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Előzmények 
A Sáros vármegyei oktatás kezdete mélyen a középkorba nyúlik vissza. 
Mivel az első innen származó diákok csak a 14. század végétől kezdve vol-
tak az európai egyetemeken, ez azt jelenthette, hogy minimálisan a 14. 
században már kellett szervezett oktatásnak működnie a diákok lakóhelyén 
vagy annak közelében, még ha alacsonyabb színvonalon is. 

Tekintettel arra, hogy Sáros vármegyében a kora középkorban nem lé-
teztek a magasabb egyházi szervek vagy bencés kolostorok, nagy valószínű-
séggel az első iskolák csak a késő középkorban alakultak meg. Az egyház-
igazgatás később már magasabb követelményt állított,1 de legfőképpen a 
városok létrejötte igényelte az oktatást, ugyanis a városokban a bizonyos 
fokú képzettség elengedhetetlenül fontos volt nemcsak az igazgatás, de a 
kereskedelem lebonyolításának és a céhek ipari termelésének vezetése 
szempontjából is. A polgárság oktatása azonban olyannyira specifikus volt, 
hogy az előző korszakhoz képest vagy teljes mértékben vagy csak részben 
módosított, új típusú iskolákat igényelt. Egyes hivatalok a 14. században 
pedig akár egyetemi végzettséget is megkívántak, amelyet fokozatosan el is 
vártak egyes papoktól és tanítóktól. Természetesen az egyetemi oktatás 
felől érdeklődőknek már rendelkezniük kellett bizonyos fokú tudással, 
amely az alapfokú iskolák rendszerének fejlesztéséhez vezetett az ország-
ban. 

Új követeléseket az oktatással szemben a 14. században létrejött új tí-
pusú plébániai és városi iskolák támasztottak, amelyek a lakosság széle-
sebb körét, főleg a nemességet és a polgárságot célozták meg, de azon job-
bágyokat is, akik a papi hivatást választották. A plébániai iskolák egész sora 
épült a hagyományos hazai iskolai hagyományokra, amelyek a nagyobb 
parókiákon működtek, és ahol maga a lelkész oktatott. Feltételezhető, hogy 
az első ilyen plébániai iskola a vármegyében Nagysárosban volt, a legré-
gebbi egyházszervezet központjában. Bár e tény csak 1509-től igazolható az 
írásos emlékek alapján, György rektor2 ottani működésének köszönhetően 
városi iskola biztosan működött ott már korábban is, amely Nagysáros 
városi jellegét tükrözhette. 

A nagysárosi iskolán kívül a középkori vármegyében kimutatható, 
hogy további falusi iskolák működtek, mégpedig Budaméren, Bércalján, 
Komlóson, Lapispatakon, Sóváron és Tarcán.3 Némely szerző ide sorolja a 
berzevicei egyházi iskolát is, amelyet az elkövetkezendő évszázadban gim-
náziummá alakítottak (mint ahogy a hanusfalvi és a héthársi iskolákat is).4 

                                                           
1  Egy egész sor új parókia jött létre, úgyszintén az esperességek (archidiakonátus)is, 

mint az egyházszervezet középfokú egysége, s nem utolsósorban az új egyházi rendek 
is meghonosodtak az országban.  

2  A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és adattára. Kassa, 1904. 764-765. p. 
3  Uo., 360. p. 
4  TÓTH SÁNDOR: Sáros vármegye monográfiája. III. Bp., 1912. (továbbiakban: TÓTH, 

1912.) 263. p. 
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A 15-16. században, a középkor vége előtt, minden bizonnyal a többi 34 
vidéki sárosi plébánia mellett is működtek iskolák. 

Sáros vármegye iskolarendszerében a legjelentősebb helyet a késő kö-
zépkorban kétségkívül a szabad királyi városi iskolák foglalták el. A műve-
lődés kiemelt fontosságú volt a középkori városok életében. Sáros várme-
gyében a 14. századtól kezdve három királyi város létezett, amelyek-ben 
vélhetően nagyobb számú iskolázott lakos élt. Ezekhez a Tarca-parti város-
okhoz, Eperjeshez, Kisszebenhez és Nagysároshoz,5 a század második felé-
ben Bártfa is csatlakozott. Némely régebbi szerző pedig már ebben a kor-
ban számon tartja a sárosi iskolák létezését: Nagysáros 1320, Eperjes 1374, 
Bártfa 1376 és Kisszeben 1405.6 Minthogy állításaikat nem támasztják alá 
forrásokkal, nem tekinthetőek hitelesnek, de kijelenthető, hogy ezek az 
iskolák minden bizonnyal már a 14. században megalakultak. Ezt a felte-
vést támasztja alá az a tény is, hogy ezek a városok a 15. század elejéig 
megkapták a saját templomuk patronátusi jogát, amelynek értelmében a 
polgárok maguk választhatták meg a papjukat és a városi iskolák rektorait.7 
Sáros vármegye mindhárom városából származnak – körülbelül azonos 
időszakból – adatok a városi iskolákról. Eperjesen az iskola, illetve a rektor 
működése 1429-ből8 említődik, Bártfán 1434-ből9 s Kisszebenben 1435-
ből.10 

