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TANULMÁNYOK
FERENCZI BÉCSI TANULÓÉVEI 1
Erõs Ferenc

Magyar diákok a bécsi orvoskaron
Ferenczi Sándor 1890 májusában tette le érettségi vizsgáját a miskolci
református gimnáziumban.2 Ugyanennek az évnek az õszén beiratkozott
a Bécsi Egyetem orvosi karára. Pályaválasztásában – a személyes érdeklõdésen túl – az is közrejátszhatott, hogy az orvosi hivatás ekkoriban igen
vonzó volt az asszimilálódó zsidó középosztály gyermekei számára. Ez
volt ugyanis azon szabadfoglalkozású értelmiségi pályák egyike, amely a
liberálisnak nevezhetõ Monarchiában az 1867-es emancipációs törvény
utáni, az elsõ világháborúig tartó idõszakban a hagyományos zsidó foglalkozások (ipar, kereskedelem) mellett jelentõs korlátozás nélkül nyitva
állt számukra. Az orvosi pálya jó karrier- és mobilitási lehetõségeket, biztos megélhetést, társadalmi elfogadást és megbecsülést ígért.3
A tizenkilencedik század végén a biológiai ismeretek, a közegészségügy, a diagnosztikai, technikai és terápiás módszerek fejlõdése a medicina viharosan gyors modernizálódását és professzionalizálódását tette lehetõvé. Kialakult a modern orvosi szerep és státusz, amely a társadalom
széles köreiben komoly tekintélyre tett szert. Az orvos mint polgár és
mint modern szakértelmiségi ugyanakkor viszonylag függetlenné válhatott a külsõ társadalmi hierarchiától, mivel a befektetett kulturális tõke
jól konvertálható, könnyen alkalmazható volt; az orvosi szerep a hagyományos értelmiségi szerepekhez képest kevésbé függött nemzeti, etnikai,
nyelvi, kulturális- és osztálykorlátoktól. Az orvosi pálya népszerûségére
1
A tanulmány az OTKA K 79146 sz. projektje keretében készült. A „Ferenczi
Sándor hazatér" címû nemzetközi konferencián (Miskolc, 2008. nov. 27-29.) elhangzott elõadás szerkesztett változata. Az anyaggyûjtést a bécsi Collegium Hungaricum
ösztöndíja tette lehetõvé 2006-ban. Köszönettel tartozom Kovács Annának az
anyaggyûjtéshez nyújtott segítségért, Karády Viktornak néhány statisztikai adat rendelkezésemre bocsátásért, Patyi Gábornak tanácsaiért.
2
Ferenczi miskolci gyermek- és ifjúkoráról lásd Kapusi, 2000; 2007a; 2007b.
3
1880-ban a bécsi orvosi fakultás hallgatóinak 38,6 százaléka volt zsidó. Lásd
Pulzer, 2004, 78.
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jellemzõ, hogy az 1900-as évek elején Magyarországon az aktív keresõ
orvosoknak csaknem fele volt zsidó vallású (Gyurgyák, 2001, 83). Egy
másik adat szerint 1910-ben az értelmiségi szakmákon belül foglalkoztatott budapesti zsidó vallásúak közel húsz százaléka volt orvos, állatorvos,
vagy gyógyszerész (Karády, 1997, 239). Ugyanebben az évben a fõvárosi
orvosok csaknem hatvan százaléka volt zsidó vallású.4
Azt, hogy Ferenczi Bécsben folytatta orvosi tanulmányait, a bécsi családi kapcsolatokon (édesanyjának rokonsága, az Eibenschütz-család,5 valamint apai nagybátyja, Sigmund Fränkel6) és a német nyelv anyanyelvi
