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Az eperjesi evangélikus és katolikus gimnáziumok regionális 
hatósugara a 19. század végén és a 20. század elején

Eperjes város múltja, jelene és remélhetőleg a jövője is nagyon szorosan 
összekapcsolódik a helyi iskolai intézményekkel, aminek folytán itt első-
sorban a múltban az evangélikus Kollégiumot, és a jelenben az Eperjesi 
egyetemet kell érteni. Az iskolaügy története Eperjes városában több 
száz éves múltra tekint vissza és Gömöry János szavait idézve: „Eper-
jes városa minden időszakban nagy fontosságot tulajdonított a polgárai 
műveltetésére.”1

A régi városi iskola tradíciójára alapozódott a később az egész Ma-
gyarországon híressé lett evangélikus Kollégium, amelyet a felső-ma-
gyarországi evangélikus rendek és szabad királyi városok reprezentánsai 
alapítottak 1667-ben. Az iskola mint egy tíz évfolyamos gimnázium 
kezdte el a működését, amely a protestáns ifjak tanításán kívül a pro-
testantizmus védőbástyája szerepét is betöltötte a minél inkább erősödő 
rekatolizáció ellen. A protestáns iskolák által szolgáltatott műveltség és 
tudás, valamint az iskola működése és belső élete nem egy egyesített ill. 
unifikált rendszer szerint folyt, hanem az adott iskola rektorától illetve 
tanáraitól függött. Az ellenreformáció vagy rekatolizáció idején sok pro-
testáns iskola megszűnt, vagy alacsonyabb iskola szintjére süllyedt, ami 
az eperjesi kollégium esetére is igaz volt. Ez ugyanis egészen 1784-ig, 
mint a városfalakon kívüli fából épített iskolában létező intézményként 
sínylődött. A politikai és vallási viszonyok pozitív változása ismét jobb 
helyzetet teremtett az eperjesi evangélikus Kollégium számára, aminek 
természetesen kihatása volt a diákok számának növekedésére, és az iskolai 
intézmény regionális kiterjedésére is. Ugyanis a kollégiumi anyakönyvek 
adatai szerint 19. század elejéig az evangélikus gimnázium diákjainak 
túlnyomó része Felső-Magyarország illetve a mai Kelet-Szlovákia terü-
letéről jöttAmikor 1804-ben az intézmény elnyerte a Tiszai evangélikus 
kerületi Kollégium2 minősítést, viszonylag nagy mértékben szélesedett 
regionális hatása, másrészt viszont szintén megnövekedett azoknak a di-

1  Gömöry János: Az Eperjesi Ev. Kollégium Rövid Története.(1531–1931). Prešov, 
1933, 7.
2  A Magyarországi á.h.evangélikus egyház Tiszai kerület Kollégiuma terjedelme kb. 
a mai kelet Szlovákia, észak Magyarország, északnyugat Románia és Ukrajna Kárpátal-
jai területét foglalta magában.  
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ákoknak a száma, akik a monarchia távolabbi régióiból jöttek Eperjesre 
tanulni, pl. voltak diákok Csanád, Fejér, Komárom vármegyékből, de  
Csehországból vagy Ausztriából is, de ez már inkább elvétve mutatko-
zott. A 19. században is az első helyet a Sáros vármegyéből származó diá-
kok foglalták el, ahonnan a diákság egyharmada jött, második helyen kb. 
17%-al a szepesi diákok voltak, azután 11%-al a zempléni, majd 8 %-al a 
gömöri, abaúji és borsodi tanulók. Ausztriából, Morva- és Csehországból 
mindössze 0,5% származott. Ha az abszolút arányokat vizsgáljuk, akkor 
mondhatni, hogy a helyi, sárosi diákok a kollégiumi gimnázium 1/3-át, 
viszont az idegenek, tehát a monarchia közelebbi vagy távolabbi várme-
gyéiből származók a 2/3-át alkották.3 

A 19., de főleg a 20. század eleji politikai, társadalmi és kulturális 
viszonyok változása az evangélikus gimnázium regionális hatósugarát 
fokozatosan szűkítették. E folyamat egyik magyarázata a fokozatosan 
növekvő középiskolák száma, amely ahhoz vezetett, hogy az adott tanul-
mányok elvégzésére már nem volt szükséges olyan messze utazni. Míg a 
19. század 70-es és 80-as éveiben a Sáros vármegyéből származó diákok 
kb. a gimnáziumi diákság felét alkották, a 90-es években már a 70%-át 
és a 20. század első húsz évében több mint 80%-át. Tehát a szomszédos 
megyékből jövő diákok száma csökkent és a helybeli diákok száma nőtt. 
Természetesen a vármegyén belül többségben voltak  az Eperjesről vagy 
a környékbeli falvakból származók.

