen der Heiligen Allianz der gesamte ausländische Univer-
sitätsbesuch der Ungarn. Österreich, insbesondere Wien, wurde eine Monopolstellung
zuteil, und die Zahl der ungarischen und siebenbürgischen Studenten an der Universität
Wien stieg auf  das Doppelte an, an anderen Lehranstalten in Wien (Polytechnikum, Aka-
demie der Bildenden Künste usw.) sogar auf  das Vierfache. Allein an der Universität Wien
studierten in den 60 Jahren nach der Französischen Revolution 4660 in Ungarn geborene

40

SZÖGILÁSZLÓ

Periode/Region 1801-18101811-1820 1821-

1830

1831-

1840

1841-

1850

Gesamt %

Wiener Institutionen 734 1319 1876 2134 2204 8267 63,90

Wiener militärische Institutionen  283 249 223 222 227 1204 9,30

Univ. der Österreichischen Erbländer 170 204 416 384 382 1556 12,02

Deutschland 395 321 172 276 577 1741 13,45

Italien 1 6 10 46 52 115 0,88

England - - 1 4 12 17 0,13

Niederland 5 5 5 - 1 16 0,12

Frankreich 1 -- 3 5 9 0,06

Russland 1 3 1 - 1 6 0,04

Schweiz 1 2 3 0,02

Belgien - - - - 2 2 0,01

Gesamt 1590 2107 2705 3070 3464 12936 100
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Studenten. An der protestantischen theologischen Fakultät waren 601, an der Tierarznei
Institut 458 Studenten. Am Polytechnikum lassen sich in dieser Epoche 1455, an der Aka-
demie der Bildenden Künste 867, an der Akademie für militärisches Ingenieurwesen 523,
an der Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt 527, und an der Konsularaka-
demie 20 ungarische Studenten nachweisen, so dass für diesen Zeitabschnitt das landes-
weite Interesse an den Wiener Lehranstalten bereits quantifizierbar wird.

Tabelle 2. Ungarländische Studenten an wichtigen Universitäten nach Periode 1801-1850

(mehr als 150 Immatrikulation)

Die insgesamt 9471 Ungarn, die zum Lernen an die Wiener Lehranstalten kamen,
stellten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Berücksichtigung aller Lehran-
stalten des Habsburgerreiches 84,7% der gesamten ungarischen studentischen Peregri-
nation dar. Nicht enthalten in diesen Angaben sind die deutschen, schweizerischen und
holländischen Daten, aber selbst wenn man diese mit heranzieht, tritt die unbestrittene
Führungsrolle Wiens hinsichtlich des ausländischen Universitätsbesuches der Ungarn
deutlich zutage.
In dieser Epoche zählte die Wiener Medizinische Schule zu einer der besten

Europas. Demzufolge ist das große Interesse der ungarischen Studenten an dieser Fa-
kultät nur allzu verständlich. Die ungarische katholische Kirche bildete ihre Seminaristen
lange Zeit am Wiener Pazmaneum aus, danach inskribierten sie an der Wiener Theolo-
gischen Fakultät. Aber auch andere geistliche Orden schickten einen Teil ihrer Novizen
nach Wien. Wien verfügte neben seiner Reputation auch noch über ein engeres Einzugs-
gebiet. Für die Bewohner der westungarischen Gebiete, dem größten Teil des heutigen
Burgenlands, und für viele Familien aus den Komitaten Moson, Sopron und Vas war es
selbstverständlich, ihre Söhne „zum Lernen” nach Wien zu schicken.
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Periode/Universität 1801-18251826-1850 Gesamt Periode/Universität 1801-18251826-1850 Gesamt

