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Frecventarea centrelor universitare de către 
tinerii din Timișoara are o tradiţie înde-

lungată, care poate fi  urmărită documentar înce-
pând cu anul 1397. Până la jumătatea secolului al 
XVI-lea, dintre cei 180 de bănăţeni consemnaţi în 
matricolele universităţilor europene, cei mai mulţi 
au provenit din Timișoara – 56 și Cenad – 53. De 
asemenea, studioșii timișoreni au obţinut și cele 
mai multe titluri academice (magister, doctor)1. 
Această evoluţie promiţătoare a fost stopată de 
către evenimentele politico-militare nefaste care 
s-au succedat cu repeziciune în al doilea pătrar al 
secolului XVI. Cucerirea cetăţilor de la Dunăre, 
ocuparea părţii centrale a Regatului maghiar și 
trecerea acesteia între „ţările bine păzite” a Înaltei 
Porţi (1521–1541) au fost urmate, în 1552, de 
transformarea părţilor de șes ale Banatului într-un 
eyalet otoman. Din anul 1658, stăpânirea Porţii 
s-a extins și asupra zonei montane a Banatului. În 
aceste condiţii, viaţa culturală a regiunii a cunos-
cut ample schimbări. Ultimii studenţi timișoreni 
sunt înregistraţi în anii 1530–1538 la universită-
ţile din Cracovia, Viena și Wittenberg, după care 
a urmat o întrerupere de două secole. Interesul 
și posibilităţile pentru studii înalte s-a diminuat 
simţitor și în celelalte centre, pentru intervalul 
1550–1700 fi ind identifi caţi cel mult 20 de stu-
denţi bănăţeni2.

Istoria Banatului a cunoscut o schimbare radi-
cală în anii 1716–1718, când stăpânirea otomană 
* Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, 
Bucureşti, bd. Hristo Botev, nr.  17, e-mail: dragoslucian68@
yahoo.com.
1 Costin Feneșan, Studenţi din Banat la universităţi străine 
până în 1552. RI, 29 (1976), nr.  12, 1945–1965; Tonk 
Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Bukarest 
(1979).
2 Szabó Miklós, Tonk S., Erdélyiek egyetemjárása a korai 
újkorban 1521–1700, Szeged (1992).

a fost înlăturată cu armele de către trupele habs-
burgice. În deceniile următoare, imperialii au 
impus o nouă concepţie despre administraţie și 
lege, subordonată realizării obiectivelor majore ale 
centralizării și uniformizării statului. Habsburgii 
nu au recunoscut niciun fel de drepturi sau pre-
rogative anterioare stăpânirii lor, determinând 
apariţia unor elite și instituţii total diferite de 
cele din secolele anterioare. Noua provincie nu 
trebuia să aibă „nimic în comun cu comitatele 
ungurești ci o existenţă a sa aparte”3 care să permită 
experienţe reformiste libere, nestingherite de vreo 
autonomie sau imunitate feudală4. Colonizarea 
Banatului, organizată pe scară largă de stat, a faci-
litat racordarea provinciei la valorile central și vest 
europene. Performanţele evidente ale coloniștilor 
au determinat în rândul populaţiei românești și 
sârbești o reevaluare a modului propriu de viaţă. 
Fenomenul aculturaţiei a devenit foarte puternic, 
generând în fi nal o cultură provincială distinctă. 
Timișoara a devenit, practic, un oraș complet 
nou, inclusiv sub aspect urbanistic. Aceste schim-
bări s-au oglindit și în domeniul educaţiei. Dacă 
în Transilvania, regimul habsburgic a preluat, 
odată cu provincia, povara unui sistem educaţi-
onal slab organizat, bazat pe tradiţiile secolelor 
anterioare, în cazul Banatului, noile autorităţi au 
modelat învăţământul pornind aproape de la cota 
zero. În 1729, după o întrerupere de două secole, 
un timișorean (Franciscus Zumer Temesvariensis) 
apărea, din nou, înscris în matricolele unui centru 
academic. Până în anul 1850, limita superioară a 
acestei investigaţii, colegiile și universităţile euro-
pene au fost frecventate de 220 studioși proveniţi 
3 Sonja Jordan, Die Kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 
18. Jahrhundert, München (1967), 18.
4 C. Feneșan, Administraţie și fi scalitate în Banatul imperial 
1716–1778, Timișoara (1997), 14–19.

STUDENŢI DIN TIMIŞOARA 
LA ŞCOLI ŞI UNIVERSITĂŢI EUROPENE

(1730–1850)

Dragoş-Lucian Ţigău*

Cuvinte cheie: Banat, Viena, învăţământ, studenţi, universitate
Schlagwörter: das Banat, Wien, Unterricht, Studenten, Universität

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
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din Timișoara5. Frecvenţa a pornit de la cifre 
modeste și a crescut foarte lent. Pentru întreg 
secolul XVIII numărul elevilor și studenţilor a 
fost de 49, cu mult mai mic decât cel al studioșilor 
din deceniul 1841–1850. Abia în această ultimă 
decadă, numărul timișorenilor a reprezentat 7,5% 
din totalul tinerilor ardeleni și bănăţeni plecaţi la 
studii.

Cercetarea de faţă i-a avut în vedere, deopotrivă, 
pe cei care au urmat școli medii civile și militare ori 
și-au desăvârșit pregătirea în academii și universi-
tăţi. Opţiunea de a-i prezenta laolaltă pornește din 
convingerea că ei reprezintă categoria intelectua-
lilor, dornici să-și amelioreze statutul material și 
social prin educaţie și competenţă. Absolvenţii de 
învăţământ mediu s-au dovedit capabili să înţeleagă 
și să promoveze ideile „Secolului Luminilor”, apoi 
pe cele ale „veacului naţionalităţilor”, din rândul 
lor s-au recrutat cadrele cu pregătire universitară și 
tot ei au dat câţiva creatori de cultură. În perioada 
analizată aici, rolul social al intelectualilor devine 
tot mai important și evoluează spre statutul de pro-
fesie sau funcţie, puse adeseori în serviciul statului. 
Activitatea absolvenţilor de școli înalte este tot mai 
mult apreciată sub aspect moral și material. Până 
în anul 1550, majoritatea acestora au preferat o 
carieră clericală, doar puţini devenind administra-
tori, juriști, notari sau copiști. Epoca modernă a 
deschis noi orizonturi de afi rmare, studioșii timi-
șoreni având posibilitatea să devină artiști, funcţi-
onari, juriști, medici, ofi ţeri, profesori, tehnicieni 
etc. La rândul ei, profesionalizarea a contribuit, 
îndeosebi în răstimpul dintre 1750–1850, la dez-
voltarea și diversifi carea reţelei de învăţământ și a 
ramurilor știinţei, la conturarea unor noi orientări 
în lumea artelor, ideilor și literaturii, la maturiza-
rea conștiinţei individualităţilor naţionale. Tinerii 
întorși de la studii au avut partea lor de contribuţie 
la transformarea orașului lor într-un centru capabil 
să promoveze modelul burgului european modern.

Pentru a înţelege mai bine nivelul de la care 
tinerii timișoreni au plecat în călătoriile lor de 
studii, se cuvine a fi  prezentată, desigur într-o 
formă sumară, reţeaua școlilor din oraș6. Despre 
școala primară a urbei se face referire abia în anul 
1774. Cursurile se ţineau în limbile germană, 
latină și sârbă, fi ind frecventate deopotrivă de fi ii 
5 Szabó M., Szögi László, Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok 
európai egyetemeken 1701–1849, Marosvásárhely / Tg. Mureș 
(1998); Szabó M., Erdélyiek Magyarországi egyetemeken 1848 
elött, Marosvásárhely / Tg. Mureș (2005).
6 Descrierea școlilor din Timișoara, cu ample trimiteri bibli-
ografi ce, la Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din 
Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca (1999), 69, 
174–179, 292–299.

nobililor, orășenilor și locuitorilor din teritoriu. A 
fost transformată în școală normală cu patru clase, 
fi ind absolvită de peste 600 de tineri în intervalul 
1786–1844.

Cea mai veche instituţie școlară a fost patronată 
de călugării iezuiţi. Activitatea acesteia a început 
la 6  noiembrie 1725, fi ind oglindită în registrul 
Diarium Gymnasii Temesvariensis Societatis Jesu. 
Apogeul școlii este situat în deceniul 1760–1770, 
când instituţia a avut cei mai mulţi profesori (trei) 
și elevi (60–70 pe an), cea mai amplă anvergură 
a studiilor (cinci sau șase clase). Iezuiţii au asi-
gurat o pregătire uniformă, de factură umanistă. 
Programele lor de studiu s-au dovedit a fi  cele mai 
coerente și solide. Iezuiţii au permis accesul la edu-
caţie atât pentru nobili cât și pentru păturile sărace. 
Activitatea lor formativă a fost efi cientă îndeosebi 
prin acele Congregaţii ale Sf. Maria cu valenţe 
moral-educative. Din aceste motive, după desfi in-
ţarea Ordinului iezuit (1773), școala medie catolică 
din Timișoara și-a continuat existenţa încă cinci 
ani. Anexarea Banatului la Ungaria (1779) a condus 
la închiderea școlii. Reluarea cursurilor a fost posi-
bilă abia în 1786, sub conducerea călugărilor pia-
riști. Numărul elevilor a fost în continuă creștere, 
pornind de la 36 în 1789 până la un maxim de 445 
în 1836. Ciclul elementar a ajuns la trei ani, iar cel 
mediu a avut cel mult cinci clase. Piariștii s-au con-
centrat pe educarea elementelor sărace. Predarea a 
avut la bază programele Ratio Educationis și (din 
1806) Ratio Educationis Publicae.

În anii 1733–1735 și-au început activitatea alte 
două instituţii școlare catolice: un seminar destinat 
pregătirii călugărilor franciscani și un alt Seminar 
General romano-catolic. Primul nu a funcţionat 
decât patru decenii, până în momentul părăsirii 
orașului de către cei care îl creaseră. În schimb, 
al doilea seminar a avut o evoluţie ascendentă: la 
începutul secolului XIX se transformă în Liceu 
episcopal, iar în 1846 își crează și o secţie de drept7.

O școală teologică ortodoxă, pentru popula-
ţia românească și sârbească, a fost proiectată încă 
din anul 1739, dar nu a devenit realitate decât 
la cumpăna secolelor XVIII–XIX. Seminarul era 
instalat în incinta reședinţei episcopale și avea secţii 
în limbile română și sârbă. Învăţătorii ortodocși au 
fost pregătiţi prin cursurile de normă inaugurate 
în 1777.

Credincioșii protestanţi și-au creat destul de 
târziu (1846–1847) un gimnaziu propriu care avea 
clase de gramatică, poetică și retorică, precum și o 
secţie reală. În atenţia autorităţilor a stat și învăţă-
mântul tehnic, destinat să pregătească personalul 
7 Stevan Bugarsky, Lyceum Temesvariense, Timișoara (2008).
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necesar economiei Banatului civil. Astfel, în 1774 
s-a inaugurat o școală reală condusă de un inginer 
cameral.