Ebben az időszakban a legnagyobb és legjelentősebb városi iskola a 
vármegye területén az eperjesi volt. Az első említés egy számviteli könyvből 
származik 1429-ből, amely szerint a város 400 dénárt fizetett ki a rektor-
nak, ami a többi városi alkalmazott fizetéséhez képest eléggé kevés összeg-
nek bizonyult. A század közepén az eperjesi rektor éves fizetése 25 Ft volt, 
ami viszont ezüstpénzben volt kifizetve. Egy városi tanító (rektor) valódi 
átlagos fizetése 6-7 Ft volt, mely a 16. század első felében elérte a 15 forin-
tot is.11 

Az iskolában eredetileg csak egy tanító oktatott, akit rektornak, illetve 
iskolamesternek hívtak, de a 15. század hatvanas éveitől kezdve a város 
további oktatókat, segédtanárokat is alkalmazott. A középkor végén, a 16. 
század első felében a rektornak a kántor is segédkezett a tanításban. Az 
eperjesi városi iskolának így már három tanítója volt. Rajtuk kívül alkal-
mazásban voltak még a kisegítő, a szolgálati személyzet, akiket a kályha-
fűtőmester képviselt.12 

                                                           
5  Nagysáros még a 14. század folyamán függő helyzetbe került a vártulajdonosoktól, s 

ezáltal fokozatosan lecsúszott a mezővárosok szintjére. 
6  TÓTH, 1912. 263. p. 
7  Kisszeben ezt a jogot 1406-ban szerezte meg. BODNÁROVÁ, MILOSLAVA: Sabinov v 

stredoveku. In: Dejiny Sabinova. Ed.: Kónya, Péter. Sabinov, 2000. (továbbiakban: 
BODNÁROVÁ, 2000.) 108. p. 

8  IVÁNYI BÉLA: Eperjes szabad királyi város iskolaügye a középkorban. Bp., 1911. (továbbiak-
ban: IVÁNYI, 1911.) 2. p. 

9  Dejiny Bardejova. Red.: Holotik, Lud’ovit. Košice, 1975. (továbbiakban: HOLOTIK, 
1975.) 173. p. 

10  TÓTH, 1912. 264. p. 
11  IVÁNYI, 1911. 2-3. p. 
12  IVÁNYI, 1911. 10. p. 
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Az eperjesi iskola első ismert iskolamestere András volt (1447-ben). 

Utána következett János iskolamester (1448-49), Péter (1450-51) és újra 
János (1455). 1469-ben Pál volt az iskolamester, aki mellett Orbán volt a 
segédtanító, majd 1498 és 1501 között a baccalaureusi képzettségű Konrád 
vezette az iskolát. A 16. század elején Eperjesen György iskolamester 
(1505), Máté (1509), baccalaureus Gáspár (1517), Farkas Lőrinc (1518-21) 
és Steinhofer Sebestyén (1521-1522) tanított, majd Wernher György és a 
krakkói Roll János, aki 1525-ben lett iskolamester, de a következő évben az 
iskola élére már a humanista, babérkoszorús Wernher György került.13 

A már a 14. században megépített eperjesi iskola nem messze a temp-
lomtól, önálló épületben, a főtéren állt. Az épületről, annak rendben tartá-
sáról és javításáról a város gondoskodott. A 16. század elejére viszont már 
nem voltak kielégítőek a (ha nem) több mint száz éves helyiségek, s ezért a 
városi tanács 1517-ben úgy döntött, hogy új iskolát építtet, amely aztán 
1519 és 1522 között meg is épült a város költségén: 384 forintba és 16 dé-
nárba került. A toronnyal ellátott egyemeletes épület, oktatásra valamint a 
rektor, a tanító és a diákok szállására egyaránt szolgált. Egy nagy osztály-
termen kívül a rektor és a tanító lakása is itt helyezkedett el, a tanulók 
szobái és különböző gazdasági helyiségek is. Az iskolának saját kertje volt, s 
az egész épületet kőfal vette körül.14 

A bártfai iskoláról szóló 1434-es első írásos említés a tanítók fizetéséről 
szól, akiknek a városi tanács 1000 dénárt fizetett, négy év múlva, 1438-ban 
a bártfai iskolamester fizetése már 2500 dénárból és 8 köböl gabonából 
állt. A 16. század elején a rektor a városi pénztárból évente négy forintot 
kapott, majd később (a második évtizedtől) már tizenkettőt.15 Bártfán szin-
tén a helyi lelkész feladata volt a rektor és a káplán étkeztetése, amiért 
cserébe a várostól húsz forintot kapott.16 Mivel ez különböző problémákat 
okozott, a 16. század elejétől a város már közvetlenül a tanítónak adta a hét 
forintnyi kosztpénzt.17 