szintû ismeretén kívül az is indokolta, hogy a bécsi orvoskar, amely az
egyetem 1365-ös megalapítása óta folyamatosan fennállt, ebben az idõben a világ legjobbjai közé tartozott. A kar elõször a 18. században, Mária Terézia uralkodásának idején vált világhírûvé, ez volt az „elsõ bécsi
orvosi iskola” korszaka. 1784-ben létesült a híres bécsi közkórház, az Allgemeines Krankenhaus, amely klinikáival együtt a modern gyógyítás és
orvosképzés egyik legfontosabb központja lett. A „második bécsi orvosi
iskola” felvirágzása a 19. század derekán következett be, elsõsorban
kiváló professzorainak köszönhetõen, akiknek úttörõ szerepük volt a
modern medicina kialakulásában, klinikai, diagnosztikai, technikai és elméleti vonatkozásban egyaránt. Legkiemelkedõbb képviselõi közé tartozott Karl Rokitansky (1804-1878), Josef Skoda (1805-1881), Ferdinand
von Hebra (1816-1880), Semmelweis Ignác, (1818-1865), Ludwig
Türck (1810-1868), Johann Nepomuk Czermak (1828-1873), Leopold
von Dittel (1815-1898), Theodor Billroth (1829-1894), Hermann
Nothnagel (1841-1905), Rudolf Chrobak (1843-1910), Adolf Lorenz
(1854-1946), nem utolsó sorban pedig a Nobel díjas Karl Landsteiner
(1868-1940), Bárány Róbert (1876-1936) és Julius Wagner-Jauregg
(1857-1940).7
A bécsi egyetem a középkor óta nagy számban vonzotta az egyetemjáró magyarországi diákokat, a peregrinusokat. Mint Patyi Gábor írja: „A
Bécsi Egyetem hallgatósága nyelvi-nemzetiségi arculatában sokszínû volt,
az egyetem nagy szerepet játszott a korabeli délkelet- és kelet-európai
értelmiség képzésében. Bécsben tömörült Európa második legnagyobb,
4
Statisztikai mellékletek. Összeállította Zeke Gyula. In: Lendvai és mások,
1990, II. kötet, 193.
5
Kapusi, 2008, 84.
6
Harmat, 1994, 32-33.
7
Schönbauer, 1947; Lesky, 1978; Sablik, 1988, 160-170.
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Közép-Európa legnagyobb létszámú diákpopulációja.” (Patyi, 2004, 16).
Adatai szerint 1890 és 1918 között 6247 magyar állampolgárságú (nem
feltétlenül magyar anyanyelvû)8 diák tanult bécsi felsõoktatási intézményekben, ebbõl 2905 fõ, azaz 46,5 % a bécsi egyetemen. A bécsi egyetem
magyar állampolgárságú hallgatói közül ebben az idõszakban 1072 fõ,
azaz 16,48 % volt orvos- és gyógyszerészhallgató (ebbõl 897 fõ, azaz
83,67 % orvostanhallgató) (Patyi, 2004, 30-32).9
Az alábbi táblázat mutatja, hogy a magyarországi orvostanhallgatók,
akik Budapest, Kolozsvár (1872-tõl), Bécs és más külföldi képzõhelyek között választhattak, igen nagy arányban jártak a bécsi egyetemre: 1880 és
1885 között több mint egyharmaduk (34,8 %, Ferenczi tanulmányai idején még mindig egy negyedük (24,2 %).10 A táblázatból jól látható az is,
hogy a kilencvenes évek közepétõl egyre csökkent a bécsi orvoskar szerepe,