Wien Univ 1610 2743 4353 Graz Univ. 154 226 380

Wien Polytech. 208 1377 1585 Prag Univ. 110 190 300

Wien Veter. Inst. 103 371 474 Lemberg Univ. 175 144 319

Wien Akad.Künste 313 524 837 Agram Akad. 4 154 158

Wien Prot. Theol. 208 435 643 Berlin Univ. 9 282 291

W.Neustadt Mil.Akad. 220 230 450 Göttingen Univ. 201 46 247

Wien Techn.Mil.Ak. 266 221 487 Halle Univ. 12 169 181

Wien Josephinum 172 95 267 Jena Univ. 257 172 429
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Tabelle 3. Rangliste der Universitäten nach Zahl der ungarländischen Studenten 1801-1850
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Zahl 1801-1825 1826-1850

1 Wien Univ. 1610 (31,88%) Wien Univ. 2312 (29,31%)

2 Wien Akad.der bild. Künste. 313 Wien Polytechnikum 1377

3 Wien Techn.Milit.Akad. 266 Wien Akad.der bild. Künste  524

4 Jena Univ. 257 Wien Prot. Theol. 435

5 W.Neustadt Milit.Akad. 220 Wien Veterinär Inst. 371

6 Wien Polytechnikum 208 Berlin Univ. 282

7 Wien Prot. Theol. 208 W.Neustadt Milit.Akad. 230

8 Göttingen Univ. 201 Graz Univ. 226

9 Lemberg Univ. 175 Wien Techn.Milit.Akad. 221

10 Wien Josephinum 172 Prag Univ. 190

11 Graz Univ. 154 Jena Univ. 172

12 Prag Univ. 110 Halle Univ. 169

13 Wien Veterinär Inst. 103 Agram Akad. 154

14 Wien Theresianum 98 Lemberg Univ. 144

15 Tübingen Univ. 71 Wien Josephinum 95

16 Wittenberg Univ. 70 Wien Theresianum 90

17 Olmütz Univ. 56 Leipzig Univ. 79

18 Marburg Univ. 49 Wien Mariabrunn 66

19 Krakau Univ. 40 Wien Augustineum 61

20 Linz Akad. 29 Padova Egy. 61

21 Wien Augustineum 28 Tübingen Egy. 53

22 Leipzig Univ. 25 Hohenheim Lw.Akad. 50

23 Göttingen Univ. 46

24 Prag Polytechnikum 43

25 Olmütz Univ. 40

26 München Akad.der bild.Künste 38

27 Pavia Univ. 35

Gesamt 5049 7887

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 42



Von der gesellschaftlichen Schichtung der Studenten lässt sich, obwohl zu rund
8000 Hörern keine Angaben vorliegen, ein sehr interessantes Bild zeichnen. In Wien
wurde der Anteil der aus aristokratischen Familien stammenden Studenten von Studen-
ten aus Bürger- und Unternehmerfamilien weit übertroffen, letztere bildeten mit über
550 Studenten den Großteil der Inskribierten. Die meisten von ihnen kamen aus Kauf-
mannsfamilien, ebenso groß, ist auch der Anteil der Studenten aus Beamtenfamilien. An
vierter Stelle folgten Studenten aus Handwerkerfamilien mit fast 350 Studenten und an
der sehr vornehmen sechsten Stelle mit 290 Personen Hörer aus Bauernfamilien. Der
medizinische, chirurgische und pharmazeutische Beruf  wird häufig von Generation zu
Generation weitervererbt, in Wien können wir 332 Studenten aus solchen Familien aus-
machen, die meisten von ihnen als Hörer der medizinischen Fakultät. In großer Zahl
gingen ebenfalls Kinder aus der Schicht der Honoratioren und der Intelligenz zum Stu-
dium ins Ausland. Beachtenswert erscheint dabei, dass auch Söhne von Artisten und
Musikern an den Universitäten aufscheinen, in Wien sind fast 50 Personen nachweisbar.
Sehr hoch, jedoch nur an siebenter Stelle stehend, war der Anteil der Studenten aus
Adels- und Grundbesitzerfamilien, deren 224 Vertreter unter den Hörern der Universität
Wien bereits von relativ geringer Bedeutung sind.