Multitudinea școlilor timișorene a fost rezul-
tatul aplicării hotărâte a unui complex program 
ofi cial de luminare8. Totodată, se întrevede ames-
tecarea intenţiilor absolutiste și de catolicizare ale 
Casei suverane de Habsburg cu tendinţe iluministe, 
exprimată în concepţia că „numai uniformitatea 
școlilor poate crea uniformitatea de gândire generală 
și de principii, de concepţii despre patrie și datori-
ile faţă de ea, idei ce trebuie să constituie cea mai 
strânsă legătură între suverani și obedienţa liniștită 
a supușilor”9. Frecventarea centrelor academice din 
Imperiu, îndeosebi a școlilor din Viena, a cores-
puns pe deplin politicii ofi ciale. Concomitent, în 
spiritul sentinţei împărătesei Maria Tereza, potri-
vit căreia „învăţământul este și rămâne o chestiune 
politică” (1770)10, au existat încercări de a inter-
zice frecventarea universităţilor din străinătate, mai 
ales a celor protestante. Prima interdicţie11 datează 
din 1764, fi ind reiterată în 1795 și 1819. Ultima 
dată, tinerii afl aţi la studii în afara Imperiului au 
fost chiar siliţi să se reîntoarcă în patrie. În aceste 
condiţii, cvasi-totalitatea timișorenilor s-au ori-
entat spre centrele universitare din cuprinsul 
Imperiului12, îndeosebi spre Viena. În capitala 
monarhiei au studiat 128 de tineri, la Pesta – 25, 
la Debrecen, Graz, Kecskemét și Sárospatak – între 
10 și 16, iar în fi ecare din celelalte orașe – sub zece 
persoane. Puţini dintre ei s-au încumetat să-și con-
tinuie pregătirea la München (Regatul Bavariei) – 
2; Hohenheim (Regatul Württemberg) și Moscova 
(Ţaratul rus) – câte unul. 

Obiceiul completării studiilor în mai multe 
universităţi (peregrinatio academica) a fost unul 
restrâns. 194 de studioși (dintr-un total de 220) 
au fost înregistraţi în matricolele unei singure 
școli, iar alţi 12 tineri au preferat să-și facă studiile 
într-un singur oraș (Viena – 5, Graz – 3, Debrecen 
– 2, Olomouc – 2), urmând cursurile mai multor 
instituţii de învăţământ. Doar 14 timișoreni au 
frecventat universităţi din orașe diferite. Cele 

8 Nicolae Bocșan, Contribuţii la istoria iluminismului româ-
nesc, Timișoara (1986), 113–131, 235–242.
9 Friedrich Teutsch, Geschichte der evangelischen Kirche in 
Siebenbürgen, II, Hermannstadt/ Sibiu (1922), 177.
10 Idem, Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen, II 
(1782–1883), în colecţia Monumenta Germaniae Paedagogica, 
XIII, Berlin (1892), III.
11 Ibidem, I (1543–1778), în colecţia Monumenta Germaniae 
Paedagogica, VI (1888), CXXVIII–CXXXI și 293–297.
12 Foarte utilă, deși tratează o perioadă limitată, este lucrarea 
lui Szögi László, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom 
egyetemein 1790–1850, Budapest-Szeged (1994).

mai ample călătorii le-au întreprins pictorul Karl 
Brocky și arhitectul-constructor Franz Schmidt.

Matricolele gimnaziilor, colegiilor și univer-
sităţilor relevă faptul că o treime din timișorenii 
plecaţi la studii au dobândit o pregătire de nivel 
mediu, în timp ce restul studioșilor au reușit să 
urmeze cursuri universitare. În rândul celor cu 
studii medii pot fi  cuprinși elevii înscriși la școlile 
din Viena sau imediata vecinătate: Collegium 
Academicum, Akademische Gymnasium, Școala de 
ingineri de la Gumpendorf, Academia de ingi-
neri din Laimgrube și Wieden. Câţiva gimnaziști 
din Timișoara sunt semnalaţi la Graz și Olomouc 
(șase, respectiv trei).

Cele mai consistente informaţii ilustrează acti-
vitatea elevilor de la Academia cezaro-crăiască de 
Geniu (inginerie militară) din Viena13. Școala a 
fost creată în anul 1717, iar în perioada în care 
a fost frecventată de cei dintâi timișoreni, aceasta 
funcţiona în afara capitalei, la Gumpendorf. Între 
1755–1760, Ingenieur-Schule era subordonată 
Ministerului de Interne (Directorii in publicis et 
cameralibus), fi ind apoi condusă de comandan-
tul Secţiei de Geniu (1760–1769). În deceniile 
următoare, Academia de Geniu a avut diverse 
locaţii: în suburbia Laimgrube (1770–1784), 
în incinta Academiei Th eresianum de la Wieden 
(1785–1797), apoi în clădirea Academiei savoiarde 
de Cavalerie din Laimgrube (1795–1851)14. În 
momentul înscrierii, din totalul celor 28 de tineri, 
zece se afl au la sfârșitul copilăriei (10–12 ani), alţi 
zece împliniseră vârsta de 13 ani, iar opt erau ado-
lescenţi (14–17 ani). Se cunosc trei situaţii în care 
fraţi de vârste apropiate au fost înscriși simultan 
(fam. Oelberg și Georgievits) sau la interval de un 
an (fam. Klapka)15. Părinţii lor aveau ocupaţii foarte 
diverse: căpitani de infanterie, cavalerie sau geniu – 
5; administratori și inspectori camerali, poștali sau 
vamali – 5; directori de carantină, comerciali sau 
de construcţii – 3; proprietari – 3; comercianţi – 2; 
arhitect, asesor de tribunal, contabil, maior, secretar 
– câte unul. Familia Klapka a avut o poziţie privile-
giată, întrucât tatăl lui Friedrich îndeplinea funcţia 
de consilier urban (1813), iar părintele fraţilor 
Adolf și Ferdinand, de profesie tipograf, a devenit 
primarul orașului (1819–1833)16. Condiţia aleasă 
13 Friedrich Gatti, Geschichte der K. und K. Technischen 
Militär-Akademie, I: Geschichte der K.K. Ingenieur- und K.K. 
Genie-Akademie 1717–1869, Wien (1901).
14 Gumpendorf (atestat la 1130) a fost cumpărat de muni-
cipalitatea vieneză în 1798. Împreună cu Laimgrube (menţi-
onat la 1291) și alte trei suburbii a format al cincilea district 
al capitalei, din anul 1850.
15 Fr. Gatti, op. cit., 241, 741, 745, 867.
16 Ibidem, 706, 741, 745.
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este exprimată prin titlurile purtate: Baron Adolf 
Sauvaigne (1781), Anton Malenitza Edler von 
Sztamora (1841), Julius Freiherr Ambroszy (1845), 
Árpád Freiherr von Blumencron (1849).

Timpul petrecut în academie a fost variabil: 
până la un an – 12 elevi; între 1–3 ani – șase; între 
3–5 ani – șapte; peste 6 ani – trei școlari. Această 
variaţie a fost determinată de starea materială și de 
sănătate a tinerilor, nivelul studiilor anterioare, inte-
resul arătat pentru domeniul studiat, de atmosfera 
cazonă etc. Situaţia materială a fost hotărâtoare, 
întrucât costurile școlarizării și traiului cotidian 
erau acoperite de familiile tinerilor. Cheltuielile au 
fost în continuă creștere: 250 fl . în 1781; 300 fl . 
în 1792; 420 fl . în 1798; 590 fl . în 1813 și 880 fl . 
în 1823. Trei timișoreni au avut privilegiul de a-și 
asigura întreţinerea prin intermediul fundaţiilor 
Chaos (1791), Festetics (1813) și Deblin (1849)17. 
Un alt factor de selecţie a fost regimul cazon, pe 
care nu toţi tinerii îl suportau. O soartă nefericită a 
avut Alois Sprung, decedat după doi ani de studii, 
pe când avea 16 ani (8 ian. 1826)18. Inadaptare a 
dovedit și Anton Malenitza Edler von Sztamora 
(14 ani) care după numai șapte luni a fost dat înapoi 
părinţilor, întrucât era nesilitor și avea o conduită 
rea (25 iunie 1842). În cele din urmă, tânărul și-a 
fi nalizat studiile militare, pentru că în anul 1849, 
el era locotenent într-un regiment de infanterie19. 
Nobleţea și studiile îndelungate nu asigurau întot-
deauna succesul scontat, dovadă că baronul Adolf 
Sauvaigne (1784) și Alexander Parcsetich von 
Bakócz (1853) au fost retrași după trei, respectiv 
patru ani de studii20. Reorientarea carierei nu este 
semnalată decât pentru Anton Oelberg. După șase 
luni de studii (1770), el a fost retras împreună cu 
fratele său mai mic (12 ani), iar peste patru ani 
reapare la Viena ca „philosophiae studiosus”.

Școala îi învăţa pe tineri că și-au ales o meserie 
difi cilă, încurajându-i mereu pe cei perseverenţi. 
La 28  iunie 1769, Consiliul Aulic de Război a 
raportat împărătesei Maria Tereza că doi elevi-ingi-
ner au fost trimiși în Banatul Timișoarei pentru a 
seca mlaștinile. Elevii erau conduși de doi ingineri, 
iar pentru munca lor primeau o leafă lunară de 25 
fl . și o îngrijire atentă21.

Cariera absolvenţilor este destul de obscură. 
Aproape jumătate din ei au avut grade inferioare: 
cadet, soldat, sublocotenent, fi ind înrolaţi în regi-
mente de infanterie, cavalerie sau geniu. Trei au 

17 Ibidem, 368, 707, 866. Despre fundaţia Chaos, vezi 
ibidem, 6–34.
18 Ibidem, 746.
19 Ibidem, 822.
20 Ibidem, 328, 870.
21 Ibidem, 184.

lucrat în cancelarii și în domeniul topografi ei. Cei 
mai merituoși au avansat până la gradele de căpitan 
și maior. De exemplu, Th eodor Gerstorf a devenit 
maior și comandantul cetăţii Buda (1816), iar la 
1834 se afl a în misiune la garnizoana din insula 
Lissa (Dalmaţia)22. La fel, Georg Georgievits a 
avansat rapid, astfel că la cinci ani de la absolvire 
era deja maior în cadrul regimentului bănăţean de 
graniţă nr. 14 (1855)23. Cea mai meritorie carieră a 
avut-o Joseph Schmidt von Kis-Bér (1835–1897). A 
început ca sublocotenent în trupele de Geniu, deve-
nind căpitan în Statul Major al Geniului, coman-
dant al geniștilor din Budapesta (1891), profesor de 
fi zică și chimie la Academia de Geniu. Activitatea i-a 
fost răsplătită cu Ordinele Leopold și Franz Joseph, în 
grad de cavaler, și Crucea Meritul Militar24.

Despre elevii celorlalte institute (Graz, 
Olomouc, Viena), referinţele sunt mai modeste. 
Cei 27 de timișoreni ajunși la Viena au avut de 
ales între mai multe școli, cea mai prestigioasă 
fi ind Akademische Gymnasium, creaţie a iezuiţilor 
(1553). Gimnaziul Academic a cunoscut o reală 
schimbare după anul 1773, când a fost preluat de 
călugării piariști. Aici au fost introduse metode 
didactice și pedagogice noi, adaptate spiritului ilu-
minist. Școala avea un ciclu inferior cu patru clase 
gramaticale (parva, principia, gramatica și sintaxa), 
și unul superior cu două clase umaniste de poetică 
și retorică. În toţi cei șase ani erau predate religia, 
latina, geografi a, istoria și matematica. Elevii pri-
melor trei clase studiau știinţele naturale, iar cei 
din ultimii ani învăţau limba greacă. Acest cur-
riculum avansat le permitea absolvenţilor să se 
înscrie la universitate25. Pentru tinerii care doreau 
să urmeze studii teologice de nivel mediu, cel mai 
potrivit a fost Collegium Pazmaneum din Viena, 
fondat în 1623 de cardinalul Péter Pázmány26. De 
asemenea, se cunoaște că Alexander Jankovici, care 
urma dreptul la Sárospatak (1833), studiase mai 
întâi la Karlowitz, iar Constantin Th eodorovici a 
învăţat la Vârșeţ, apoi la Kecskemét unde și-a con-
tinuat pregătirea superioară (1839)27.
22 Ibidem, 376; M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 1329.
23 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 1314.
24 Ibidem, nr. 3480; Fr. Gatti, op. cit., 872.
25 Robert Winter, Das Akademische Gymnasium in Wien. 
Vergangenheit und Gegenwart, Wien, Köln, Weimar (1996); 
Festschrift zum 450. Jubiläum der Schulgründung. Akademisches 
Gymnasium Wien: 1553–2003 (red. Klemens Kerbler), Wien 
(2003).
26 Carolus Rimely, Historia Collegii Pazmaniani, Viennae 
(1865); Fazekas István, A bécsi Pazmaneum magyarországi hall-
gatói 1623–1918 (1951), Budapest (2003). La acest colegiu a 
studiat Franz Heinrich (1781), cf. M. Szabó, L. Szögi, op. cit., 
nr. 1595.
27 M. Szabó, op. cit., nr. 826, 1832a.
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Vârsta școlarilor este rar menţionată, fi ind 
dedusă din matricolele universităţilor unde aceștia 
s-au înscris ulterior. Datele accesibile indică etatea 
de 10–12 ani, semn că tinerii erau cuprinși în 
ciclul inferior al colegiilor. În două situaţii, fraţii au 
studiat împreună: nobilii Ioan și Iosif Zeisberger 
(1775), apoi tinerii Ferdinand și Michael Spech 
(1806–1807). Matricolele au înregistrat, în câteva 
cazuri, etnia studioșilor (Hungarus), precum și 
condiţia socială: nobilis (1735, 1773, 1775) sau 
praenobilis (1750) Temesvariensis, civis Temessens 
(1770), plebeius Temeswariens (1781), Freyherr 
von Temesvár (1818, 1820)28. Despre Alexandru 
Ioanovici și Constantin Teodorovici se știe că erau 
de confesiune ortodoxă. Aceste date completează 
informaţiile modeste referitoare la părinţi: câţiva 
funcţionari și militari, un notar, un contabil, un 
cetăţean onorabil (civis ex comitatu Th emeswar, 
1770), un baron (1818) și un judecător militar 
cu grad de colonel (1820)29. Tatăl lui Constantin 
Teodorovici era protopop la Jebel. 