a budapestié viszont, amely a kilencvenes években emelkedett európai
színvonalra, megnõtt. A 20. század elején a magyar orvostanhallgatók
8

Karády Viktor adatai szerint 1910-ben a bécsi orvoskarra beiratkozott magyarországi hallgatók fele német anyanyelvûként iratkozott be (Magyarországon
csak 4 %.) (Karády, 2002, 243).
9
Ezek a hallgatók mind férfiak voltak; a bécsi orvoskar hivatalosan csak 1900ban nyitotta meg – kivételképpen – kapuit a nõi hallgatók számára. Lásd: Raggam,
2001. Ez Magyarországon már öt évvel korábban, 1895-ben megtörtént.
10
A külföldön tanuló diákokról csak az 1880/81-es tanév óta van adat. A
táblázat forrása: Karády, 2002, 240.
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nagy többsége már Budapesten tanult, és megnõtt a jóval kisebb hallgatói
létszámmal rendelkezõ kolozsvári egyetem szerepe is.
Érdekes adat, hogy 1890 és 1918 között Borsod megyébõl 68 hallgató, Miskolc városából pedig 48 hallgató tanult a bécsi egyetemen. Összehasonlításképpen: Budapest 684, Pozsony 264, Nagyszeben 173, Sopron
147 Brassó 132. Temesvár 104, Szeged 48, Pécs 43, Debrecen pedig 26
hallgatót küldött (Patyi 2004, 46). (Ebbe nyilván belejátszott az is, hogy
a pozsonyiak, a szebeniek, a soproniak vagy a brassóiak többsége anyanyelvi szinten beszélt németül.) A bécsi egyetemen a magyarországi hallgatók mellett nagy számban tanultak a Monarchia más területeirõl és a
többi kelet-európai országból (így Szerbiából és Romániából) érkezõ diákok. Ez olykor az idegengyûlölet hullámait váltotta ki a tõsgyökeres
német diákság, sõt egyes tanárok körében is, különösen az orvoskaron,
ahol egyesek a numerus clausus bevezetését, vagyis a külföldi, elsõsorban
a zsidó származású hallgatók létszámának korlátozását követelték.11
A magyarországi zsidóság igen jelentõs mértékben volt reprezentálva a bécsi magyar diákok között. A hallgatók felekezeti megoszlása
Patyi Gábor adatai szerint így alakult: A 6247 beiratkozott hallgató
közül 47 % római katolikus, 23 % izraelita, 17 % evangélikus, 7 %

Orvostanhallgatók vallási megoszlása az
1890/91–1893/94 évekre összesítve

Római kat.
Görög kat.
Görög keleti
Evangélikus
Református
Unitárius
Zsidó
Együtt
Nyers szám
Nyers szám éves átlaga

Budapest Orvosi %
1890/1–1893/4 (4 év)

Kolozsvár Orvosi %
1891/2-1893/4 (3 év)

29,1
1,3
1,8
8,6
9,8
0,5
48,8
100,0
4267
1066

28,3
10,8
3,7
9,2
28,9
4,0
15,0
100,0
519
173
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görögkeleti, 4 % pedig református volt. Az izraelita vallású hallgatók
létszáma az orvosi karon volt a legnagyobb: 47 % (Patyi 2004, 34-35).
Az elõzõ oldal táblázata12 alapján, összehasonlításképpen érdemes
megnézni, hogyan alakult a zsidó vallású hallgatók létszáma a két
magyarországi egyetemen: Budapesten és Kolozsvárott. Budapesten
csaknem 50 %, Kolozsvárott pedig 15 % volt ez az arány.