A bártfai iskolában eleinte szintén egyedül dolgozott a rektor, de a 15. 
század hetvenes éveinek végétől a város felfogadott egy segédtanítót, s a 
következő század első negyedében egy kántort is. Ugyanúgy, mint Bártfán 
és Eperjesen, az iskolamester a diákokkal együtt mellékkeresetre tehetett 
szert a városi tanács és a helyi parókia számára tett szívességgel.18 Az első 
ismert rektor Bártfán a baccalaureus Simon volt, aki 1477-ben működött a 
városban. A bártfai iskola élén őt követte az ugyanúgy baccalaureatusi 
végzettségű Orbán (1478),19 baccalaureus Antal,20 babérkoszorús György,21 
Baczkay Tamás (1510), Eck Bálint (1518) és Szebeni Szervác (1520). A 
bártfai rektorok közül Eck Bálint a legismertebb a késő középkorból, a 

                                                           
13  IVÁNYI, 1911. 4-5. p. 
14  IVÁNYI, 1911. 11-15. p. 
15  HOLOTIK, 1975. 174. p. 
16  HOLOTIK, 1975. 174. p. 
17  TÓTH, 1912. 264. p. 
18  Az új bíró fogadása, templomban való éneklés, zsoltáréneklés, az épületkő és a búza-

dézsma összeírása, csengetés stb. Uo., 174. p. 
19  TÓTH, 1912. 264. p. 
20  HOLOTIK, 1975. 173. p. 
21  TÓTH, 1912. 264. p. 
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híres humanista költő, aki azelőtt a poétika professzora volt a krakkói egye-
temen, akinek tizennyolc műve jelent meg nyomtatásban, köztük három 
tankönyv is, melyeket a városi iskolában használtak.22 A 15-16. században a 
bártfai iskolát csak képzett rektorok vezették, többségükben a krakkói 
egyetemen szerezték a baccalaureatusi vagy magiszteri végzettségüket. A 
16. században természetesen már Bártfán sem felelt meg az iskola épülete a 
magas követelményeknek, s a város itt is úgy döntött, hogy újat építtet. Az 
új iskola 1508-ban épült fel a főtér északi végén, a Szent Egyed templom 
szomszédságában, mely épület kis javításokkal máig is fennmaradt. 

A kisszebeni iskoláról viszont elég kevés adat maradt fenn a középkor-
ból. Legelőször 1435-ben tesznek említést a kisszebeni iskoláról, mégpedig 
a rektor fizetésével kapcsolatban, akinek a városi pénztárból kellett fizetést, 
a lelkésztől pedig ételt kapnia.23 Az első ismert kisszebeni tanító (iskola-
mester) a baccalaureus Lőrinc volt 1459-ben,24 őt követte Liszt Gergely, aki 
1446-ban dolgozott a városban.25 A középkor végén, 1519-ben a városi ta-
nács egy új, téglából épült iskolát emelt fel a főtér közepén, melynek költ-
ségei 76 forintot tettek ki.26 
 
A reformáció korában 
Az 1526-os tragikus mohácsi vereség véget vetett a középkornak Magyaror-
szágon. Az ország belépése a kora újkorba a Habsburg-dinasztia fellépésé-
vel, a királyság közép-európai monarchiájába való bekebelezésével, két 
törvényes uralkodó (I. Ferdinánd és I. János) vetélkedésével, a török pusz-
títással és az annak következtében lezajló török hódítással, Magyarország 
három részre való szakadásával és más problémákkal jellemezhető. A vi-
tathatatlanul negatív változások ellenére a 16. század az ország lakosságára 
nézve a kultúra, a művészet és a művelődés fejlődését eredményezte. 

A humanista művelődés és a reneszánsz művészet fellépése és dinami-
kus fejlődése a Mohács utáni században mindenekelőtt a reformáció követ-
kezménye, amely gyorsan előretört az ország minden részében. Sáros vár-
megye a szabad királyi városainak és német lakosságának köszönhetően a 
Királyi Magyarország27 azon régiói közé tartozott, ahol a reformáció leg-
hamarabb honosodott meg. 

A három szabad királyi városban még Mohács előtt megjelentek az el-
ső hittérítők Luther gondolatait terjesztve. Eperjesen működött Wolfgang 
Schustel mindaddig, amíg a plébánossal való konfliktusa miatt nem szám-

                                                           
22  HOLOTIK, 1975. 174. p. 
23  TÓTH, 1912. 264. p. 
24  Uo. 
25  BÉKEFI REMIG: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910. 479. 

p. 
26  LUKÁČ, EDUARD: Vznik a rozvoj školstva v Sabinove do r. 1640. In: Dejiny Sabinova. 