Tabelle 4. Ungarländische Studenten an der Universität Wien nach Fakultäten 1801-1850
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Fakultät Fach Zahl Fakultät gesamt %

Medizinische Fak. Medizin 834 2271 52,17

Chirurg 694

Pharmazeut 451

Hebamme 292

Theologische Fak. 1002 23,01

Juridische Fak. Jurist 219 322 7,39

Kameralist 103

Philosophische Fak. Philosoph 286 302 6,93

Naturwissenschaftler 9

Landwirtschaftler 7

Univ. Gymnasium 441 10,13

Andere (ausserord.) 15 0,34

Gesamt 4353 100
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Aus den alten Unversitätsmatrikeln ist nur die Erstinskription nachvollziehbar, so
dass sich derzeit die weitere Unversitätskarriere der am Gymnasium oder an der geistes-
wissenschaftlichen Fakultät eingeschriebenen Studenten nach 1805 nicht weiter verfolgen
läflt. Aufgrund der Erstimmatrikulation wird jedoch deutlich, dass ungarische Studenten
nicht nur an allen Fakultäten, sondern auch in allen Fächern vertreten waren.
In den untersuchten 50 Jahren lieβen sich die meisten – etwa ein Fünftel – der in

Ungarn geborenen Studenten an der theologische Fakultät einschreiben. Unter ihnen
dürfte der Anteil der Seminaristen mit slowakischer Muttersprache ziemlich groβ gewe-
sen sein, wenngleich auch unter ihnen Studenten aus allen ungarischen Diözesen sowie
aus Transsilvanien vertreten waren.
Das größte Interesse galt der medizinischen Fakultät. Die 834 Medizin-, 694Chir-

urgie- und 451 Pharmaziestudenten studierten alle an dieser Fakultät, aber hinter diesen
Zahlen verbarg sich eine sehr heterogene Hörerschaft. Unter den Medizinern und Chir-
urgen befand sich eine grosse Anzahl von Söhnen aus ungarischen jüdischen Familien,
deren genaue Anzahl aber nicht rekonstruiert werden kann, weil in den Matrikeln nur
teilweise die Religion der Studenten festgehalten wurde. Auffallend ist der mit fast 10%
sehr groβe Anteil der Pharmaziestudenten.
Die aus dem Mittelalter stammende ungarische akademische Nation, der traditi-

onsgemäss auch die tschechischen und mährischen Studenten angehörten, verlor in
dieser Epoche zunehmend an Bedeutung. In den, in diesen Zeiten noch geführten,
Matrikeln der „Natio Hungarica” finden sich nur noch wenige Namen der ermittelten
ungarischen Studenten. Die Hörer der einzelnen Fakultäten hielten wahrscheinlich
fest zusammen, in erster Linie die Medizinstudenten. Die Ungarn waren auch in den
Vereinigungen der Wiener Studenten vertreten. So fanden sich beispielsweise 1848
unter den 48 Medizinern der Offiziere der Wiener Akademischen Legion 8 Studenten
ungarischer, bzw. siebenbürgischer Herkunft, im Technikerkorps unter 34 Offizieren
4 aus Ungarn oder Siebenbürgen.
Da der Hof  1836 die Errichtung einer technischen Universität in Ungarn nicht er-

laubte, waren Ingenieurfachkenntnisse nur am Institutum Geometricum oder im Ausland
zu erlangen. 1846 wurde zwar in Pest eine nach dem Palatin Joseph benannte Gewerbe-
Mittelschule eröffnet, bei deren Gründung auch Johann P. Prechtl behilflich war, aber
diese konnte den Ansprüchen der Zeit in keiner Weise gerecht werden.
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Tabelle 5. Ungarländische Studenten der Wiener Polytechnikum nach Abteilungen 1815-1850