A kollégiumi évkönyvek adataiból4 meg lehet tudni, hogy már a 70-
es években apadtak a zempléni és szepesi diákok, kb. 10%-ra, Abaújból 
6%-ra, de még nagyobb csökkenés mutatkozott a gömöri és borsodi diá-
koknál, akik az első esetben még a 2%-ot, a másikban már az 0,5%-ot sem 
érték el. A 20. század elején ez a folyamat még tovább mélyült, Zemp-
lénből 7%, Abaújból 4,5% és Szepesből már csak 2% utazott Eperjesre 
a tanulmányait folytatni. A gömöri és borsodi diákok teljesen elenyésző 
százalékát alkotják az evangélikus diákságnak Eperjesen, de ebben az 
időben is lehet a feljegyzésekben találkozni ifjakkal Háromszék, Szat-
már, Pest-Pilis, Máramaros vagy Krassó-Szörény vármegyékből.

3  Libuša Franková: Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života 
Slovákov. Prvá polovica 19. storočia. Prešov, 1999, 62.
4  A statisztikai adatok az eperjesi Kollégium Értesítőiből származnak a következő 
évekből: 1871, 1872, 1875, 1909.
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Az evangélikus gimnázium regionális hatósugara

Érdekes adatokat hoz az első és a nyolcadik osztályos diákok össze-
hasonlítása lakóhelyük szerint az 1896–1909 közötti években. Amikor a 
diákokat a következő kategóriákba osztottam – eperjesiek, Eperjes kör-
nyékbeliek, Sáros vármegyeiek, szomszédos vármegyeiek, más magyar-
országi vármegyeiek és külföldiek – érdekes eredmények mutatkoztak. 
Az első osztályos diákok legnagyobb része (48,7%) Eperjesről szárma-
zott, második helyen a Sárosból származók voltak (15,4), szorosan utánuk 
a szomszédos vármegyékből jövő diákok (15,1). Meglepően a negyedik 
helyen álltak az Eperjes környékén élő diákok (12,3%), a más várme-
gyékből valók (8%) és az idegenek (1%). A nyolcadik osztály összetétele 
kissé megváltozott. Itt is az első helyen voltak az egyenesen Eperjesről 
származók, de most már csak 37,9%-ban, a második helyen a szomszéd 
vármegyeiek 19,3%-ot, a más magyarországi megyékből valók 18,2%-
ot tettek ki. A sárosi diákok ebben az esetben csak a negyedik helyre 
kerültek (17,9%), és ebből csak 6,3% lakott a szomszédos falvakban. A 
külföldi diákok aránya csökkent, már csak 0,4%-ot alkottak. Ha összead-
juk a Sáros vármegyéből származó diákok számát, tehát az eperjesieket, 
környékbeli falvakból valókat és a vármegye más községeiből származó-
kat, abban az esetben az első osztályban a tanulók ¾-ét alkották, viszont 
a nyolcadikban már csupán a 2/3-át.
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Az evangélikus gimnázium diákjai lakóhelyük szerint 1896–1909 között

Ezeknek az arányoknak magyarázata lehet az a tény is, hogy a vár-
megye területén léteztek más helyeken is legalább alsó szintű iskolák, 
de ha a diákok folytatni akarták tanulmányaikat, távolabbi helyre kellett 
menniük tanulni, ez lehet az oka annak, hogy a nyolcadik osztályban 
megnövekedett az „idegen” diákok aránya. 

Az eperjesi katolikus gimnázium története a 17. század utolsó har-
madában kezdődött. A katolikus iskola hiánya a politikai, társadalmi és 
vallási viszonyok alakulását tükrözte a városban. A település szlovák, 
magyar és német lakossága közül a német polgárság volt a legerősebb, 
a legnagyobb számú, amelynek köszönhetően Eperjes szabad királyi vá-
rosban a reformációs tanok nagyon hamar elterjedtek és 1673-ig5 a város 
csaknem teljesen evangélikus volt.6

Az említett évben, 1673-ban a jezsuiták vezetése alatt nyílt meg 
először Eperjesen a katolikus gimnázium kapuja. A Habsburg-ellenes 
felkelések idején a tanítás több alkalommal is szünetelt, a jezsuitákat 
kiűzték a városból, de a rekatolizáció folytatásával a katolikus iskola is 
visszaszerezte helyét. A Jézus Társaság megszüntetése után a ferencesek 
vették át a tanítást.  