Ed.: Kónya, Péter. Sabinov, 2000. 117. p. 
27  A megnevezés a Magyar Királyság azon részét jelöli, amely az 1541-es évet követő 

felosztás után a Habsburgokhoz került (ekkor foglalták el az oszmánok Budát, és 
önállósodott az Erdélyi Fejedelemség). 
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űzték.28 Még korábban, 1524-ben Kisszebenben János prédikátor29 hirdette 
az igét a reformáció szellemében. A szabad királyi városok és a királyi bá-
nyavárosok polgársága volt Felső-Magyarországon az első és egyetlen tár-
sadalmi réteg, amely még a mohácsi ütközet előtt azonosult a reformáció-
val. A mágnások és a nemesség soraiban Luther tanítása a Mohács utáni 
időszakban kezdett terjedni, és már a húszas években sok mágnás és előke-
lő főúri család a reformáció követője lett. Ebben a folyamatban kulcsszere-
pet játszottak az ún. reformátorok, akik a reformáció gondolatainak befo-
lyása alatt álltak, mint pl. Dévai Bíró Mátyás, a híres „magyar Luther“, aki 
Eperjesen is tartózkodott, úgy, mint Bogner Bertalan, a már említett 
Wolfgang Schustel vagy a bártfai reformátor, Leonard Stöckel. 

A királyság területén az első, 1546-os erdődi zsinat után zajlott ugyan-
csak 1546-ban a második, lényegesen fontosabb zsinat Eperjesen, amelyet 
az egyháztörténeti irodalom az első lutheránusi zsinatnak tekint. A megbe-
szélésen az öt szabad királyi város követei, a városi lelkészek, rektorok, 
Sáros- és Szepes vármegyei vidéki plébániák prédikátorai vettek részt. A 
zsinat 16 döntést hozott, amelyek később mintául szolgáltak a hitvallás és a 
lutheránus gyülekezetek egyházi életének megszerve-zésében. A hit alapjá-
ul az augsburgi hitvallást és Melanchthon Loci Comunesét vették, mellette 
az úrvacsora kiszolgálását a wittenbergi minta alapján írták elő. A zsinaton 
alakították ki az első lutheránusi esperességet, mégpedig az öt szabad kirá-
lyi város és Sáros vármegye területén, élén a bártfai pappal, Radácsi 
(Radasin) Mihállyal, mint az első esperessel.30 

A tanítás egyesítésére és a lutheri egyház szervezeti egységének kiala-
kítására nagy hatással volt az első hazai hitvallás, ismertebb nevén a 
Confessio Pentapolitana, amelyet a bártfai rektor, Stöckel Lénárd (további 
teológusokkal) állított össze az öt felső-magyarországi szabad királyi város 
részére 1549-ben.31 Törvényesítette a lutheri egyház gyülekezeteinek létét 
Felső-Magyarországon, megerősítette a vallási gyakorlatukat, éles határt 
szabott a lutheri vallás, valamint a törvényen kívüli anabaptizmus és a 
Zwingli-féle szakramentáriusok között. Éppen az öt szabad királyi város 
szilárd hitalapjával szoros viszonyban álló stabil egyházszervezeti rend-
szernek köszönhetően nem tört be a vármegye területére nagyobb mérték-
ben a kálvinizmus,32 amely a „második reformáció“ formájában terjedt el 
Felső-Magyarország területén. Sáros (és a három szabad királyi városa) az 
evangélikus egyház egyik legjelentősebb központja lett. 

A lutheri reformáció gyors meghonosodása a vármegye területén az is-
kolaügy dinamikus fellendüléséhez vezetett, a meglévő iskolák hanyatlását 
és egész sor, különböző típusú iskolák keletkezését eredményezte. A Biblia 
általános ismerete és sajátos tanulmányozása a jobbágyok széles rétegének 
jelentette a művelődést, melynek bizonyos foka, beleértve a latin, a magyar 

                                                           
28  BODNÁROVÁ, MILOSLAVA. Reformácia vo východoslovenských mestách v 16. storočí. 

In: Reformácia na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Ed.: Uličný, Ferdinand. 
Prešov, 1998. (továbbiakban: BODNÁROVÁ, 1998.) 22. p. 

29  BODNÁROVÁ, 2000. 109-110. p. 
30  BODNÁROVÁ, 1998. 28-29. p. 
31  SUDA, MAX JOSEF: Wer verfasste die Confessio Pentapolitana? In: Miscellanea Anno 

2000. ACEP IX. Ed.: Kónya, Peter – Matlovič, René. Prešov, 2001, 18–23. p. 
32  Talán két tucat falusi plébánia képezett kivételt. 
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vagy a német nyelv ismeretét, a polgárság és a megyei nemesség életstílu-
sának elválaszthatatlan részévé vált, és minden réteg képviselői különböző 
német egyetemeken szerezték meg tudásukat. Néhány évtized leforgása 
alatt a művelődés a lakosság szűk rétegének előjogából természetes és el-
engedhetetlen feltételévé változott a gazdasági és társadalmi érvényesülés 
szempontjából. 