Es ist also nicht verwunderlich, dass in der ungarischen studentischen Peregri-
nation das 1815 gegründete Polytechnikum mit 18% der Hörer an zweiter Stelle stand.
842 Studenten schrieben sich nur an der technischen, 585 nur an der wirtschaftlichen,
158 dagegen an beiden Fakultäten ein. Über die Studenten der Technischen Univer-
sität besitzen wir ganz genaue Angaben, denn die Universitätskarriere der dortigen
Studenten ist aus den Prüfungsregistraturen sehr gut rekonstruierbar. An der techni-
schen Fakultät war der Anteil der ungarischen Studenten viel gröβer: In dem vor dem
Revolutionsjahr 1848 laufenden Studienjahr studierten dort 175 Personen, aber ihr
Anteil belief  sich auf  nur ungefähr 10% und überstieg nur in zwei Studienjahren
11%. Aber auch diese Angaben sind sehr bedeutsam. An der wirtschaftlichen Fakul-
tät, wo überwiegend Söhne ungarländischer jüdischer und deutscher Familien stu-
dierten, war die Lage ganz anders. An dieser Fakultät lag der Anteil der in Ungarn
geborenen Studenten schon vor 1820 bei über 14% und ihr Anteil stieg bis zur Re-
volution stetig. 1843 kamen bereits fast 24% der Studenten aus Ungarn oder Trans-
silvanien. Wir können feststellen, dass durchschnittlich 10-13% der Studenten der
Fakultät in unserem Untersuchungsgebiet zu Hause waren, womit diese Gruppe seit
den 1840er Jahren die Spitze der ungarischen studentischen Peregrination nach Wien
übernahm.
Über die geographische Verteilung der Studenten der Wiener Technischen Uni-

versität stehen uns fast vollständige Angaben zur Verfügung: An erster Stelle lag hier
das zur wichtigsten Stadt gewordene PestBuda mit 200 Studenten, die zweite Stelle
nahm Pozsony mit zirka 150 Studenten ein, aber auch die Komitate des westlichen
Grenzgebiets, Nyitra, Pozsony und Sopron, begannen bereits eine wichtige Rolle zu
spielen. Bedeutend war ebenfalls der Anteil der Studenten aus dem Komitat Zala,
aus der Zips, aus Nagyszeben, Brassó und Besztercebánya. Dies lässt ein großes In-
teresse der Zipser und Siebenbürger Sachsen an technischen Berufen vermuten.
Unter den Studenten der Technischen Universität war der Anteil der Söhne aus Kauf-
mannsfamilien sehr hoch, was offensichtlich damit zusammenhing, dass an der wirt-
schaftlichen Fakultät nur Abkömmlinge solcher Familien studierten. Das Interesse
an modernem technischem Wissen war ebenfalls in den Handwerkerfamilien stark
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Abteilung Zahl %

Technische 842 53,12

Kommerzielle 585 36,90

Beide 158 9,96

Gesamt 1585 100
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ausgeprägt. Sie stellten 150 Studenten und standen damit an zweiter Stelle, fast gleich-
rangig mit den Söhnen aus Beamten- und Verwalterfamilien. Hoch war gleichfalls
der Anteil der Söhne aus Bürger- und Honoratiorenfamilien, Adelige hingegen stan-
den hier mit 54 Personen nur an achter Stelle. Auch in diesem Bereich wurden ge-
wisse Berufe bereits innerhalb der Familie tradiert, so dass sich 50 Abkömmlinge
aus Ingenieurs- und Architektenfamilien an der Technischen Universität einschreiben
lieβen. Auch Miklós Ybl, einer der berühmtesten ungarischen Architekten, und Ká-
roly Juhbal, ein späterer Professor an der Pester Gewerbeschule, studierten zu dieser
Zeit an der Technischen Universität, als Ausnahme hingegen darf  Graf  Sámuel Te-
leki, der Spross einer der vornehmsten siebenbürgischen Adelsfamilien, gelten. Viele
nutzten das Wiener Polytechnikum zur Weiterbildung. So kamen nicht wenige Stu-
denten von der Bergbauakademie in Selmecbánya, wohin aber umgekehrt auch meh-
rere Wiener Studenten gingen. Häufig kam es zu wechselseitigen Vorlesungsbesuchen
mit der Kunstakademie, an der ebenfalls Architekten ausgebildet wurden. Auch vom
Pester Institutum Geometricum oder vom Georgikon in Keszthely kamen Studenten
nach Wien.
Eines der ältesten Hochschulinstitute Wiens war die 1692 gegründete Kunstaka-