Perspectivele profesionale ale acestor gimnaziști 
sunt puţin luminate documentar. Zece dintre ei 
au reușit să urmeze cursuri universitare (drept – 6, 
tehnică – 2, fi losofi e – 2). Un exemplu edifi cator 
îl oferă Friedrich Auer von Randenstein înscris ca 
gimnazist la Viena, apoi ca student la Politehnica 
din Praga. Urmând îndemnul tatălui său, căpitan 
de cavalerie, Auer a ajuns și el cavalerist cu gradul 
de locotenent, apoi de căpitan (1855–1861)30.

*

În perioada 1730–1850, peste 160 de tineri au 
urmat cursuri universitare. Aproximativ 75 s-au 
orientat spre capitala Imperiului, unde au putut să 
opteze pentru Universitate, Academia de Arte sau 
Institutul Politehnic. Un număr similar și-a mani-
festat preferinţa pentru academii, colegii și institute 
din cuprinsul Ungariei. Doar 10% din studenţi 
s-au îndreptat către celelalte centre academice ale 
Imperiului (Graz, Olomouc, Lemberg sau Praga) 
ori au ales să studieze la Hohenheim, München și 
Moscova. Preferinţele bănăţenilor vor fi  mai bine 
apreciate după o scurtă prezentare a acestor univer-
sităţi, în ordinea interesului manifestat.

Universitatea din Viena (Alma Mater 
Rudolphina)31, creată în 1365, s-a afl at de la 

28 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 969, 1606, 1998, 2641, 
3813, 4165, 4334, 4509, 4510.
29 Ibidem, nr. 1998, 3813, 4334.
30 Ibidem, nr. 138.
31 Franz Gall, Alma Mater Rudolphina 1365–1965. Die 
Wiener Universität und ihre Studenten, Wien (1965).

început în topul preferinţelor studioșilor bănă-
ţeni32. Interesul s-a diminuat foarte mult în epoca 
ocupaţiei otomane, dar a cunoscut un reviriment 
în perioada analizată aici. O dezvoltare remarcabilă 
a cunoscut facultatea de medicină, care și-a diver-
sifi cat specializările (farmacie, medicină veterinară) 
și a contribuit la dezvoltarea cercetării și tehnicii 
medicale. Un alt domeniu important a fost cel al 
știinţelor camerale. La început, acestea au studiat 
administraţia fi nanţelor publice, dar ulterior, ele 
au cuprins întreaga administraţie a statului, inde-
pendent de normele juridice care o reglemen-
tau. Știinţele camerale (Kameralswissenschaften) 
efectuau cercetări teoretice, dar și studii practice. 
Cameraliștii au asigurat Imperiului habsburgic o 
administraţie foarte bine organizată.

Studiile artistice au căpătat o formă organi-
zată din anul 1725, când împăratul Carol VI a 
creat K.K. Hofakademie der Maler, Bildhauer und 
Baukunst. Instituţia a fost reorganizată în 1751, 
apoi la 1772, an în care toate școlile de artă au fost 
integrate în K.K. vereinigten Akademie der bilden-
den Künste33.

Institutul Politehnic din Viena (K.K. polytech-
nisches Institut) creat în anul 1815, a fost prima uni-
versitate de profi l din spaţiul german. A avut de la 
început o orientare non-militară, iar organizarea sa 
era printre cele mai moderne din lumea academică. 
Amplasarea acestor instituţii în capitala statului a 
oferit multe avantaje: nu se afl au foarte departe de 
Timișoara, cursurile propuse erau de calitate, iar 
utilizarea limbii germane a ușurat comunicarea și 
traiul cotidian al studenţilor. Bănăţenii aveau aici 
posibilitatea de a citi foarte mult, de a-și însuși 
maniere elegante, de a fi  la curent cu ideile timpu-
lui lor, de a se distra și de a lega prietenii cu tineri 
din tot imperiul. De multe ori, aceste oportunităţi 
au stat la baza unor cariere promiţătoare.

Al doilea centru academic preferat de timișo-
reni a fost Pesta. Cea mai importantă universitate 
maghiară a fost creată de către cardinalul Péter 
Pázmány în 1635, la Nagyszombat (azi, Trnava în 
Slovacia). După dizolvarea Ordinului iezuit, uni-
versitatea a fost mutată la Buda (1777), apoi la 
Pesta (1784). Până în anul 1844, limba de predare 
a fost latina, după care cursurile s-au ţinut în limba 
maghiară. Oferta educaţională s-a diversifi cat sem-
nifi cativ: în cadrul facultăţii de fi losofi e a fost creat 
Institutum Geometrico-Hydrotechnicum (1782), iar 
facultatea de medicină a cuprins un Institutum 

32 Vezi nota 1.
33 Carl von Lützow, Geschichte der Kais. Kön. Akademie 
der Bildenden Künste. Festschrift zur Eröff nung des neuen 
Akademie-Gebäudes, Wien (1877).
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Veterinarum (1787)34. Institutum Geometricum 
(1782–1850) este considerat nucleul viitoarei 
Politehnici. Pe parcursul a șapte decenii, această 
școală a dat 1278 de ingineri diplomaţi, din care doi 
au provenit din Timișoara35. Cursurile de medicină 
au fost mult mai atractive pentru bănăţeni. Ei s-au 
specializat în chirurgie, farmacie și medicină vete-
rinară. Importanţa acelui Institutum Veterinarum 
reiese și din faptul că la trei ani de la înfi inţarea 
sa (1790), au fost create două specializări, anume 
cursus epizootologiae și cursus hippiatriae36.

Prezenţa studioșilor timișoreni poate fi  remar-
cată și în alte orașe ungurești: Debrecen, Györ, 
Kecskemét, Sárospatak etc. Cele mai vechi colegii 
maghiare protestante au fost create la Sárospatak 
(1531) și Debrecen (1536). La Sárospatak a activat 
câţiva ani ilustrul pedagog Jan Amos Comenius. 
În secolul XIX, colegiile aveau încorporate clase 
de fi losofi e, drept și teologie. Bănăţenii au acordat 
celor două colegii o atenţie egală, cu precizarea că 
tinerii interesaţi de fi losofi e s-au îndreptat spre 
Debrecen, iar cei cu preocupări pentru drept au 
preferat școala din Sárospatak37.

Academia iezuită din Györ a fost întemeiată 
în anul 1718, iar după dizolvarea ordinului care o 
crease, a devenit o instituţie de stat (1776). Între 
1785–1802, Academia a fost mutată la Pécs, timp 
în care a fost frecventată de doi timișoreni. Alţi șase 
concitadini au ales să urmeze facultăţile de fi losofi e 
și drept restabilite la Györ38. De un oarecare interes 
s-a bucurat și Academia reformată de Drept din 
Kecskemét, apărută în 1835–1836 prin restructu-
rarea vechiului colegiu. Academia a avut trei facul-
tăţi specializate în drept, fi losofi e și teologie39.

Știinţele agricole au fost popularizate prin 
intermediul școlilor superioare din Keszthely 
și Mosonmagyaróvár. La Keszthely, magnatul 
Festetics György a creat prima școală de agronomie 
din Europa, pe care a intitulat-o sugestiv Georgikon 
(1797)40. Cursurile erau predate în limbile latină și 
maghiară. Învăţământul agricol s-a extins în 1818, 
34 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635–2002, 
red. Szögi László, Budapest (2003).
35 Szögi László, Mérnökképzö Intézet a Bölcsészeti Karon 
1782–1850, Budapest (1980).
36 Th anhoff er Lajos, Az állatorvostudomány és állatorvosi 
tanintézetünk története, Budapest (1888); 200 éves a magyar 
állatorvosi felsöoktatás, red. Holló Ferenc, Budapest (1987).
37 A Debreceni Református Kollégium története, red. Kocsis 
Elemér, Barcza József, Debrecen (1988).
38 Németh Ambrus, A györi királyi tudomány akadémia törté-
nete, I–II, Györ (1904).
39 Joó Gyula, A kecskeméti ref. jogakadémia története, 
Kecskemét (1925).
40 Süle Sándor, A keszthelyi Georgikon 1797–1848, Budapest 
(1967).

când prinţul Albert Cazimir de Saxonia, duce de 
Teschen, a avut iniţiativa înfi inţării unui institut 
de agricultură la Mosonmagyaróvár. Aici, pentru 
prelegeri și lucrările practice se utilizau limbile 
latină și germană41.

Părăsind spaţiul maghiar, prezentarea va con-
tinua cu centrele academice din celelalte regiuni 
ale Imperiului Habsburgic. Orașul Graz s-a afl at 
printre centrele preferate de timișoreni. Opţiunea 
lor este cu atât mai semnifi cativă dacă se ţine cont 
de faptul că, între 1701–1850, au ales să studieze 
aici doar 59 de ardeleni și bănăţeni, din care 11 pro-
veneau din Timișoara. Universitatea catolică a fost 
creată de arhiducele Carol II în 1586. Două secole 
mai târziu (1782), împăratul Iosif II a redus-o la 
rangul de lyceum destinat pregătirii funcţionari-
lor civili și personalului medical. În anul 1827, 
împăratul Francisc I a redeschis vechea instituţie 
sub numele de Karl-Franzens-Universität42. Din 
1811, la Graz și-a început activitatea Institutul 
Joanneum. A fost creaţia arhiducelui Johann care 
și-a donat colecţiile de obiecte naturale. Cursurile 
au fost concepute iniţial pentru elevii de liceu, dar 
din 1828 au fost adaptate și pentru studenţii uni-
versităţii43. În institut s-au creat catedre de geome-
trie practică, matematică aplicată, mecanică, meta-
lurgie și minerit.

Universitatea din Lemberg (Liov) a fost creată 
de regele polonez Jan II Kazimir Vasa în anul 1661. 
În urma anexării Galiţiei la Imperiu și a dizol-
vării Ordinului iezuit, instituţia a fost redusă la 
rangul de liceu. Noul Collegium Medicum (1773) 
a pregătit chirurgi și medici militari, iar Collegium 
Th eresianum (1776) era axat pe studii de fi losofi e 
și teologie. Împăratul Francisc I a avut meritul de 
a deschide, în 1817, K.K. Franzens-Universität cu 
facultăţi de teologie, drept și fi losofi e. Învăţământul 
medical a fost integrat în universitate abia la 189144. 
Interesul timișorenilor pentru această universitate 
a fost limitat, doar cinci alegând să studieze acolo 
dreptul și fi losofi a.