A reformáció fejlődésének következtében a városi tanácsok a régi isko-
láikat humán gimnáziumokká alakították át. Mintáik alapján építették ki 
saját gimnáziumaikat a mezővárosokban a mágnások és a gazdag nemesek, 
emellett persze minden nagyobb gyülekezetben elemi iskolákat alapítottak 
és tartottak fenn a parókiák patrónusai. 

Ebben az időszakban továbbra is a városi iskolák játszották a főszere-
pet. Fejlődésük nemcsak Sárosban, hanem az egész Felső-Magyarországon 
elválaszthatatlan a bártfai rektor és reformátor, Stöckel Lénárd tevékeny-
ségétől. Ez a „Praeceptor Hungariae“ német minták nyomán reformálta a 
bártfai városi iskolát, amely az iskolaügy fejlődésében vezető szerephez 
jutott a régióban, és példaként szolgált az ország többi iskolája számára is. 
A 16. század második felétől a városi iskolák a grammatika, retorika, teoló-
gia és filozófia három osztályban való oktatásával humán gimnáziumok-
ként fejlődtek, amelyek lehetővé tették a végzettek számára tanulmányaik 
folytatását a külföldi egyetemeken. A városi tanácsok külön figyelmet szen-
teltek az iskoláknak, a gondozásukra sajátos városi hivatalt hoztak létre, 
amelyet a szenátus tagjai láttak el.33 Javult a tanárok fizetése is, annak 
ellenére, hogy a bérük korántsem érte el a városi papok vagy a fontosabb 
hivatalokat képviselő szenátorok fizetését. 1568-ban a bártfai rektor évi 62 
forintot kapott, 8 ajándék forintot, terményekben 8 véka búzát és 26 öl fát. 
A segédtanár abban az időben 40 forintot kapott fizetésként.34 

A bártfai születésű Stöckel Lénárd Boroszlóban és Wittenbergben ta-
nult, ahol baráti viszonyba került a híres teológussal, Melanchthon Fülöp-
pel. A szász uralkodói udvarban való rövid tartózkodása után elfogadta a 
városi tanács meghívását, és 1539-ben rektor lett a saját városában.35 Né-
hány hónapos működése alatt 1540-ben kiadta a bártfai iskola törvényeit 
(Leges Scholae Bartphaensis), Magyarország első reformációs iskolai rend-
tartását, amely Melanchthon műve, az Ordo Visitatoris-a alapján készült el. 
Stöckel iskolatörvényei hosszú évtizedekig kötelező lett nemcsak a bártfai, 
hanem az ország többi lutheri iskolája számára is. A reformáció szellemé-
ben íródott törvények a diákoktól ájtatosságot, a Szentírás tanításának 
őszinte hitét, erkölcsösséget és példamutató viselkedést követeltek meg. Új 
sajátosság volt az iskola három osztályba való beosztása. Az elsőben olva-
sást, írást és katekizmust, a másodikban grammatikát (olvasást), a harma-
dikban latin és görög irodalmat, retorikát, költészetet, etikát, teológiát és 
matematikát tanítottak.36 Minden osztályba a szabályok értelmében több 
mint egy évet jártak a diákok. Az iskolai rendtartással összhangban a 

                                                           
33  KÓNYA, PETER: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a 

protihabsburských povstaní. (1670-1711) Prešov, 2000. (továbbiakban: KÓNYA, 
2000.) 

34  TÓTH, 1912. 268. p. 
35  HOLOTIK, 1975. 175. p. 
36  HAJDUK, ANDREJ: Leonard Stöckel. Život a dielo. Bratislava, 1999. 33–34. p. 
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Stöckel-féle rektorátus alatt a bártfai iskolában három tanító tevékenyke-
dett (minden osztályban egy). A híres reformátor az iskolai törvényeken 
kívül számos teológiai, egyházszervezeti munkát is kiadott, valamint to-
vábbi pedagógiai műveket. A diákok számára írt egy kátét, híres férfiak 
állításait is összegyűjtötte, valamint Cicero műveiből is válogatott, és a 
reformáció szellemében átdolgozta az iskoladráma műfaját.37 Mint a 
bártfai iskola rektora 1560-ig, haláláig működött. A sokoldalú munkássága 
döntő mértékben hozzájárult nemcsak a gimnázium nagy felemelkedésé-
hez, de a városéhoz is, amely így megkapta a „magyar Wittenberg“ jelzőt. 