demie. An dieser traditionsreichen Hochschule wurden in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts die verschiedensten Fächer der bildenden Künste, des Kunstgewerbes
und der Architektur gelehrt. Gemäß einer aus dem Jahr 1812 stammenden Ausgabe
des akademischen Statuten war die Akademie in vier Fakultäten organisiert. Die Schu-
len für Malerei, Bildhauerei, Kupferstich und Mosaik bildeten die grundlegenden
Zweige der bildenden Künste. Die Architekturschule war teilweise bereits eng mit den
technischen Wissenschaften verknüpft. Einen speziellen Zweig der bildenden Kunst
stellte die Schule für Gravur dar, während an der Kunstgewerbeschule angewandte
Kunst und die Techniken einiger Handwerkerberufe vermittelt wurden. Zusätzlich zu
den Grundkursen bot die Akademie auch spezielle Lehrgänge für Fachleute und Hand-
werksmeister, z.B. Sonntagskurse, an.
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Tabelle 6. Ungarländische Studenten der Akademie der bildenden Künste in Wien nach Fächern 1801-1850
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Fachbereich Zahl Prozent von bekannten

Architekt 154 27,25

Maler 105 18,58

Zeichner 70 12,38

Graveur 51 9,02

Bildhauer 39 6,90

Goldarbeiter, Juwelier 36 6,37

Zimmermahler 29 5,13

Silberarbeiter 21 3,71

Schlosser 11 1,94

Steinmetz 8 1,41

Tischler 8 1,41

Buchbinder, Buchdrucker 6 1,06

Modelleur 5 0,88

Bronzarbeiter 4 0,70

Glasschneider 4 0,70

Spengler 3 0,53

Wagner 3 0,53

Hafner 3 0,53

Gürtler 3 0,53

Drechsler 2 0,35

Gesamt bekannt 565 100

bildender Künstler 265 46,90

Architekt 154 27,25

Kunstgewerbler 146 25,84

Unbekannt 272 32,49

Gesamt 837 100
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Anzahl und Anteil der aus Ungarn stammenden Studenten lassen sich 1850 nur
sehr schwierig feststellen. Zwar wurde an der Akademie eine zusammengezogene Regi-
stratur aller Studenten angelegt, in der aber nur die bildenden Künstler, Maler und Bild-
hauer verzeichnet waren, aber selbst deren Daten sind unvollständig. In diesen
Registraturbänden wurden rund 3.200 Kandidaten erfasst, von denen 10% aus Ungarn
oder Transsilvanien kamen. Nach einer Überprüfung der verschiedenen Lehrgangsbü-
cher der Akademie wurde allerdings deutlich, dass die Anzahl der „Ungarn” an diesem
Institut viel höher gewesen sein muss. Von insgesamt 893 aus Ungarn stammenden Hö-
rern konnten Angaben zusammengetragen werden, was mehr als 10% der gesamten un-
garischen studentischen Peregrination der Monarchie entspricht. Von besonderer
Bedeutung ist, dass wir in diesem Fall nicht nur Informationen über die sich auf  „aka-
demische” Berufe vorbereitenden Studenten fanden, sondern auch über jene Hand-
werksgesellen (modern ausgedrückt: Facharbeiter), die in Wien ihr berufliches Wissen
im künstlerischen Bereich vervollständigen wollten. Dies stellt eine außerordentlich be-
deutsame Ergänzung zur Geschichte des ungarischen Kunstgewerbes dar. 31 % der Stu-
denten besuchten an der Akademie Kurse für Malerei, Bildhauerei und Zeichnen, von
über 27% ist nicht genau feststellbar, welches Fach sie belegten. Wir vermuten, dass, die
meisten von ihnen ebenfalls bildende Künstler gewesen sein dürften, denn ihre Namen
erscheinen im allgemeinen in den Registraturen dieser Abteilung. Die ungarischen Stu-
denten waren demnach überwiegend bildende Künstler, Maler und Bildhauer. Auf  die
geographische Verteilung der ungarischen Studenten an der Wiener Kunstakademie be-
zogen liegt Pest-Buda eindeutig an erster Stelle, denn von den 893 Studenten kamen 160
aus der zukünftigen Hauptstadt des Landes.

