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Hillebrand Vince a sziléziai Tessen városában született 1811. február 24-én. 

Apja tehetős posztógyáros családból származott, anyja polgárleány. A kereskedelmi iskola 

elvégzése után Lenck Sámuel biztatására és segítségével települt át Sopronba és hamarosan a 

várkerületen háztulajdonos lett. 1840-ben alapította meg rum- és likőrgyárát. Üzleti palettáját fűszer- 

és gyarmatáru kereskedéssel kezdte, de a déligyümölcsöket nem mindig tudta eladni. Ekkor készült 

belőlük narancslikőr vagy fügebor, így kezdődött el a likőr és szeszgyártás története. Termékei 

gyorsan népszerűek lettek, kiállításokon nyertek díjakat, Hillebrand Vince császári és királyi szállító 

lett. 1843-ban letette a polgáresküt és 1848-ban lovas nemzetőrként szolgált, ezzel is hitet téve új 

hazája mellett. Tehetsége és rátermettsége az 1850-es években a közélet népszerű szereplői sorába 

emelték. Elnöke volt a Kereskedelmi és Iparkamarának, elnökségi tagja a Soproni Takarékpénztárnak 

és Gőzmalom Társaságnak, helyi képviselője a Magyar Életbiztosítási Banknak, tevékenyen részt 

vett a Soproni Kereskedelmi Betegápoló Segélyező és Nyugdíjegyesület munkájában. 1861-ben a 

Kaszinó Egyesület igazgatójává választották. A Kaszinót, ami korábban a tisztviselők, ügyvédek és 

katonatisztek zárt találkozóhelye volt, megnyitotta a város kereskedő és iparos világa, az egész 

soproni polgárság előtt. Havonta rendezett itt irodalmi ankétokat, zenei esteket és bálokat, a kultúra 

és a színvonalas szórakozás megyei központjává avatta a Kaszinót. 1870-ben megalakult a Kaszinó-

Részvénytársaság, melynek első elnöke lett. Céljául a Kaszinó Palota felépítését tűzte ki, amelyhez 

időt, energiát és pénzt nem sajnálva kezdett hozzá. Irányításával 1872-re elkészült az impozáns 

külsejű, pazar berendezésű palota, de meglétét már nem élvezhette sokáig, mert 1872. június 9-én 

elhunyt. A Szent Mihály temetőben helyezték örök nyugalomba. 

Tettei és munkássága azonban elévülhetetlenek. Cége fő termékével a Hillebrandin likőrrel, 

amely több tízféle fűszerből készült, az ipart folytató fia, Hillebrand Imre nagy sikereket ért el több 

világkiállításon. Egyik fia, Rudolf végigharcolta az első világháborút, majd a gazdasági világválság 

ellenére talpra állította és tovább működtette az üzemet. Jenő, a másik fiú nemzetközi hírű régész-



archeológus volt. 1945-ben a likőrgyárat lebombázták, helyreállítás után a cég sikereinek az 1950-es 

államosítás vetett véget. 
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