Stöckel munkáját a következő rektor, Fabri (Faber) Tamás folytatta. Ez 
a híres teológus több mint három évtizedig (1560-1592) állt a bártfai gim-
názium élén, és pályáját mint a városi tanács tagja fejezte be.38 Különösen 
fontos szerepet töltött be nemcsak a bártfai könyvnyomda (alapítva 1568-
ban), és a protestáns iskolaügy terén, hanem az egész országrészben is. A 
több mint évszázadnyi, a lutheri egyházban betöltött szüntelen működése 
alatt egész sor fontos tankönyvet és pedagógiai művet adott ki.39 Fabri 
iskolavezetése után megakadt a bártfai iskola fejlődése. Az egykori fejlő-
dést, amely összefüggésben van Leonard Stöckel tevékenységével, felváltot-
ta a stagnálás, amely néhány évtizedig tartott több rektor vezetése alatt 
(Sculteti Szeverin, Weigmann Márton, Wagner Lénárd, Serifridt Gáspár, 
Hageneus Farkas, Pfeiffer Márton, Czapko Mihály).40 

A bártfai gimnázium hanyatlásának okai korántsem a kevésbé jelentős 
személyek voltak. Mindenképpen összefüggött a város 16. századi gazdasá-
gi visszaesésével, amely a bártfai kereskedők legfontosabb kiviteli cikkei-
nek megváltozott keresletét eredményezte a lengyel piacon, ezt a város a 
vidéki kereskedelemmel próbálta ellensúlyozni, de így sem érte el a közép-
kor végének gazdasági fejlettségi szintjét.41 A másik ok vitathatatlanul a 
felvidéki lutheranizmus kulturális és egyházszervezeti központjának Eper-
jesre való áthelyezése volt. Ez Bártfával ellentétben egyrészt nagyobb, más-
részt az egész térséghez viszonyítva központi fekvésű volt. 

A bártfai iskola másik nevezetes személyisége ifj. Ladiver Illés volt, aki 
a rektori funkciót 1661 és 1667 között töltötte be. Ez a híres pedagógus és 
teológus új módszereket vezetett be a tanításban, és elkezdte megreformál-
ni a bártfai iskolát, mindezek mellett új iskolai rendtartást állított össze hat 
osztállyal számolva. Bizonyosan a város gazdasági elgyengülése miatt kel-
lett befejeznie terveit, és 1667-ben elfogadta a lelkészi meghívást 
Liptóhévízre, majd néhány hónap után az újonnan alakult eperjesi kollégi-
umba ment át.42 Még az iskola első elkobzása előtt rövid ideig két, német 

                                                           
37  Uo., 36–38. p. Az első általa írt darab a Zsuzsanna története volt. 
38  REZIK, JÁN – MATTHAEIDES, SAMUEL: Gymnaziológia. Ed.: Ružička, V. Bratislava, 

1971. (továbbiakban: REZIK-MATTHAEIDES, 1971.) 237. p. 
39  HÖRK, JÓZSEF: Sáros-Zempléni á. h. esperesség története. Kassa, 1885. (továbbiak-

ban: HÖRK, 1885.) 61-63. p. 
40  HÖRK, 1885. 238-243. p. 
41  Bártfa fokozatosan tizennégy jobbágyfalut vásárolt fel, s így Felső-Magyarország 

legnagyobb városi földesura lett. 
42  REZIK-MATTHAEIDES, 1971. 243–246. p.; HOLOTIK, 1975. 177. p. 
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származású rektor működött itt, név szerint M. Schwarz János és Gdazius 
Ádám.43 

A reformáció hatására a 16. század második felében a kisszebeni városi 
iskola is a humanista gimnázium szintjére jutott. A gimnázium első rekto-
raként Grynäus Jakab van feltüntetve 1571 és 1576 között. Ezután Stöckel 
János töltötte be a rektori funkciót, aki a híres bártfai reformátor fia volt, 
és nagymértékben hozzájárult az iskola további fejlődéséhez.44 

A kisszebeni iskola a 16. század utolsó harmadától Stöckel iskolai isko-
latörvényei szerint lett kiépítve, mint humanista gimnázium három osz-
tállyal és három tanítóval. A gazdasági gyengeség miatt, mivel legkisebb 
volt az öt szabad királyi város között, illetve Eperjes közelsége miatt, amely 
akkoriban már a legjelentősebb kulturális központja volt a térségnek, nem 
érhetett el olyan jelentőséget, mint a bártfai gimnázium. A kisszebeni isko-
la élén rendszerint művelt rektorok álltak, akik hazai és külföldi középisko-
lákban, de gyakran német egyetemeken végeztek. Az alacsony társadalmi 
státusz és az anyagi megbecsülés miatt gyakran feladták a rektori funkciót, 
és elfogadták a papi állást vagy valamilyen városi hivatalt. Bizonyítja ezt a 
rektorok gyakori váltása is. Stöckel János után a gimnáziumot vezették: 
Belsius Márton, Frölich Zakariás, Seltenreich Frigyes, Lapscher János, 
Hertelius András, Moller Dániel, Zebner János, Seifridt Gáspár, 
Meritovinus Tamás, Hertelius Pál, Regius János, Regius Pál, Stöckel János, 
Lányi Illés és Grynäus Jakab,45akinek működése alatt a 70-es évek kezde-
tén került sor az iskola első elkobzására. 