Orașul Olomouc (Olmütz) a devenit centru 
universitar din anul 1573. Două secole mai târziu, 
patronajul iezuiţilor a fost abolit și înlocuit cu cel 

41 Walleshausen Gyula, A Magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 
éve (1818–1993), Mosonmagyaróvár (1993).
42 Franz von Krones, Geschichte der Karl Franzens-Universität 
in Graz, Graz (1886); Johann Andritsch, Studenten und 
Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz 
(1586–1782), Graz (1965).
43 Marlies Raffl  er, Bürgerliche Lesekultur im Vormärz. Der 
Leseverein am Joanneum in Graz (1819–1871), Frankfurt/
Main Berlin, Bern, New York, Paris, Wien (1993).
44 Ludwik Finkel, Stanislaw Starzynski, Historya Uniwersytetu 
Lwowskiego, Lwów (1894).
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al statului. Universitatea a fost redusă la rangul de 
lyceum (1782), recâștigându-și vechiul statut în 
anul 1827. Spre Olomouc s-au îndreptat numai 
patru timișoreni care au studiat dreptul și fi losofi a.

O prezenţă foarte slabă se constată și în cazul 
altor șapte universităţi afl ate la distanţe considera-
bile faţă de Banat. Ele au fost frecventate în con-
textul unor călătorii de studii mai ample (peregri-
natio academica). Spaţiul german meridional este 
reprezentat de universităţile din Hohenheim și 
München. Prima a fost fondată de regele Wilhelm 
I de Württemberg, ca o instituţie de învăţământ 
agricol (1818). Din anul 1847, s-a numit Academia 
de Agricultură și Silvicultură45. Orașul München, 
nu a avut o universitate decât din 1826. În acel an, 
Ludwig I a adus în capitala regatului său vechea 
universitate de la Ingolstadt (creată în 1472) care 
avea facultăţi de teologie, drept, medicină și fi loso-
fi e46. Curând i s-au adăugat și cursuri de arhitec-
tură, care au fost urmate de doi timișoreni în epoca 
revoluţiei pașoptiste.

Praga și Cracovia aveau universităţi multisecu-
lare (fondate în 1348, respectiv 1364) care au fost 
restructurate de Habsburgi. În anul 1654, împăra-
tul Ferdinand III a creat la Praga noua Universitas 
Carolo Ferdinandea cu patru facultăţi. Bănăţenii nu 
i-au acordat atenţie nici în secolele Evului mediu, 
când a fost privită ca un centru al mișcării husite, 
nici în perioada modernă. Mai atractivă a fost 
Școala Superioară de Tehnică apărută la începutul 
secolului al XIX-lea47. Cracovia reprezintă exem-
plul celei mai spectaculoase diminuări a interesului 
pentru o universitate, realitate valabilă atât pentru 
bănăţeni cât și pentru ardeleni48. Calitatea cursu-
rilor, predate în spirit umanist, a făcut ca până în 
1520 la Cracovia să ajungă o treime din totalul 
studioșilor din Banat și Transilvania. În epoca 
Principatului autonom și a Reformei (1521–1700) 
ponderea a scăzut la 3%, iar între 1701–1849, la 
0,1% (cinci studenţi – dintre care un timișorean – 
din totalul de 4563)49. Aici trebuie remarcat faptul 
că între 1795–1809, Cracovia s-a afl at în com-
45 Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der K. Land- und 
Forstwirthschaftlichen Akademie, Hohenheim. Ausgegeben zum 
20. November 1868, Stuttgart (1868).
46 Carl Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität 
in Ingolstadt, Landshut, München, I–II, München (1872).
47 Die K. K. Deutsche Technische Hochschule in Prag 
1806–1906. Festschrift zur Hundertjahrfeier / im Auftrage 
des Professorenkollegium redigiert von Franz Stark unter 
Mitwirkung von Wilhelm Gintl und Anton Grünwald, Prag 
(1906).
48 Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis 
in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 usque ad 
annum 1849, ed. Joseph Muczkowski, Cracovia (1849).
49 Vezi notele 1, 2 și 5.

ponenţa Imperiului Habsburgilor, iar tocmai în 
această perioadă este atestat acolo singurul student 
timișorean.

În același context trebuie privită și prezenţa altor 
doi concitadini la Padova și Pavia. Universitatea 
din Padova (creată în 1222) a funcţionat o lungă 
perioadă (1399–1813) despărţită în Universitas 
Iuristarum și Universitas Artistarum50. La Pavia, tra-
diţia învăţământului superior urcă până în epoca 
regelui Lothar I (cca 825). Crearea unui Studium 
generale în 1361 a prefi gurat înfi inţarea universită-
ţii la sfârșitul secolului XIV de către ducele milanez 
Gian Galeazzo Visconti. Sub stăpânire austriacă, 
în 1825, universitatea a fost reorganizată în patru 
facultăţi: fi losofi e, teologie, drept și medicină51.

În sfârșit, spre Imperiul tuturor Rusiilor s-a 
îndreptat un singur timișorean, anume Makarius 
Petrovici. El a studiat la Academia din Kiev 
(fondată în 1632) și în recent înfi inţata (ian. 1755) 
Universitate din Moscova.

Din anexa studiului se poate remarca faptul că 
unii tineri au avut posibilitatea ca, în același oraș, 
să-și facă studiile medii și superioare (Viena – 3, 
Olomouc – 2, Graz – 1) ori să urmeze cursurile 
a două facultăţi (Debrecen, Graz, Viena – câte 
2). Peregrinatio academica a avut ca reper capitala 
imperiului. Completarea pregătirii celor ajunși la 
Viena s-a realizat la Pesta – 4, Debrecen și München 
– câte 2, Lemberg, Olomouc, Praga, Sárospatak – 
câte unul. Doi timișoreni au învăţat la Debrecen 
– Kecskemét, respectiv Kiev – Moscova.

Referitor la domeniile studiate, se constată o 
diversifi care a specializărilor, multe din ele fi ind 
nou apărute în cadrul învăţământului universitar. 
Faţă de secolele anterioare, discontinuitatea cea 
mai pronunţată s-a produs în studiul teologiei. 
Doar cinci timișoreni au ales să aprofundeze acest 
domeniu, în funcţie de confesiunea mărturisită: 
catolică (Esztergom, Graz, Viena), ortodoxă (Kiev) 
sau protestantă (Sárospatak). Celelalte speciali-
zări medievale, ca dreptul, fi losofi a și medicina, 
au cunoscut un progres semnifi cativ sub impac-
tul ideilor, principiilor și tehnicilor moderne. În 
topul preferinţelor timișorenilor s-au afl at studi-
ile de drept – 45 (din care 17 la Viena și 13 la 
Sárospatak) și fi losofi e – 37 (Debrecen – 10, Viena 
– 6 etc). Urmează cursurile de inginerie mili-
tară (28 la Viena) și Artele frumoase – 20 (18 la 
Viena). O atenţie egală a fost acordată ingineriei 

50 Piero Del Negro (a cura di), L'Università di Padova: otto 
secoli di storia, Padova (2001).
51 Università degli Studi di Pavia, Statuti e Ordinamenti 
dell'Università di Pavia dal 1361 al 1859, Pavia (1925); Pietro 
Vaccari, Storia dell'università di Pavia, Pavia (1957).
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civile – 15 (Viena – 8, Graz – 4 etc), medicinii 
umane – 14 (10 la Viena) și veterinare – 14 (câte 
7 la Pesta și Viena), farmaciei – 13 (10 la Pesta). 
Un interes limitat a fost arătat agronomiei (3), 
știinţelor comerciale și camerale (5, respectiv 3 la 
Viena), situaţie explicabilă, în parte, prin faptul că 
acestea erau recent înfi inţate. Totodată, preocupa-
rea pentru studii înalte este sugerată de parcurgerea 
unei duble specializări, în domenii asemănătoare 
sau total diferite: fi losofi e – drept (5), fi losofi e – 
arte (1), fi losofi e – medicină (1), fi losofi e – ingine-
rie (2), arhitectură – inginerie (2), comerţ – ingi-
nerie (1), medicină umană și veterinară (2). 

Sub aspect documentar, biografi ile studen-
ţilor timișoreni sunt luminate în mod inegal. 
Amănuntele referitoare la vârsta, naţionalitatea, 
religia, condiţia materială și socială a tinerilor se 
prezintă disparate și incomplete. Identifi carea stu-
denţilor este posibilă prin precizarea expresă, divers 
ortografi ată, a numelui orașului de provenienţă: 
Temeschwar (1773, 1818), Temesvár ex Banatu 
(1774), Temeswariens (1780, 1798), Temesvár 
Dioec. M-Waradiensis (1840), natus Temesvarini 
(1849)52. Din coroborarea diverselor mărturii 
reiese faptul că unii tineri declaraţi ca timișo-
reni s-au născut în alte localităţi. De exemplu, 
Anton Oelberg provenea din Oraviţa, Gheorghe 
Constantin Roja se născuse la Bitolia (Monastir), 
într-o familie aromână, iar Francisc Seltmann era 
din preajma Timișoarei53.

În privinţa vârstei, informaţiile păstrate doar 
pentru o jumătate din totalul studenţilor, lasă să 
se întrevadă un palier foarte larg. Au existat cur-
sanţi adolescenţi, de 15–16 ani, precum Waclaw 
Petz (1803), Gabriel Meleg (1817), Paul Petrovitz 
(1834), János Medveczky (1845) sau Friedrich 
Auer (1849)54, dar și studenţi afl aţi la vârsta matu-
rităţii: Carolus Weitersheim (29 ani în 1835), 
Francisc Csatáry (31 ani în 1849) și Karl Hermann 
(38 ani în 1808)55. Din centralizarea datelor exis-
tente rezultă următoarea distribuţie pe vârste: 15 
ani – 2; 16 ani – 6; 17 ani – 6; 18 ani – 9; 19 ani 
– 8; 20 ani – 13; 21 ani – 6; 22 ani – 5; 23 ani – 4; 
24 ani – 12; 25 ani – 2; 26 ani – 2; 27, 28, 29, 31 
și 38 ani – câte unul.

Componenta etnică este o problemă care 
trebuie abordată foarte cumpănit. Această preca-
uţie este impusă de diversitatea etnică a orașului 

52 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 969, 1196, 2253, 2894, 
3331, 4399; M. Szabó, op. cit., nr. 1880.
53 Ibidem, nr. 2894, 3286, 3651.
54 Ibidem, nr.  138, 2623, 3041, 3042; M. Szabó, op. cit., 
nr. 1209b.
55 Ibidem, nr. 774, 1662; M. Szabó, op. cit., nr. 1976.

și de raritatea dovezilor concludente. Timișoara 
anilor 1750–1850 nu se poate defi ni prin noţi-
unea de naţionalitate, ori prin aceea a vreunui 
grup etno-cultural. A fost exemplul fericit al unui 
oraș multiconfesional, plurilingv și transcultural. 
Onomastica cu rezonanţă germanică sau slavă nu 
este întotdeauna un argument decisiv în favoarea 
apartenenţei la aceste două populaţii. Tot astfel, 
etniconul Hungarus, atașat la numele câtorva 
studioși56 din secolul XVIII, indică, mai curând, 
integrarea în una din „naţiunile” universitare din 
Viena, decât în neamul maghiar. Pentru școlile 
din cuprinsul Ungariei, tendinţele de maghiarizare 
sunt evidente îndeosebi în cazul tinerilor care, deși 
declaraţi unguri, poartă nume tipice lumii balca-
nice (Damaszkin, Georgievits, Joanovits, Kosztits, 
Stretkovics, Veszelinovits) și sunt ortodocși57. 
Onomastica este edifi catoare în destul de puţine 
situaţii, precum cea a lui Anton Rodriguez (1781) 
pentru care se poate admite o ascendenţă spaniolă, 
Waclaw Petz (student la Cracovia) cu origini polo-
neze și a românilor Pavel Vasici și Ioan Petrovici 
(1845)58. Tabloul naţionalităţilor poate fi  com-
pletat cu cea albaneză (Johannes Petrovics, înscris 
ca ilir, 1824), aromânească (Constantin Roja, 
1808; Toma Caracaș, 1811; Constantin Hadsi 
și Ioan Niciphor, 1839) și sârbească (Sigismund 
Joanovics, serbus, 1838; Elias Mihailovits, 1842)59. 
Nota comună pentru toţi studenţii a fost pluriling-
vismul. Învăţarea limbii germane aducea avantaje 
nu numai în comerţ și meșteșuguri, ci și în instru-
ire. Fiind o limbă vie, introdusă și ca mijloc ofi cial 
de comunicare, germana a oferit tinerilor perspec-
tive ample de afi rmare în armată, administraţie și 
în școlile înalte. Spre exemplifi care, Constantin 
Roja a utilizat cel puţin șase limbi, iar Carol 
Unger, student la Esztergom, vorbea în germană, 
maghiară și sârbă60. La universitatea din Pesta, pre-
legerile de medicină veterinară au fost ţinute în 
limbile maghiară sau germană, timișorenii optând 
pentru una din acestea61.