5  Imrich Sedlák: Dejiny Prešova I–II. Košice, 1965. 175. (továbbiakban Sedlák, 
1965.)
6  Jószef Ruby: Az Eperjesi Kir. Kath. Főgymnasium Története 1676–1890. Eperjes, 
1890, 3.
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Ami a katolikus gimnázium diákjainak származását illeti, nem lehet 
az evangélikusokkal összehasonlítva nagyobb eltéréseket észrevenni. 
Míg a 19. század 70-es és 80-as éveiben a sárosi diákok aránya 60% körül 
mozgott, a következő évtizedekben kb. 10% növekedés volt tapasztalha-
tó. Viszont apadtak a más magyarországi vármegyékből származó diá-
kok, az eredeti 34%-ról 27%-ra csökkentek. Ezekből a vármegyékből 
legtöbb diák Zemplénből (13-17%), a Szepességről, a legtöbb a 90-es 
években volt (9%), míg a 20. század elején már csak 3%. Az Abaúj vár-
megyéből jövő diákok aránya majdnem az egész időszakban megtartotta 
a 6%-ot. Ung vármegyéből a 70-es és 80-as években a diákok 2%-a szár-
mazott, viszont a 20. században szinte egy diák nem jött erről a területről. 
A külföldi diákok száma változóan az 1–4% között mozgott, érdekesség-
képpen megemlítendő, hogy a 20. században már előfordultak olyan diá-
kok is, akik lakóhelyükként az Amerikai Egyesült Államokat nevezték 
meg. 

A katolikus gimnázium diákjai lakóhelyük szerint az 1870-es évektől 
1918-ig

Színesebb képet az eperjesi katolikus gimnázium diákjairól akkor 
kapunk, ha az adatokat hasonló kategóriákra bontjuk és az előző mintá-
hoz hasonlóan összehasonlítjuk az első és nyolcadik osztályt. A vizsgált 
időszakban (1902–1914) a legtöbb elsős diák egyenesen Eperjesről szár-
mazott (40%), ezután következtek a szomszédos Szepes, Zemplén, Abaúj 
vármegyékből valók (19,6%), a harmadik helyre kerültek a Sáros várme-
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gyéből származók (17,6%), azután az Eperjes környékbeli falvakból 
(12,3%) és a külföldről származók (5,7%), s az utolsó helyen álltak a más 
magyarországi vármegyékből származó diákok (4,8%). Ez a rangsor 
megmaradt a nyolcadik osztályban is, csak kissé változtak a százalékok. 
Kissé csökkent az eperjesiek aránya (32,3%), az Eperjes környékbeliek 
(8,1%) és a külföldiek (4,1%) száma, viszont növekedett a szomszédos 
vármegyékből érkezők százaléka. 

A katolikus gimnázium diákjai lakóhelyük szerint

Érdekes eltérés derült ki a diákok születési helye és szülők lakóhe-
lyének összehasonlításánál. Mindkét gimnázium diákjainál a legtöbb ka-
tegóriában (Sáros vármegye, szomszéd vármegyék, más magyarországi 
vármegyék) az ott születettek aránya meghaladja az ott lakók arányát, 
viszont fordított helyzet áll fenn az eperjesiek kategóriájában, mivel az 
ott lakók százaléka nagy számban túlhaladja az ott születettek százalékát. 
Magyarázatul szolgálhat az a tény, hogy a vizsgált időszakban, tehát a 
19. és 20. század fordulóján erősen megnövekedett a városokba irányuló 
migráció, illetve betelepülés, amely Eperjes esetében is egy fontos de-
mográfiai jellemző volt az adott időben.7 Tehát a legtöbb diák Eperjesen 
kívül születetett, de nagy részük, természetesen szüleikkel együtt a város-
ba, illetőleg a környékére költözött.

7  Eperjes lakossága ebben az időszakban így fejlődött: 1860-as év: 10 772, 1880-as 
év: 10 131, 1900-as év: 10 370, 1910-es év: 16 323, 1921-es év: 17 577. Sedlák, 1965. 
77., 126.
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Az evangélikus gimnázium diákjai születési és lakhelyük szerint 
(1896–1909)

A katolikus gimnázium diákjai születési és lakhelyük szerint (1902–1914)
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Végezetül a két eperjesi, vallásában eltérő gimnázium regionális 
hatósugarának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a távolabbról és 
külföldről jövő diákok jelentős aránya igazolja mindkét iskola magas 
színvonalát, amely vonzó lehetett még a viszonylag nagy távolságban 
lakók számára is. Másrészt viszont mindkét iskolában főleg a 20. század-
ban nyilvánvalóbbá vált a tanintézetek regionális hatásának csökkenése, 
amely nem a tanítás színvonalának csökkenését jelentette, hanem a kö-
zépiskolai hálózat egyre jobb és jobb kiépítését.
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