A kisszebeni iskola a főtér közepén állott egy reneszánsz kőépületben. 
A tantermek mellett megtalálhatóak voltak benne a rektor és a tanítók 
lakásai, illetve a kántor és a plébánia többi dolgozójának lakása is. A városi 
tanács nagy gondot fordított az iskolára. Lehetőséget nyújtott a vagyonta-
lan diákok látogatásának is, és támogatta a végzősök német egyetemeken46 
való továbbtanulását is. A 17. században a gimnáziumon kívül még egy 
iskola volt a városban. Részleteket nem tudunk róla, bizonyosan mint a 
városi evangélikus egyházgyülekezet elemi iskolája működött. 

A 16. század második felétől a vármegye területén a legjelentősebb ok-
tatási intézmény az eperjesi humanista evangélikus gimnázium lett. A re-
formáció felvétele után a régi városi iskola első rektora Fontanus Imre lett 
(1532-1539), a későbbi szenátor és jegyző. Utána évtizedekig állt az iskola 
élén az erdélyi Frigyes András (1540-1550).47 

A városi iskola átalakulása (az iskolamesterrel, egy tanítóval és kántor-
ral) humanista gimnáziummá német (illetőleg akkor már bártfai) minta 
alapján ment végbe a híres tudományos és pedagógiai személyiség, Gyalui 

                                                           
43  Uo., 246. p. 
44  REZIK-MATTHAEIDES, 1971. 272. p. 
45  REZIK-MATTHAEIDES, 1971. 272–275. p. 
46  Az eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet Levéltára: (Wächter, D.) Status et Fatorum 

Ecclesiae Evangelicae utriusque nationis Germanicae aequae Slavicae in Regia ac 
Libera Civitate Cibiniensi succincta descriptio a primus Reformationis temporibus 
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47  HÖRK, JÓZSEF: Az Eperjesi ev. ker. Collegium története. Kassa, 1896. (továbbiakban: 
HÖRK, 1896.) 331. p. 
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Torda Zsigmond48 vezetése alatt. A wittenbergi egyetem ezen végzettjét 
egyenesen Melanchthon meghívására fogadta be a város. Gyalui megre-
formálta a régi iskolát, új tantárgyak oktatását vezette be, és a három ál-
landó tanár rendszere is neki köszönhető. Ezek a következők voltak: rektor, 
konrektor és szubrektor. A befolyásos apósának, az egykori rektornak és 
Sáros vára kapitányának, Werner Györgynek a segítségével 1556-ban a 
Magyar Kamara szolgálatába állt.49 

Gyalui uralkodói szolgálatba való távozása után a gimnáziumot a Wit-
tenbergben végzett Walter Ferenc (1556-1566) és Melczer Orbán (1565-
1571) vezették. 

Az iskola élén a következő híres személyiség Fabinus (Fabinyi) Lukács 
volt. Az ő iskolavezetése (1571-1584) alatt került sor az eperjesi könyv-
nyomda alapítására, amelynek egyetlen ismert nyomtatványa Fabianus 
Lukács Exempla declinationum et conjugationum c. munkája volt. Ez a 
diákok számára előírt könyv volt az első nyomtatott tankönyv Magyaror-
szágon. A rektori hivatalból való távozása után könyvkereskedő és szenátor 
lett. Ebben az időben az iskolát már gimnáziumnak nevezték.50 

Az évszázad végén a rektori helyen a következők váltották egymást: 
Wagner Jakab (1585-86), Carolus György (1586-1590) és Sculteti Szeverin 
(1590-1591), akinek a Bártfára való távozása után a város két évig nem volt 
képes megfelelő embert találni e hivatalba, és az iskolát konrektorok vezet-
ték. 1594-ben lépett be a rektori hivatalba az eperjesi iskola egyik leghíre-
sebb rektora, Bocatius (Bock) János. Több szakmunka és költői mű szerző-
je volt, amelynek köszönhetően az uralkodótól megkapta a „Poeta 
Laureatus Caesareus“ nevet. Elsőként vezetett be az oktatásba gyakorlati 
módszereket, főleg diákokkal való kirándulásokat (első tanár volt, aki a 
diákjaival meglátogatta a Magas-Tátrát), és az év végi ünnepélyes záróvizs-
gákat a városi tanács jelenlétében.51 Ezek után, ahogy a kassaiak felajánlot-
ták neki a városi hivatalt, 1599-ben elhagyta Eperjest.52 