Apartenenţa confesională a studenţilor se poate 
reconstitui în mod acceptabil. Cei mai mulţi 
cursanţi au mărturisit credinţa ortodoxă (36) și 
catolică (26). Celelalte culte sunt abia remarcate: 

56 Ibidem, nr. 2253, 2410, 3482.
57 M. Szabó, op. cit., nr.  361, 616a, 848a, 1010a, 1671, 
1931a.
58 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 3042, 3280; M. Szabó, op. 
cit., nr. 1433.
59 Ibidem, nr. 2863, 3286; M. Szabó, op. cit., nr. 689, 848, 
872, 1238a, 1432.
60 Ibidem, nr. 3286; M. Szabó, op. cit., nr. 1880.
61 M. Szabó, op. cit., nr. 1165, 1199 (maghiară); 1299, 1433, 
1536 (germană).
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reformată de confesiune helvetică și augustană – 
câte 3, greco-catolică – 2, iudaică – un student62.

În privinţa condiţiei sociale, informaţiile sunt 
mult mai ample, cu referire la o paletă socio-profesi-
onală foarte variată. Studenţii de rang nobiliar sunt 
atestaţi pentru toată perioada analizată aici: Claudius 
Leodegarius Liber Baro aus Rebentige H(ungarus) 
Temesvariensis (1739), Joannes Maff ezoni și Anton 
Hornegger nobilis Temeswariensis (1756, 1769), 
Karolus Schmidt H. praenobilis (1778), Ladislaus 
D’Ellbe-Vaux nobilis (1801), Georg Malenitza 
Ritter von Temeswar (1840) etc.63. O persoană 
aleasă a fost și Martin Schubary, prezentat ca „vica-
rius ep. Temes.” (1796)64. Alţi timișoreni și-au etalat 
condiţia de cetăţeni onorabili: Andreas Kayser civis 
Temessens (1770), Anton Rodriguez Civis Temeswar 
(1781), Eduard Stutterheim Freyherr von Temeswar 
(1820) etc65. La polul opus s-au situat tinerii săraci, 
de condiţie umilă: Jacob Marossangi H. pauper 
Teleschbaniens/ Temeswariens (1781) și Waclaw Petz 
(1802)66.

Lista universitarilor timișoreni evidenţiază 
faptul că în unele familii ale orașului au existat, 
concomitent sau în generaţii diferite, persoane cu 
studii înalte. Datele personale consemnate în regis-
trele matricole conduc la ideea că în majoritatea 
acestor cazuri, studenţii au fost fraţi (fam. Gnädiger, 
Komlosi, Kosztka, Medveczky, Oszlanyi, Petrovici, 
Schichting, Unger), mai rar tată și fi u (fam. 
Demelmayer) ori veri (fam. Damaschin, Nicolici)67.

Ocupaţiile și starea materială a părinţilor au 
fost dintre cele mai variate: comercianţi – 18; 
proprietari – 9; ofi ţeri, dintre care mulţi cu grade 
superioare – 7/5; funcţionari civili și militari – 8; 
medici civili sau în armată – 3; asesori, avocaţi, 
judecători – câte unul. Studenţii Ștefan Ioanovici 
și Paul Constantinovici se puteau mândri cu părin-
ţii lor care erau primar la Petrovaradin (1833), 
respectiv judecător la Timișoara (1837). De ase-
menea, părinţii tinerilor Constantin Teodorovici și 
Constantin Kosztits au ocupat scaunul de proto-
pop de la Jebel (1839 și 1844)68. Ceilalţi cursanţi 

62 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 292, 588; M. Szabó, op. 
cit., nr. 221, 275, 1209a-b, 1222a, 1411, 1463, 1536.
63 Ibidem, nr. 1754, 2410, 2501, 2514, 3482. M. Szabó, op. 
cit., nr. 361, 371, 872, 1348–1349, 1665, 1792.
64 M. Szabó, op. cit., nr. 1591.
65 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr.  1998, 3280, 3813. M. 
Szabó, op. cit., nr.  1463, 1637, 1666, 1834, 1880, 1931, 
2025.
66 Ibidem, nr. 2554, 3042.
67 Ibidem, nr.  864–865, 1346–47, 2186–87, 3430, 3453, 
4189, 4191. M. Szabó, op. cit., nr.  361–362, 1011, 1013, 
1209a-b, 1348–1350, 1384a-b, 1430, 1432.
68 Ibidem, nr. 709. M. Szabó, op. cit., nr. 848a, 1010a, 1832a.

au provenit din familii mai modeste, fapt sugerat 
tot de îndeletnicirile părinţilor: agricultor, artizan, 
cafegiu, ceasornicar, chirurg, croitor, dulgher, 
farmacist, fi erar, hangiu, peruchier, pictor, preot 
ortodox etc. Cele 82 de situaţii pentru care se 
cunoaște ocupaţia părinţilor, permit o comparare 
edifi catoare cu specializările urmate de fi ii aces-
tora. În 12 cazuri, meseriile au fost identice sau 
foarte asemănătoare pentru tată și fi u: arhitect – 
constructor, contabil – inspector fi nanciar, căpitan 
de cavalerie, chirurg – farmacist (2), funcţionar, 
inginer, judecător militar – avocat, medic (2), 
pictor, preot–călugăr69.

Trecerea de la ocupaţiile tradiţionale la cele 
moderne se remarcă în peste 40 de situaţii. Sensul 
ascendent este pregnant la familiile de condiţie 
inferioară și mijlocie. Părinţii câtorva mediciniști 
au fost artizani, cursanţii de la medicină veterinară 
au provenit din familii de agricultori sau fi erari, 
un băiat de dulgher a ajuns inginer70, în timp ce 
studiile de drept au fost accesibile fi ilor de funcţio-
nari, revizori, copiști și comercianţi71. Nici dome-
niul artelor nu a făcut excepţie, tatăl cunoscutului 
pictor Karl Brocky fi ind peruchier72. Schimbarea 
se manifestă și în familiile celor declaraţi comer-
cianţi, proprietari sau cetăţeni onorabili. Câţiva fi i 
de negustori au fost convinși să urmeze o carieră 
tot în domeniul economic, dar numai după ce 
s-au instruit prin cursuri camerale ori au absolvit 
secţia comercială a Politehnicii vieneze73. Copiii 
de „onorabili”, nobili și proprietari-rentieri, au 
studiat dreptul (6), medicina și ingineria (câte 3)74. 
Totodată, a existat o pronunţată discontinuitate 
între preocupările tinerilor și cele ale înaintașilor 
lor. În 33 de cazuri, a prevalat talentul și dorinţa de 
a face „altceva”. Din familii de militari s-au recru-
tat studenţi la fi losofi e (3), drept, inginerie, arhi-
tectură și desen75. La fel, în casele de comercianţi 
și hangii se regăsesc studenţi la Arte Frumoase – 3, 
fi losofi e și medicină – câte 4 76. Domeniul fi losofi ei 

69 Ibidem, nr.  23, 138, 1346–47, 1753, 2367, 3040–41, 
3171, 3437, 3468, 3813.
70 Ibidem, nr.  816, 1432, 2076, 2327, 3636, 4164, 4189, 
4191.
71 Ibidem, nr. 163, 456, 558, 1675, 3434, 4399. M. Szabó, 
op. cit., nr. 826, 1430, 1834.
72 Ibidem, nr. 577.
73 Ibidem, nr. 77, 3020, 3430, 4371, 4420.
74 Ibidem, nr. 24, 2738, 3777 (medicină); 709, 2871, 3818 
(inginerie); 867, 1998, 2514, 3438, 3482; M. Szabó, op. cit., 
nr. 361 (drept).
75 Ibidem, nr.  588, 1736, 2064, 2164, 2585, 2623, 2659, 
3150, 3759.
76 Ibidem, nr.  292, 903, 1662 (arte); 2863, 3331, 3336, 
3398 (medicină); M. Szabó, op. cit., nr. 616a, 1238a, 1430, 
1432 (fi losofi e).
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a fost atractiv pentru fi ii de funcţionari, proprietari 
și ai celor care lucrau în sistemul judiciar (asesor, 
avocat, judecător). Dreptul a fost urmat de copiii 
a doi clerici77. Relevantă este și situaţia din fami-
liile pictorilor bănăţeni Franz Komlósy și Johann 
Zukowa ai căror părinţi se ocupau cu orologeria, 
respectiv croitoria78. Ceasornicarul și-a lăsat fi ii să 
urmeze domeniile preferate. Franz a devenit un 
apreciat pictor, iar fratele Karl a fost contabil la 
Ofi ciul tricesimal din Viena.

Din prezentarea acestor detalii reiese că starea 
materială și atitudinea părinţilor au condiţionat în 
mod hotărâtor urmarea cursurilor. Studiile înalte 
au presupus cheltuieli însemnate pe o durată apre-
ciabilă. La taxele de studiu se adăugau cheltuielile 
de întreţinere și costurile legate de procurarea căr-
ţilor și rechizitelor, de tipărirea dizertaţiilor susţi-
nute. Dacă nobilii își puteau permite un trai pe 
măsura rangului lor, în schimb, pentru familiile 
modeste asemenea cheltuieli au fost mai greu de 
suportat. Câţiva studenţi erau orfani de unul sau 
de ambii părinţi79, ceea ce le diminua posibilităţile 
fi nanciare, dar nu și ambiţia de a se afi rma prin 
studii. În momentul înscrierii, unii tineri erau deja 
lucrători. Moise Kötterer a fost mai întâi ucenic și 
practicant în domeniul farmaceuticii la Timișoara, 
apoi la Buda. Experienţa l-a ajutat să-și termine 
studiile de farmacie la vârsta de 24 de ani (1799). 
Peste ani, Carol Mandler, de profesie fi erar, s-a 
înscris ca auditor al cursurilor de medicină vete-
rinară de la Pesta (1839). Concitadinul său, Franz 
Steiner, a lucrat ca socotitor, reușind să facă și doi 
ani de studii juridice (Györ, 1845)80. Indiscutabil, 
greutăţile materiale i-au determinat pe mulţi tineri 
să se înscrie doar ca auditori81 sau să-și întrerupă 
studiile. Din cei aproape 160 de studenţi reper-
toriaţi, 60% nu fi gurează în registrele matricole 
mai mult de un an. Pentru restul lor, situaţia se 
prezintă astfel: 2 ani universitari – 25; 3 ani – 18; 
4 ani – 15; 5 ani – 5; 6 ani – 4. Motivele arătate 
mai sus explică și caracterul sporadic al peregrină-
rii academice.