Ferenczi Sándor mint egyetemi hallgató
A Patyi Gábor által összeállított adattárban Ferenczi Sándor 30-as sorszámmal szerepel Ferenczy (sic!) Alexanderként (Patyi 2004, 61). Nem
õ volt az egyetlen, aki a miskolci református gimnáziumból került
1890-ben a bécsi orvosi karra: 122-es sorszámmal szerepel a miskolci
születésû, 17 éves, református vallású, ugyancsak a miskolci református
gimnáziumban érettségizett Stern Ladislaus is (Patyi, 2004, 66).
A Bécsi Egyetem levéltára õrzi Ferenczi szemeszterenként kitöltött
egyetemi törzslapjait, szemeszteríveit, az úgynevezett „nacionálékat”
(Nationale). E szemeszterívek felsõ részén a személyi adatok szerepelnek: név, születési hely és dátum, anyanyelv, vallás, lakóhelye, apja,
illetve gyámja neve stb., alatta pedig a felvett tantárgy elnevezése, heti
óraszáma, a tanár neve, a hallgató aláírása. A szemeszterívek alapján
megállapítható, hogy Ferenczi többször változtatta lakcímét, ami azt
bizonyítja, hogy – ellentétben Harmat Pál állításával (Harmat, 1994,
32.) – nem, vagy nem csak nagybátyjánál, Sigmund Fränkelnél lakott.
Bejelentett címei a következõk voltak: IX. Harmoniegasse 3., 6. és 9.;13
IX. Dietrichsteingasse 9. és 10., VIII. Kochgasse 34., IX. Schwarzspanierstrasse 15. Ezekben az egyetem, az Allgemeines Krankenhaus és

11

Lásd errõl Lesky, 1978. Numerus clausus bevezetésére azután 1920-ban
került sor – Magyarországon.
12 Forrás: Magyar statisztikai évkönyvek adataiból a nyári szemeszterre
(Karády Viktor személyes közlése).
13 Érdemes megemlíteni, hogy a Harmoniegasse 8-ban mûködött a Jüdische
akademische Lesehalle (zsidó akadémiai olvasóterem) nevezetû diákegylet, amelynek célja a Bécsben tanuló zsidó egyetemisták zsidó öntudatának fejlesztése volt.
Elnöke Heinrich Loebl orvostanhallgató volt. (Lásd: Kalender für Israeliten für das
Jahr 5656, Waizner és fia (kiadó), 1895, 120.) Joghallgatóként ennek a körnek
volt tagja a budapesti születésû Theodor Herzl is, aki 1896-ban itt vitatta meg a
diákokkal a zsidó állam létrehozásával kapcsolatos elgondolásait.
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a klinikák közelében lévõ utcákban nyilván olcsó albérleti szobákat
lehetett kapni, amelyeket tulajdonosaik Bécsben tanuló külföldi vagy
vidéki egyetemistáknak adtak ki.
Az elsõ szemeszterív 1890. október 7-én, az utolsó pedig 1895. október 23-án kelt. Ez a dátum bizonyítja, hogy Ferenczi nem fejezte be az
egyetemet 1894-ben, ahogyan egyes életrajzokban szerepel (lásd pl. Mészáros, 1999, 15.; Mészáros, 2008, 23). Az sem pontos, amit Harmat Pál
állít: „1895. júniusára Ferenczi idõveszteség nélkül befejezte a tanulmányait, de a záróvizsgát csak 1896 júniusában tette le.” (Harmat, 1994, 33).
1895 õszén ugyanis még hátra volt két tantárgy, egy sebészeti tárgy és a
receptírás tudománya. A szemeszterívekbõl az is kiderül, honnan ered ez
a késedelem: a hetedik szemesztert 1893 õszén, a nyolcadikat pedig egy
évvel késõbb, 1894 õszén kezdte, az 1894-es tavaszi félévet tehát nyilvánvalóan halasztotta.
A szemeszterívek alapján rekonstruáltuk azon tanárok névsorát, akiknek óráit a tíz szemeszter során Ferenczi felvette. Természetesen nincs
kizárva, hogy más tanárok óráit is hallgatta, így például Richard von
Krafft-Ebingnek, a Psychopathia sexualis híres szerzõjének elõadásait.14
Ferenczi egyik korai, „A hipnózis gyógyító értékérõl” szóló írásában
maga is megemlíti Krafft-Ebing hipnózisról tartott elõadását.15 Ennek
azonban nincs nyoma a szemeszteríveken.