48

SZÖGILÁSZLÓ

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 48



Tabelle 7. Eingeschriebene Studenten nach wahrscheinlicher ethnischer Verteilung 1801-1850
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BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Wahrscheinliche Nationalität  1801-1825 % 1826-1850 % Gesamt %

deutsch 2207 43,71 3464 43,92 5671 43,84

ungarisch 1542 30,54 1876 23,78 3418 26,42

jüdisch 335 6,63 1320 16,73 1655 12,79

slowakisch 582 11,52 671 8,50 1253 9,68

serbisch 43 0,85 147 1,86 190 1,47

rumänisch 45 0,89 117 1,48 162 1,25

kroatisch 55 1,08 64 0,81 119 0,92

italienisch 25 27 52 0,40

polnisch 32 18 50 0,38

tsechisch 11 27 38 0,29

rutenisch 17 12 29 0,22

französisch 13 13 26 0,20

armenisch 8 14 22 0,17

slovenisch 5 5 10 0,07

griechisch 1 - 1 0,007

nicht bekannt 126 112 238 1,84

Gesamt 5049 7887 12936 100
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Tabelle 8. Verteilung der ungarländischen Studenten nach Herkunftsorte, die mehr als

50 Studenten delegiert haben 1801-1850 
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Zahl Ort Student Zahl Ort Student

1. Budapest (Ofen, Pest) 1101 22. Stuhlweissenburg 74

2. Pressburg 806 23. Miskolcz 74

3. Ödenburg 331 24. Fünfkirchen 73

4. Hermannstadt 290 25. Grosskanischa 72

5. Kronstadt 237 26. Wesprim 69

6. Raab 177 27. Pösing 68

7. Eisenstadt 149 28. Grosswardein 67

8. Temeschwar 146 29. Neusatz 67

9. Tyrnau 146 30. Eperies 63

10. Klausenburg 122 31. Neustadtl an der Waag 61

11. Güns 118 32. Ungarisch Altenburg 60

12. Kaschau 117 33. Skalitz 59

13. Arad 108 34. Modern 59

14. Mediasch 98 35. Käsmarkt 57

15. Komorn 96 36. Segedin 56

16. Schessburg 95 37. Holitsch 56

17. Neusohl 93 38. Neutra 55

18. Papa 89 39. Debrezin 52

19. Schemnitz 88 40. Pantschowa 51

20. Leutschau 83 41. Steinamanger 50

21. Bistritz 83
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Tabelle 9. Verteilung der ungarländischen Studenten nach Großregionen 1801-1850

Tabelle 10. Frequenz der Studenten nach Fachbereichen 1801-1850

51

BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Platz Großregion Immatrikulierten Prozentzahl

1. Oberungarn 4294 33,19

2. Transdanubien 2922 22,58

3. Siebenbürgen 1947 15,05

4. Ungarische Tiefebene 1806 13,96

5. Budapest 1101 8,51

Nicht anzugeben 866 6,69

Gesamt 12936 100

Fachbereich Immatrikulierten Prozent

Theologe 3538 27,35

Mediziner, Chirurg, Pharmazeut, Hebamme 2917 22,55

Ingeniur, Naturwissenschaftler, Milit.Ingenieur 1614 12,48

Künstler, Tonkünstler 896 6,92

Philosopher 853 6,59

Gymnasist 774 5,98

Wirtschaftswissenschaftler 676 5,22

Landwirtschaftler, Förster, Veterinär 621 4,80

Jurist, Kameralist, Diplomat 574 4,43

Offizier, Marineur 452 3,49

keine Angabe 21 0,16

Gesamt 12936 100
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