Absolvirea facultăţilor și obţinerea unor grade 
academice nu este dovedită decât pentru apro-
ximativ 30 de tineri. Primul timișorean declarat 

77 M. Szabó, op. cit., nr.  848, 848a, 1209b, 1222a, 1350, 
1411 (fi losofi e); 1010a, 1832a (drept).
78 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 2186, 4564.
79 M. Szabó, op. cit., nr. 1931, 1931a, 1955a.
80 Ibidem, nr. 1051, 1165, 1659.
81 În 1808, Constantin Roja se recomanda ca auditor al 
cursurilor de fi ziologie și obstetrică de la Facultatea de medi-
cină din Pesta (Zuhörer der Physiologie und Geburtshülfe auf der 
medizinischen Universitäts-Fakultät zu Pesth in Hungarn), cf. 
Bibliografi a Românească Veche, II, București (1910), nr. 753.

baccalaureus a fost baronul Claudius Leodegarius82, 
în aprilie 1739. Aproape un veac mai târziu, 
Cajetanus Gnädinger (24 ani) a susţinut cu succes 
examene de fi zică și matematică la secţia tehnică a 
facultăţii de fi losofi e din Pesta, achitând o taxă de 42 
fl orini (4 iulie 1825). El nu s-a oprit aici, astfel că în 
1826 apare ca „medicinae studiosus” la Universitatea 
din Viena83. Fratele său, Ferdinand Gnädinger, a 
fost răsplătit cu titlul de doctor în medicină, după 
șase ani de studii (1834)84. În aceeași perioadă, 
la Institutum Geometricum din Pesta, timișorenii 
Leopold Koszthka și Carol Weitersheim au susţinut 
examene riguroase de geometrie practică, hidrau-
lică, mecanică și economia câmpului (oeconomia 
ruralis), fi nalizate cu obţinerea diplomei de inginer 
(16 febr. 1835)85. Strădanii evidente a depus și 
concitadinul lor Francisc Csatáry care, în 1850, se 
pregătea să obţină diploma de medic (chirurgiae 
candidatus)86. Absolvirea studiilor înalte se între-
vede din publicarea unor dizertaţii și lucrări știinţi-
fi ce, apoi prin realizările notabile ale carierei post-
universitare. De la timișorenii Francisc Seltmann, 
Constantin Roja, Pavel Vasici și Joannis Niciphor 
s-au păstrat dizertaţiile publicate cu ocazia fi naliză-
rii studiilor medicale87. 

Activitatea lui Constantin Roja (1786–1847), 
aromân din Bitolia, s-a bucurat de o cercetare 
atentă88. A copilărit și a învăţat în Timișoara, apoi a 
urmat cursuri de medicină la Pesta și Viena, absol-
vite în 1812. El a practicat medicina la Oraviţa 
(1837), apoi la Timișoara unde ajunge chiar 
medicul șef al orașului. Roja a avut preocupări și 
realizări în domeniul fi lologiei, evidenţiind origi-
nea latină a vlahilor sud-dunăreni89.

82 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 2410.
83 Ibidem, nr. 1346; M. Szabó, op. cit., nr. 621.
84 Ibidem, nr. 1347. Ferdinand Gnaedinger, Dissertatio inau-
guralis medica de urina ut signo in morbis, Vindobonae (1834), 
cf. Szinnyei József, Magyar irók. Élete és munkái, Budapest, III 
(1894), col. 1244.
85 M. Szabó, op. cit., nr. 1013, 1976.
86 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 774.
87 Franciscus Xav. Seltmann, Dissertatio inauguralis medico-
practica sistens animadversiones de febri nosocomiali, Viennae 
(1783); Constantin Rosa, Dissertatio inauguralis medica de luxu 
in medicamentis, ejus fontibus et damno, Viennae (1812); Paulus 
Vaszits, De peste orientali. Dissertatio inauguralis medica, Budae 
(1832); Niciphor Joannis, Dissertatio inauguralis medica sistens 
gastralgiam, Viennae (1839), cf. Szinnyei József, op. cit., IX 
(1903), col. 1044; XI (1906), col. 1165; XII (1908), col. 893; 
XIV (1914), col. 997.
88 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia Română, III, Sibiu 
(1904), 844; Ion Negru, Doctorul George Constantin Roja 
(1786–1847) despre originea limbii române. Viaţa Medicală, 
XXIV (1976), nr. 4, 85–88.
89 Georg Constantin Rosa, Untersuchungen über die Romanier 
oder sogennanten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen; 
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Pavel Vasici-Ungureanu (1806–1881) a fost 
studentul facultăţii de medicină din Pesta între 
1827–1832. El a avut o susţinută activitate medi-
cală și pedagogică, publicând lucrări în domeniul 
literaturii și specialităţii90. Vasici a participat la 
activităţile Societăţii Literare din București (1842) 
și ale Societăţii de medici și naturaliști din Iași 
(1843). Realizările sale din domeniul știinţifi c și 
pe tărâmul luptei de emancipare naţională au fost 
recunoscute prin alegerea sa ca membru cores-
pondent (1871) și titular (1879) al Academiei 
Române91. 

În domeniul știinţelor exacte, un exemplu de 
carieră notabilă este cea a timișoreanului Franz 
Schmidt (1827–1901). Tatăl său care era arhi-
tect-constructor, l-a îndrumat tot către o carieră 
tehnică. Timp de patru ani, Franz Schmidt a 
studiat ingineria la Politehnica vieneză. Interesul 
său pentru arta construcţiilor s-a concretizat în 
frecventarea cursurilor de arhitectură de la Viena și 
München (1847–1849)92. A fost preocupat de teo-
riile moderne ale matematicianului János Bolyai, 
pe care le-a popularizat în lumea savantă. Totodată, 
Schmidt a publicat corespondenţa matematicieni-
lor Farkas Bolyai și Karl Friedrich Gauss93.

La fel de interesantă este și biografi a lui Makarius 
Petrovici (1734–1766) care ilustrează modelul de 
afi rmare urmând calea bisericească. A fost îndru-
mat mai întâi de tatăl său, preot ortodox, apoi de 
episcopul Visarion care i-a acordat mijloacele nece-
sare pentru a urma cursurile gimnaziului din oraș. 
auf alte Urkunden gegründet (text paralel german-grec), Pesta 
(1808). Gheorghie Constatin Roja, Măiestria ghiovăsirii 
(= citirii) româneşti cu litere latineşti; care sânt literele româ-
nilor ceale vechi, spre polirea a toată Ghinta Românească ceii 
dincoace şi ceii dincolo de Dunăre (text paralel român-grec), 
Buda (1809) cf. Bibliografi a Românească Veche, II (1910), 
nr. 753; III (1912–36), nr. 771; IV (1944), 284–288. Gh. C. 
Rozia, Cercetări despre Românii de dincollo de Dunăre, trad. 
Sergiu Hagiadi, Craiova (1867).
90 Bibliografi a românească modernă, IV, Bucureşti (1996), 
698. Cuvântare încununătoare mediciască. Despre ciuma 
răsăritului… pentru cununa doctorească… în medicină a 
căpăta, în mărita universitate ungurească… Pavel Vasici-
Ungureanu din Temişoara al hirurgiei doctor şi al măiestriei de 
moşit maghistru, Buda (1832, cu caractere chirilice).
91 Academia Română, Discursuri de recepţie, II (1880–1892), 
Bucureşti (2005), 59–139.
92 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr. 3468.
93 George Bruce Halsted, Franz Schmidt (biography). Th e 
American Mathematical Monthly, VIII (1901), nr. 5, 1. Jean 
Bolyai, La science absolue de l’espace… précédé d’une notice sur 
la vie et les travaux de W. et de J. Bolyai par Fr. Schmidt, Paris, 
Gauthier-Villars (1868). Briefwechsel zwischen Carl Friedrich 
Gauss und Wolfgang Bolyai. Mit Unterstützung der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Franz Schmidt 
und Paul Stäckel, Leipzig (1899). J. Szinnyei, op. cit., XII, col. 
478–479.

Petrovici a ales să studieze la universităţile din Kiev 
și Moscova, în cea din urmă pregătindu-se pentru 
fi losofi e și teologie. În anul 1758, devine călugăr și 
profesor de retorică, dovedindu-și priceperea prin 
discursuri religioase și lecţii de fi losofi e. Petrovici a 
fost câţiva ani (1764–1766) arhimandritul mănăs-
tirii Zeltikov din Tver, timp în care și-a continuat 
activităţile de instruire a viitorilor preoţi94.

Domeniul Artelor Frumoase este reprezentat 
de câţiva desenatori și pictori a căror creaţie este 
apreciată până astăzi. Karl Brocky (1807–1855) 
a studiat la Liceul piarist din Timișoara, apoi la 
Academia vieneză de Arte. Talentul său este remar-
cat cu ocazia celor trei expoziţii personale din capi-
tala Imperiului. Brocky s-a reîntors în Banat, la 
Vârșeţ (1835), unde l-a cunoscut pe concitadinul 
Gabriel Melek (Meleg) care, la rândul său, studiase 
gravura și pictura la Viena. În următoarele două 
decenii, Brocky întreprinde multe călătorii de 
studii prin Europa. A excelat în arta portretului, 
fi ind apreciat pentru calitatea execuţiei și maniera 
de redare a personajelor. Între anii 1839–1844 și 
1846–1855, Brocky a lucrat în Anglia, devenind 
pictor al Curţii regale britanice. Lucrările sale sunt 
expuse în muzeele de artă din Londra, Paris, Viena, 
Graz și Timișoara95.

Un alt pictor de marcă a fost Franz Komlósy 
(1817–1892). El s-a specializat în peisagistică și 
a lucrat numai în interiorul Imperiului. Din anul 
1865 s-a stabilit la Viena. Aici a creat cele mai 
frumoase tablouri cu fl ori (Blumenstücke) și mai 
ales celebrul Rosen-Album. 100 Rosenvarietäten 
und Hybriden aus dem Schönbrunner Park 
(1868–1872)96.

Galeria pictorilor timișoreni poate fi  întregită 
cu Paul Petrovits (1811–1881) și Johann Zukowa. 
Ambii erau de confesiune ortodoxă și s-au remarcat 
ca portretiști. Petrovics a avut o viaţă tumultoasă, 
îndeosebi la bătrâneţe, când a emigrat în America. 
A locuit și a pictat la New York, San Francisco, Los 
Angeles, Virginia City (Nevada), sfârșind spânzu-
rat în Australia97. Johann Zukowa s-a specializat în 
pictura tablourilor istorice98, dar el rămâne cunoscut 
ca portretist. Creaţiile sale sunt apreciate și astăzi, 

94 J. Szinnyei, op. cit., X (1905), col. 1072.
95 M. Szabó, L. Szögi, op. cit., nr.  577; Österreichisches 
Biographisches Lexikon 1815–1950, I, Wien (1957, retip. 
1993), 115. Autoportretul său (ulei pe pânză, 21,5 × 17,7 cm) 
se afl ă la Galeria Naţională Maghiară din Budapesta.
96 Ibidem, nr.  2186; Österreichisches Biographisches Lexikon, 
IV, (1969, retip. 1993), 102.
97 Ibidem, nr.  3041. Edan Milton Hughes, Artists in 
California 1786–1940, San Francisco, California, Hughes 
Publishing Company (1989), sub voce.
98 Ibidem, nr. 4564.
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unul din tablourile recent licitate fi ind Portretul unui 
locotenent din Corpul inginerilor de comunicaţii99.

Informaţiile prezentate până aici au avut darul, 
credem, de a evidenţia complexitatea și varietatea 
aspectelor unui fenomen socio-cultural mai puţin 
cunoscut din istoria Banatului. Prezenţa studioși-
lor timișoreni în centrele academice europene nu a 
fost prea amplă, dacă este raportată la situaţia altor 
orașe transilvane (media este de 1,8 elevi-studenţi

99 Acuarelă pe hârtie, 20,5 × 16,6  cm, semnată Zoukowa, 
databilă cca.1838, cf. Maurice Baruch, Irina Sakharova, 
Russian Portraits in Watercolour 1825–1855, Paris (1994), 
170–171. Licitată la Casa Christie’s din Londra (13 oct. 
2009).

pe an), dar a avut o importanţă deosebită în con-
turarea și promovarea „etosului instruirii”, caracte-
ristic întregii Europe Centrale în răstimpul dintre 
1750–1850. La sfârșitul acestui interval, frecventa-
rea academiilor și universităţilor, îndeosebi a celor 
din capitala Imperiului Habsburgilor, era în plină 
ascensiune. Acest fenomen justifi că, odată în plus, 
de ce Timișoara, în mod meritat, a fost denumită 
„Mica Vienă”.