Ferenczi tanárai és tantárgyai 16
I. szemeszter (1890. okt. 7.)
Prof. Dr. [EMIL] ZUCKERKANDL (1849–1910) – Anatómia
Prof. Dr. [EMIL] ZUCKERKANDL Anatómiai gyakorlat
Hofrath Prof. [CARL] CLAUS (1835–1899) – Zoológia
Hofrath Prof. [GUSTAV VON] TSCHERMAK (1836–1927) – Ásványtan
Prof. [JULIUS RITTER VON] WIESNER (1838–1916) – Botanika
Hofrath Prof. [ERNST] LUDWIG (1842–1915) – Orvosi kémia
Prof. [JULIUS RITTER VON] WIESNER (1838–1916) – Botanikai demonstráció
14 Krafft-Ebing 1892-ben került Theodor Meynert utódjaként az Allgemeines
Krankenhaus pszichiátriai klinikájának élére.
15 Ferenczi, 1904, in: Ferenczi, 1999, 215.
16 A szemeszteríveken a tanárok csak vezetéknevükkel és címeikkel: Prof.[essor],
Doc[ent], Dr., Hofrath (udvari tanácsos). Teljes nevüket, születési és halálozási dátumukat osztrák lexikonok és internetes adatbázisok alapján rekonstruáltuk, felhasználva a további irodalmakat is: Schönbauer, 1947; Lesky, 1978; Sablik, 1988, 160-170.
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„Nationale” Az elsõ szemeszterív (1890. okt. 7.)
9
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Az utolsó, X. szemeszter II. számú íve (1895. okt. 23.)
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II. szemeszter (1891. márc. 24.)
Prof. Dr. [EMIL] ZUCKERKANDL – Az ember anatómiája
Hofrath Prof. R[ITTER ANTON] VON KERNER (1831–1898) – Botanika
Hofrath Prof. [ERNST] LUDWIG – Orvosi kémia
III. szemeszter (1891. okt. 3.)
Prof. [KARL] TOLDT (1840–1920) – Anatómia
Prof. [KARL] TOLDT – Anatómiai gyakorlat
Prof. [SIEGMUND] EXNER (1846–1926) – Élettan
Prof. [AUGUST] VOGL (1833–1909) – Gyógyszertan
IV. szemeszter (1892. máj. 9.)
Dr. [J.] SCHAFFER (?–?) – Bevezetés a mikroszkópos technikába
Hofrath Prof. [EDUARD] ALBERT (1841–1900) – Sebészeti propedeutika
V. szemeszter (1892. szept. 27.)
Hofrath [HERMANN] NOTHNAGEL (1841–1905) – Specális kórtan, terápia
és klinikum
Hofrath Prof. [EDUARD] ALBERT (1841–1900) – Sebészeti klinikum
Prof. [HANS] KUNDRATH (?–1893 ?) – Kórbonctan
VI. szemeszter (1893. ápr. 17.)
Hofrath [HERMANN] NOTHNAGEL – Speciális kórtan és terápia
VII. szemeszter (1893. okt. 4.)
Prof. Dr. [EDMUND VON] NEUSSER (1852–1912) – A belgyógyászati betegségek speciális kórtana és terápiája
Prof. [THEODOR] BILLROTH (1829–1894) – Sebészet
Prof. [FRIEDRICH] SCHAUTA (1849–1919) – Nõgyógyászat
VIII. szemeszter (1894. okt. 4.; 1894. nov. 5.; 1895. jan. 31.)
Prof. [ERNST] FUCHS (1851–1930) – Szemészet
Prof. [SALOMON] STRICKER (1834–1898) – Kísérleti patológia
Hofr. Prof. [EDUARD RITTER VON] HOFFMANN (1837–1897) – Törvényszéki
orvostan
Doc. HERTLER [nem azonosított] – Légzõszervi betegségek
Doc. Dr. [HERMANN] SCHLESINGER (1866–1934) – Nõgyógyászat
IX. szemeszter (1895 máj. 2.; 1895 máj. 6.)
Hofr. Prof. Dr. [EDUARD] ALBERT – Sebészet
Prof. [FRIEDRICH] SCHAUTA (1849–1919)– Nõgyógyászat
Prof. [LEOPOLD] VON SCHRÖTTER (1837–1908) – Belgyógyászat
Doc. Dr. [ALBERT] BING (1837–?) – Fülészet
11
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X. szemeszter (1895. szept.; 1895. okt. 23.)
Hofr. Prof. Dr. [EDUARD] ALBERT – Sebészet
Hofr. VOGEL [nem azonosított] – Receptírás

A bécsi orvoskar mint elsõdleges szocializációs minta
Ferenczit tanárai között számos híres tudós, neves professzor volt. Így
többek között Ernst Ludwig, a híres vegyész, a gyõri születésû Emil
Zuckerkandl, az anatómia professzora, a sebészek között Eduard
Albert, s nem utolsósorban Theodor Billroth, akit „a modern gyomorsebészet atyjának” neveznek. Az alábbi képen, Adalbert Seligmann fest-
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ményén Billroth látható mûtét közben. A középen látható karizmatikus
figurát, aki segédeit vezényli, kíváncsi, mohó tekintetû hallgatók veszik
körül. A képet érdemes összehasonlítani André Brouillet híres festményével, amely Freud egyik mesterét, Jean-Martin Charcot-t ábrázolja, amint egy hisztériás esetet mutat be a párizsi Salpêtrière klinika nagy
elõadótermében tartott demonstrációján.

A kép – amelynek másolata Freud dolgozószobájának falán függött –
kompozíció szempontjából kísértetiesen hasonlít a Billrothot ábrázoló
képre: mindkettõ az orvosi tudás mindenhatóságát, a „klinikai tekintetnek” (Foucault 2000) a test felett gyakorolt uralmát hivatott megmutatni.
A bécsi egyetem orvosi kara, ahová Freud másfél évtizeddel korábban járt, mindkettõjük számára alapvetõ, elsõdleges szakmai szocializációs és professzionális mintákat nyújtott, és a generációs különbség
ellenére még számos átfedés volt tanáraik között. Így például Hermann
Nothnagel, a nagy belgyógyász, Freud fõnöke volt 1882-ben az
Allgemeines Krankenhausban. Salomon Stricker patológus Freudnak is
tanára volt, az õ intézetében kezdte Freud a kokainnal való kísérletezést. Strickernek a félelemteli álmokkal kapcsolatos elgondolásai
ugyancsak nagy hatással voltak Freudra. Tanára volt Ferenczinek
13
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Siegmund Exner, a híres neurofizológus is, az agy és az érzékelés élettanának kutatója, aki Freuddal és Josef Breuerral együtt dolgozott
Ernst Brücke fiziológiai laboratóriumában az 1870-es évek végén
(Jones, 1973).
Ferenczi Bécse kulturálisan, szakmailag és földrajzilag is igen közel
volt Freud Bécséhez. A Freud család 1891 szeptemberében költözött az
egyetem, illetve a klinikák közelébe, a Berggasse 19-be, arra a környékre, amelyen Ferenczi, a fiatal orvostanhallgató is vélhetõen naponta többször megfordult. Véletlenül számtalanszor összefuthattak egymással, de természetesen semmilyen kapcsolat nem volt közöttük,
hiszen Freud ezekben az években még csak a pszichoanalízis kidolgozásának elsõ szakaszánál tartott. 1893-ban publikálta, Breuerral együtt,
„elõzetes közleményét” a hisztériás jelenségek pszichikus mechanizmusáról. Ferenczi késõbb azt állította, hogy már 1893-ban olvasott
Freudtól, de az „mindjárt elsõ hallásra” elhárította mivel a „valószerûtlenség és mesterkéltség” benyomását váltotta ki belõle, sõt, ami a
neurózisok szexuális genézisének elméletét illeti, „visszatetszést és
ellenszenvet” ébresztett benne (Ferenczi, 1908/1991, 54).
Ferenczi igen alapos tudományos képzést kapott a bécsi egyetemen,
de az egyoldalúan természettudományos, fizikalista szemlélet, amely
ekkor az orvosképzést dominánsan jellemezte, hiányérzetet keltett