ANEXĂ

A. Evoluţia numerică a studioșilor din Timișoara

Deceniul Total Banat-Transilvania Din care Timișoara
universităţi din 

Ungaria alte universităţi universităţi din 
Ungaria alte universităţi

1721–1730 12 288 –– 1
1731–1740 15 259 –– 4
1741–1750 6 296 –– 3
1751–1760 6 199 –– 4
1761–1770 15 241 –– 9
1771–1780 29 345 –– 7
1781–1790 37 286 –– 9
1791–1800 88 309 2 10
1801–1810 183 252 5 6
1811–1820 222 349 1 14
1821–1830 381 414 17 20
1831–1840 515 489 20 19
1841–1850 453 467 23 46
TOTAL 1962 4194 68 152

6156 220
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B. Lista studioșilor pe centre și instituţii universitare

Notă: în prima coloană a tabelelor este precizat numărul de ordine sub care fi gurează studioșii în 
următoarele repertorii:

• pentru Cracovia, Graz, Hohenheim, Kiev, Lemberg, München, Olomouc, Padova, Pavia, 
Praga, Viena – Szabó M., Szögi L., Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 
1701–1849, Marosvásárhely, 1998;

• pentru Debrecen, Esztergom, Györ, Kecskemét, Keszthely, Magyaróvár, Pesta, Sárospatak – 
Szabó M., Erdélyiek Magyarországi egyetemeken 1848 elött, Marosvásárhely, 2005.

Cracovia

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3042 Waclaw Petz 1802–1803 Filosofi e

Debrecen

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1350 Johannes Nikolits 1824–1825 Filosofi e (an I)
1432 Johannes Petrovics 1824–1825 Filosofi e (an III)
362 Stephanus Damaszkin 1826–1827 Filosofi e (an II)
403 Joannes Domonkos 1830–1831 Filosofi e (an III)
361 Johannes Damaszkin 1833–1834 Drept (an II)
1430 Nicolaus Petrovics 1833–1834 Drept (an I) și fi losofi e 

(an II)
1671 
1793

Basilius Stretkovics 1835–1836
1836–1837

Filosofi e
Drept

221 Andreas Bohus 1836–1837 Drept (an II)
374 Josephus Demetrovics 1837–1838 Filosofi e (an II) Student la drept – 

Viena 1840
848 Sigismund Joanovics 1838–1839 Filosofi e
689 Constantin Hadsi 1839–1840 Filosofi e (an III)
1164 Georg Malenitza 1839–1840 Filosofi e (an III) Student la drept – 

Viena 1840
1411 Ferdinand Pattornyai 1843–1844 Filosofi e (an I)

Esztergom

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1880 Carolus Unger 1840–1841 Teologie (an III)

Graz

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
4165 Georgius Troll Dec. 1750 Gimnazist
865 Joseph Demelmayer 1767 Gimnazist
969 Anton Dux 1773 Gimnazist
298 Friedricus Benecke 1823 Gimnazist
3759 Stephan Stadler 1826–1827 Teologie
2367 Francisc Larenz 1833 Filosofi e

1833 Inginerie la Joanneum
23 Franz Adamovitz 1837 Gimnazist Funcţionar la „Lotto 

Hivatal”1842–1843 Institutul Joanneum
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Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3398 ? Schandrowitz 1838 Chirurgie
2871 Julius Novak 1842 Inginerie la Joanneum
4038 Carolus Tesseli 1842 Filosofi e

1842 Inginerie la Joanneum
3757 Carol Stadtlauer 1846 Gimnazist

Györ

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1591 Martinus Schubary 1796–1797 Filosofi e (an I)
371 Ladislaus D’Ellbe-Vaux 1800–1802 Filosofi e (an II)

1163a Anton Malenitza 1822–1823 Filosofi e (an I)
1384a Josephus Oszlányi 1825–1826 Drept (an II)
1384b Petrus Oszlányi 1831–1832 Drept (an I)
848a Stephan Joanovits 1833–1834 Filosofi e (an II)
106a Alexander Baros 1839–1840 Drept (an II)
1659 Ferenc Steiner 1844–1845 Drept (an II)

Hohenheim

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1590 Ernö Heim 1844–1845 Agronomie

Kecskemét

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
296a Nero Constantinovics 1834–1835 Filosofi e (an I)
1832a Constantin Th eodorovics 1839–1840 Drept (an II)
1955a Alexander Vutsán 1839–1840 Drept (an I)
1931a Peter Veszelinovits 1839–1840 Drept (an I)
1222a Kálmán Meskó 1840–1841 Filosofi e (an I)
1238a Elias Mihailovits 1842–1843 Filosofi e
1010a Constantin Kosztits 1844–1845 Drept (an I)
616a Demeter Georgievits 1845–1847 Filosofi e (an I–II)

1209b János Medveczky 1845–1848 Filosofi e
1209a Béla Medveczky 1847–1848 Filosofi e (an I)

Keszthely

Nr. Nume şi prenume Perioada Specialitatea Cariera
1629 János Simon 1845 Agronomie

Kiev și Moscova

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3040 Makarius Petrovics Ante 1758 Teologie Arhimandrit la Tver
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Lemberg

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1196 Ehrenwald Ignatius Förster 1798 Filosofi e
588 Francisc Brum 1824–1825 Filosofi e (an I–II)
3813 Eduard Stutterheim 1827 – 1828 Drept
456 Gustav Bochovszky 1836–1837 Drept
2064 Gustav Killer 1842 Desen; limbi moderne

Magyaróvár

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1455 Alexander Poldrugach 1842–1843 Agronomie

München

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
2327 Joseph Kunz dec. 1846–iul. 1847 Arhitectură

Viena – inginerie
3468 Franz Schmidt Mai 1849 Arhitectură Arhitect

Olomouc

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3508 Franz Schnitzer 1792–1793 Filosofi e Student la Drept – Viena
3807 Johann Streitt 1792 Gimnazist

1797 Filosofi e
141 Leopold Auhl 1816 Drept
2206 Augustus Korren 1825 Gimnazist
1877 Adolphus Janosch 1828 Gimnazist

1841 Drept

Padova

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
4399 Joannes Wenighoff er Nepomucenus Mart. 1849 Drept

Pavia

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
774 Francesco Csatáry 1849–1850 Chirurgie (candidat) Medic

Pesta

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1051 Moyses Köttner 12–13 iun. 1799 Farmacie (absolvent)
1568 Joannes Schissel 15–16 dec. 1807 Chirurgie (absolvent)
––– George C. Roja 1808–1809 Medicină (auditor) Student la medicină 

– Viena 1812
732 Leopoldus Hell 27 aug. 1813 Farmacie (absolvent)
621 Cajetanus Gnädinger 4 iul. 1825 Filosofi e (an III) Student la medicină 

– Viena 1826
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Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
––– Pavel Vasici Ungurean 1827–1832 Medicină (doctor)
753 Adamus Herr 1829–1830 Filosofi e (an III)
562 Venceslaus Frankenbusch 1833–1836 Filosofi e (absolvent)
1013 Leopold Kosztka 1834–1835 Inginerie (absolvent)
1976 Carolus Weitersheim Mai 1834–febr. 1835 Inginerie (absolvent)
1011 Joannes Kosztka 30 iul. 1838 Farmacie (absolvent)
1165 Carol Mandler 1839–1840 Medicină veterinară
1199 Ernest Mazur 1839–1840 Medicină veterinară
951 Gustav Klein 1 oct. 1842 Farmacie (absolvent)
275 Alexius Bugar 1842–1843 Medicină veterinară
1299 Heinrich Müller 1842–1843 Medicină veterinară
1046 Francisc Köplinger 24 iul. 1843 Farmacie (absolvent)
236 Mauritius Borovits 17 nov. 1843 Farmacie (absolvent)
1433 Ioan Petrovics 1845–1846 Medicină veterinară
658 Elias Grigorovits 1846–1847 Medicină veterinară Student la medicină 

– Viena 1850
1536 Alexander Ruhig 1846–1847 Medicină veterinară Student la medicină 

– Viena 1850
1970 Antal Weber 17 mart. 1847 Farmacie (absolvent)
911 Francisc Killer 29 mai 1848 Farmacie (absolvent)
229 Josef Bonomi 5 iunie 1848 Farmacie (candidat)
2000 János Zappal 9 iun. 1848 Farmacie (absolvent)

Praga

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
138 Friedrich Auer von Randenstein 1849–1850 Politehnică Căpitan cavalerie

Sárospatak

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1349 Demetrius Nikolits 16 sept. 1806 Drept (an I)
1348 Daniel Nikolits 14 oct. 1808 Filosofi e
872 Th omas Karakas 14 dec. 1811 Drept (an IV)
1665 Paulus Steria 18 ian. 1823 Drept (an IV)
1898 Paulus Vassits 16 apr. 1823 Drept (an III)
141 D. Belics 8 sept. 1824 Teologie (an IV)
1480 Joannes Raits 8 sept. 1824 Filosofi e
827 Anastasius Jankovits 12 nov. 1825 Drept (an IV)
1637 Lazarus Skarlató 12 nov. 1825 Drept (an IV)
2025 Constantin Zsonya 12 nov. 1825 Drept (an III)
1666 Paulus Stojanovits 3 dec. 1826 Drept (an I)
1834 Nicolaus Th eologitu 4 dec. 1826 Drept (an I)
1931 Paulus Veszelinovits 19 dec. 1827 Drept (an I)
826 Alexander Jankovics 3 oct. 1833 Drept (an III)
1463 Petrus Popovits 25 nov. 1835 Drept (an IV)
1792 Petrus Sztojanovits 1841 Drept
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Viena – cursuri preuniversitare (ciclul inferior și superior)

Nr. Nume și prenume Perioada Studii universitare
4567 Franciscus Zumer 1729
1606 Joannes Helmstrett 1735
2764 Joseph Müller 1739
921 Franciscus Xav. Dolffi  ng 1743

1562 David Hatscky 1744
1998 Andreas Kayser 1770

1776 Drept – Viena
1216 Franz Frey 1774
4509 Joannes Zeisberger Nepomuc 1775
4510 Josephus Zeisberger 1775
1595 Franz Heinrich 1781
2641 Carolus Metz 1781
3410 Ferdinand Schedel 1790

1798–1802 Filosofi e și drept – Viena
2436 Franz Limoni 1792
3750 Ferdinand Spech 1806
3752 Michael Spech 1807
3181 Johann Raits 1818 Filosofi e – Sárospatak
4334 Georg Walostätten 1818
345 Eduard Barnadelly 1819
3813 Eduard Stutterheim 1820 Drept – Lemberg
2254 Friedrich Köllndorfer 1823
1344 Moritz Gleitsmann 1830
3426 Carl Schertlin 1841
138 Friedrich Auer von Randenstein 1843 Politehnica din Praga, apoi căpitan de 

cavalerie
3122 Eduard Pop 1845
595 Carl Brzezanyky 1846
2767 Ladislau Müller 1848
1978 Eduard Karl 1849

Viena – Școala de Ingineri Militari (Gumpendorf )

Nr. Nume și prenume Perioada Cariera
1288 Leopold Gany 23 nov. 1759 Soldat infanterie
3154 Joseph Porta 11 apr. 1763 – 18 nov. 1772 Funcţionar
1292 Johann Christian Gaupp 14 febr. – 17 mai 1769
2894 Anton Oelberg, Temesvár ex Banatu 1 sept. 1769 – 1 mart. 1770 Student la fi losofi e – 