benne, csakúgy, mint korábban Freudban. Az egyetemi képzés során
betegekkel inkább csak demonstrációkon találkozhatott, az orvos-beteg
kapcsolat elemzése a maga pszichológiai komplexitásában teljességgel
kimaradt a képzésbõl. Az „klinikai tekintet”, az orvos feltétlen tekintélye és hatalma, mint a képeken is láthattuk, az orvosképzés egészét áthatotta. Az orvos-beteg kapcsolat új, empatikusabb alapokra helyezésének
igénye késõbb Ferenczi mûveinek egyik alaptémájává vált.
A tantárgylistáról láthatjuk, pszichiátriáról szó sem volt a tíz szemeszter során; az idegrendszer fiziológiájáról tanulhatott Exnernél,
neurológiáról pedig – a belgyógyászat részeként – feltehetõen
Nothnagelnél. Talán éppen a képzés e hiányai indokolják, hogy miért
kezdett a „lelki élet öntudatlan folyamataival”, a hipnózissal, spiritizmussal és spiritualizmussal, az ontogenezis és a filogenezis kapcsolatával, a szexuális rendellenességekkel, s egyéb, a mainstream orvostudomány által nem kanonizált témákkal foglalkozni korai írásaiban,
amelyek az egyetem elvégzése után egy évvel kezdtek megjelenni a
Gyógyászatban és más folyóiratokban (Mészáros, 1999, 401-404). Bár
14
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a hivatalosan felvett tantárgyak között nem szerepelnek, ezekkel a
témákkal nyilván már egyetemei évei alatt is találkozhatott; a már
említett Krafft-Ebing elõadásai és mûvei mellett az evolúció elméleteivel, Lamarck és Darwin mûveivel (Mészáros 2008, 28). Egyik fõ
törekvése a késõbbiekben is éppen arra irányult, hogy a lelki és „természetfeletti” folyamatokkal kapcsolatos elgondolásait, az orvos-beteg
viszonnyal kapcsolatos tapasztalatait valamiképpen összeegyeztesse az
uralkodó természettudományos kánonnal, a természetfilozófiát az empirikus tudományokkal, és ilymódon megalkossa „a lélek természettudományát”.17 Bécsi diákként és fiatal budapesti orvosként szerzett
élményei is nyilván belejátszhattak azokba a javaslatokba, amelyekkel
1919 elején hozzászólt az orvosképzés megreformálásáról szóló vitához (Ferenczi, 1919).
Ferenczi a bécsi tanulmányok után visszatért Magyarországra, és
Budapesten kezdett orvosi karriert. Volt azonban sok olyan magyar
diák, aki tanulmányai befejezésével nem tért vissza Magyarországra. A
Magyarországon született, de Bécsben tanuló, majd ott letelepedõ
orvosok száma 1850 után igen jelentõs volt: Edward Shorter (1992)
adatai szerint a századfordulón a bécsi neurológiai és pszichiátriai társaság zsidó tagjainak egyharmada származott Magyarországról.
Ugyanakkor Shorter szerint Freud késõbbi „szerdai társasága”, az elsõ
pszichoanalitikus csoport tagjai között a régebben Bécsbe települt zsidó
családok leszármazottjai domináltak: Ferenczi ebbõl a szempontból is
„outsidernek” számított. Szellemi érése, szocializációja Budapesten teljesedett ki. 1908-ban ismerkedett meg Freuddal, és ezután újra otthonra, új szocializációs mintákra lelt Bécsben, ezúttal már a pszichoanalitikusok valóságos közösségében és virtuális hálózatában.

17

Lásd errõl részletesebben Erõs, 2004, 89-90.
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