Viena
2895 Johann Albert Oelberg 1 sept. 1769 – 1 mart. 1770

Viena – Școala de Ingineri Militari (Laimgrube)

Nr. Nume și prenume Perioada Cariera
1290 Wenzel Gastel 9 febr. 1770 – 9 nov. 1771 Funcţionar
666 Joseph Christophori 27 febr. 1778 Cartograf

3378 Adolf Sauvaigne 1 mai 1781 – 6 mai 1784
4134 Raimund Toth 29 sept. 1798 – 29 mart. 1799
2105 Friedrich Klapka 1 oct. 1813 – 7 ian. 1818 Cadet
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Nr. Nume și prenume Perioada Cariera
3037 Franz Petrich 3 nov. 1813 – 1 sept. 1818 Maior
2104 Ferdinand Heinrich Klapka 30 sept. 1822 – 26 nov. 1828 Maior
3756 Alois Ignaz Sprung 4 oct. 1823 – 8 ian. 1826
2103 Adolf Klapka 4 oct. 1823 – 11 oct. 1829 Cadet infanterie
2515 Anton Malenitza 12 nov. 1841 – 25 iun. 1842 Militar

78 Julius Ambroszy 2 oct. 1845 – 30 aug. 1849 Sublocotenent
1738 Franz Hogel 5 oct. 1846 – 7 sept. 1847
2205 Heinrich Koronghy 30 sept. 1846 – 1 apr. 1849 Locotenent de husari
447 Árpád Blumencron 14 mai 1849 – 4 mai 1850 Ofi ţer de cavalerie

3480 Joseph Schmidt von Kis-Bér 13 oct. 1849 – 24 aug. 1855 Prof. Academia de Geniu 
Viena

2977 Alexander Parcsetich von 
Bakócz

24 oct. 1849 – 12 sept. 1853

1314 Georg Georgievits 25 oct. 1849 – 30 sept. 1850 Maior
1313 Constantin Georgievits 27 oct. 1849 – 15 sept. 1852 Cadet cavalerie
––– Ernst Doctorowitz 2 oct. 1850 – 9 mart. 1851

Viena – Școala de Ingineri Militari (Wieden)

Nr. Nume și prenume Perioada Cariera
864 Anton Demelmayer 18 oct. 1786 Cadet
251 Franz Bartoschka 21 apr. 1788 – 1791 Cadet
1329 Th eodor Gerstorf 1 dec. 1792 – 12 aug. 1795 Maior
3379 Johann Sax 10 dec. 1795 – 12 aug. 1799

Viena – Universitate

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
2410 Claudius Leodegarius Apr. 1739
2501 Joannes Maff ezoni 1756 Drept
1754 Anton Hornegger 1769
2894 Anton Oelberg 1774 Filosofi e
3482 Karolus Schmidt 1778 Filosofi e Student la Arte 

(1779)
2253 Carol Köller 1780 Drept
2554 Jacob Marossangi 1781 Filosofi e
3280 Anton Rodriguez 1781 Teologie
3651 Francisc Xav. Seltmann 1783 Medicină (doctor)
2942 Michael Ovornikovich 1785 Drept
1387 Franz Gradel 1796–1797 Drept (an II)
3508 Franz Schnitzer 1796–1797 Drept Student la fi losofi e 

– Olomouc 
448 Christian Blumendorf 1798–1799 Drept
4572 Johann Zsolnay 1803 Drept
2164 Aloys Koller 1804 Drept 
3286 George Constantin Roja 1812 Medicină (doctor) Medic la Oraviţa și 

Timișoara
3636 Ignaz Seemayer 1813 Medicină veterinară
3331 Karl Rothmänner 1818 Farmacie Farmacist la 

Timișoara
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Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3777 Hermann Stemfeld 1818 Medicină veterinară
4191 Lorenz Unger 1818 Medicină veterinară
4189 Franz Unger 1818 Medicină veterinară
3437 Joseph Schiller 1819 Știinţe camerale Inspector la 

Váltócédula Hivatal
77 Johann Ambrosich 1823 Știinţe camerale Contabil la Viena

1346 Cajatan Gnädiger 1826 Medicină
2738 Eduard Mühlbach 1826 Chirurgie
3171 Franz Raatz 1828 Farmacie
1347 Ferdinand Gnädiger 1828–1834 Medicină (an I–VI) Medic la Timișoara
4371 Joseph Weigl 1829–1830 Știinţe camerale (an II)
2076 Nicolaus Kischweng 1831 Medicină veterinară
1753 Emerich Horn 1831 Farmacie
3434 Franz Schiess (1831)–1833 Drept (an I–III)
2863 Johann Niciphor (1834)–1839 Medicină (an I–VI)
1675 Joseph Herold 1839–1840 Drept (an II)
2514 Georg Malanitza 1840 Drept
2659 Eugen Micheli 1840 Filosofi e
816 Demeter Csobanovits 1841 Medicină
867 Joseph Demetrowics 1840–1841 Drept (an II)
24 Constantin Adamovitz 1842 Chirurgie

4164 Johann Trimmel 1842 Medicină veterinară
2585 August Maygruber 1843 Filosofi e
163 Alexius Badiesewicz 1844 Drept
3438 Carl Schiller 1845 Drept
1432 Elias Grigorovits (1846)–1850 Medicină
3336 Alexander Ruhig (1846)–1850 Medicină (an I–V)
3962 Joseph Szkalla 1847 Medicină veterinară
558 Peter Brankowan 1848–1850 Drept (an III)

Viena – Institutul Politehnic

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
1736 Ferdinand Hofmann 1822–1825 Inginerie
709 Paul 

Constantinowitz
1837 Inginerie

3020 Alexander Peits 1839 Comerţ
2187 Karl Komlosi 1840–1841 Comerţ Contabil la Viena
3430 Johann Schichting 1840 Comerţ

1842 Inginerie
3453 Anton Schlichting 1841 Inginerie
1552 Th eopil Hartl 1842–1846 Inginerie
2327 Joseph Kunz 1842–1846 Inginerie Student la München
3468 Franz Schmidt 1844–1848 Inginerie Viena – arte (1847); München – 

arhitectură
4420 Stefan Wesselinovitz 1847 Comerţ
3435 Ignaz Schiller 1847–1850 Inginerie
3818 Anton Suchan 1848 Comerţ
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Viena – Academia de Arte

Nr. Nume și prenume Perioada Specialitatea Cariera
3150 Antal Porczian 1739 Arhitectură
3343 Joseph Rüll iul. 1752 Arhitectură Arhitect
3482 Karolus Schmidt 1779 Arte La fi losofi e (1778)
1662 Karl Hermann nov. 1808 Portretistică Portretist
4427 Frigyes Wiesinger nov. 1815 Orfevrărie Bijutier
2623 Gabriel Meleg 1817–1823 Pictură, gravură Portretist
1436 Lorenz Groeninger 1821 –––
577 Karl Brocki 1824–1825 Pictură Pictor al familiei regale 

britanice
4564 Johann Zukowa 1829, 1831, 1837–1843 Pictură Pictor
344 Paul Berkowitsch 1834 Pictură Pictor la Timișoara
3041 Paul Petrovitz 1834 Pictură Pictor în S.U.A.
2186 Franz Komlosy 1834–1840 Pictură Pictor la Viena
381 Johann Bibel 1839–1842 Arhitectură
1457 Johann Gruber 1839–1842 Arhitectură Arhitect
292 Moritz Bellefanty 1846, 1850 Pictură Peisagist
903 Ignatz Diett 1847 –––
3468 Franz Schmidt 1847 Arhitectură Student la arhitectură – 

München, apoi arhitect
3019 Gyula Páva 1849–1852 Pictură, sculptură

STUDENTEN AUS TEMESWAR AN 
EUROPÄISCHEN SCHULEN UND 

UNIVERSITÄTEN (1730–1850)
(Zusammenfassung)

Der Besuch universitärer Zentren von Temeswarer 
Jugendlichen hat eine lange Tradition, und zwar ab 
1397. Nach dem Jahre 1718 kommt das Banat unter 
die Herrschaft der Habsburger. Diese haben eine neue 
Anschauung über die Verwaltung und das Gesetz durch-
gesetzt, indem der Anschluss der Provinz an die west- und 
zentraleuropäischen Werte erleichtert wurde. Bis 1850 
wurden die europäischen Kollegs und Universitäten von 
220 Temeswarer Studierenden besucht.

In der hier analysierten Zeitspanne wird die Rolle 
der Intellektuellen immer wichtiger und entwickelt 
sich zu dem Status von Beruf oder Amt, die oft in den 
Dienst des Staates gestellt werden. Die Tätigkeit der 
Hochschulabsolventen wird immer mehr unter mora-
lischem und materiellem Aspekt geschätzt. 

Der Besuch der akademischen Zentren aus dem 
Reich, insbesondere der Schulen aus Wien, entsprach 
vollkommen der öff entlichen Politik. Im Sinne der 
Aussage der Kaiserin Maria Th eresia, die meinte: “Das 
Schulwesen aber ist und bleibet allezeit ein politicum” 
(1770) gab es Versuche, den Besuch der ausländischen- 
insbesondere der protestantischen- Universitäten zu 
verbieten. In der Hauptstadt der Monarchie studier-
ten 128 Jugendliche, in Pesta – 25, in Debrecen, Graz, 
Györ, Kecskemét şi Sárospatak zwischen 10 und 16 

und in jeder von anderen Städten – unter 10 Personen. 
Wenige von ihnen hatten den Mut die Ausbildung in 
München (im Bayerischen Königreich) – 2; Hohenheim 
(im Württembergen Königreich) und Moskau (im 
Russischen Zarenreich) –je 1 – fortzusetzen. Die 
Gewohnheit der Ergänzung der Studien an mehreren 
Universitäten (peregrinatio academica) war beschränkt. 
194 Studierende (von der Gesamtzahl 220) wurden in 
die Personenstandregister einer einzigen Schule ein-
getragen und andere 12 Jugendliche bevorzügten die 
Studien in einer einzigen Stadt zu machen. (Wien – 5, 
Graz – 3, Debrecen – 2, Olomouc – 2), indem sie die 
Kurse von mehreren Unterrichtsinstitutionen besuch-
ten. Nur 14 Temeswarer besuchten die Universitäten 
aus verschiedenen Städten. Die weitesten Reisen 
wurden vom Maler Karl Brocky und dem Architekten 
Franz Schmidt gemacht.

Unter dokumentarem Aspekt werden die Lebensläufe 
der Temeswarer Studenten ungleich hervorgehoben. 
Die Einzelheiten betreff s des Alters, der Nationalität, 
der Religion, des materiellen und sozialen Zustandes der 
Jugendlichen sind verschiedenartig und unvollständig. 
In einigen Familien der Stadt waren, gleichzeitig oder 
in verschiedenen Generationen, Personen mit hoher 
Ausbildung. Der materielle Zustand und die Haltung 
der Eltern bestimmten entscheidend den Besuch der 
Kurse. Der Hochschulabschluss und das Erringen 
von akademischen Titeln werden nur für etwa 30 
Jugendliche bewiesen. Die hohe Ausbildung kann aus 
Veröff entlichung von Vorträgen und wissenschafl ichen 
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Arbeiten, sowie aus besonderen Leistungen der postu-
niversitären Karriere geschlossen werden.

Unter den Temeswarern müssen erinnert werden: 
die Ärzte Constantin Roja und Paul Vasici Ungureanu 
(dieser wurde Mitglied der Rumänischen Akademie), 
der Architekt Franz Schmidt, die Künstler Karl 
Brocky (Maler der britanischen Königkshofs) und 

Franz Komlósy. Makarius Petrovici (Archimandrit des 
Klosters Zeltikov aus Tver) illustriert das Erfolgsmodell 
durch den kirchlichen Weg.

Am Ende der hier analysierten Zeitspanne war der 
Besuch der Akademien und Universitäten auf seiner 
Höhe. Diese Erscheinung erklärt, warum Temeswar des 
Namen „kleines Wien” wert wurde.