Bocatius után az eperjesi gimnázium vezetésében egymást váltották: 
Fabini Miksa (1600-1607), Rohács Menyhért (1607-1608), Goltz Dániel 
(1608-1612) és Cosmann János (1612-1618). Annak ellenére, hogy nem 
voltak olyan jelentős személyiségek, mint Bocatius, az iskola ebben az idő-
szakban is dinamikusan fejlődött. A gimnázium fejlettségi fokának emel-
kedése, az oktatás magas színvonala a város dinamikus gazdasági fejlődé-
sétől függött, amely ebben az időszakban a legnagyobb virágzását élte. A 
magisztrátus magas összegeket költött az iskola fenntartására, a professzo-
rok anyagi bebiztosítására és a diákok támogatására. Ebben az időszakban 
a gimnáziumban a rektor, a subrektor és a konrektor kivételével hét tanár 

                                                           
48  Az erdélyi Tordáról származik. 
49  HÖRK, 1896. 35., 332. p. 
50  HÖRK, 1896. 40; LUKÁČ, EDUARD: Prešovská mestská škola – jej vývoj, poslanie a 

najvýznamnejší rektori. In: Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Ed.: Otčenáš, Michal 
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51  LUKÁČ, 1993. 18. p. 
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és három kántor (német, magyar és szlovák), valamint egy segédtanító 
tanított.53 

A rektor tisztségében a következő híres személyiség Seredi János 
(1629-1639) volt. Szerepet játszott az iskola további fejlődésében, amelyet a 
működése alatt „Celeberrimum Gymnasium“-nak neveztek.54 Utána egy 
rövid ideig a rektori hivatalt Jakobeus Jakab töltötte be (1639-1640). Mint 
rektor és szlovák evangélikus lelkész nyomtatott formában adott ki több 
verset, prédikációt, teológiai és történelmi munkát.55 A következő évben 
Biner Ernő (Hilarius) volt a rektor. Dürner Sámuel rektorátusa alatt (1641-
1648) az iskola további fejlődésen ment keresztül főleg a magasabb tudo-
mányok rendszeres tanulásának, elsősorban a teológiának köszönhetően. 
Ez egyfajta válaszreakció volt a harmincéves háború alatt a magyar diákok 
külföldi tanulmányának bonyolítására. A teológia és a filozófia oktatása 
Eperjesre vonzotta a fiúkat a távolabbi városokból és megyékből is, így 
növekedett a gimnázium regionális jelentősége, s ezért akkoriban a 
Celeberrimum Gymnasium“-nak nevezték.56 Az utódjának, Büringer Já-
nosnak (1648-1651) nem sikerült a szintet megtartani, ezért kellett a hiva-
talból elmennie. 

A távozása után javasolta az iskola és a plébánia néhány képviselője a 
híres Comenius meghívását a rektori helyre. A szubrektor (a későbbi ma-
gyar lelkész), Curiani György és a konrektor (később a második német 
lelkész), Sartorius Schneider János igyekezete azonban a parókia vezetése, 
de főleg a városi tanács kemény ellenállásába ütközött, és Comenius teoló-
giai okokból nem volt a városban elfogadható.57 

A század közepétől, Matthaeides János rektorátusa alatt (1651-1655), 
de főleg Horváth András idején a gimnázium valódi líceum lett, a filozófia 
és a teológia tanításával a legmagasabb osztályokban. A diákok száma 
gyorsan növekedett (több mint 200-ra), és az iskola állandó teremhiánnyal 
küszködött. Aktuálissá vált egy új épület felépítése, amelyet viszont néhány 
év múlva a kollégium alapítása oldott meg. A rektor mellett további híres 
személyiségek működtek az iskolában, mint például a két jelentős filozófus, 
Czabán Izsák és Bayer János, az ún. eperjesi filozófiai iskola megalapítói. 
Bayer János, aki 1662-ben a rektori poszton Horváth Andrást váltotta, 
kidolgozta a gimnázium főiskolára való átalakításának tervét. A városi 
tanáccsal való nézeteltérése miatt viszont még ennek a gondolatnak a meg-
valósítása előtt el kellett hagynia városi szolgálatát.58 Az eperjesi városi 
iskola (gimnázium) 1667-ben szűnt meg a Felső-magyarországi Rendek 
Kollégiumának megnyitása után. 
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A három szabad királyi város gimnáziumain kívül a vármegye terüle-

tén további gimnáziumok is működtek, illetőleg jelentősebb iskolák, ame-
lyeket földesurak alapítottak és működtettek. Ilyenek voltak a nemesi és 
mezővárosi iskolák (szintén földesurak alapították és működtették mint a 
plébániák patrónusai) Berzevicén, Nagysárosban, Héthárson és 
Tapolyhanusfalván. Mindegyik a régebbi középkori plébániai iskolákra 
alapozott, amelyeket a földesuraik a reformáció hatására alacsonyabb gim-
náziumokká alakítottak át. A berzevicei gimnáziumot a Berzeviczy család 
alapította a 16. század 70-es éveiben. A nagysárosi iskola is, amely a régi 
középkori hagyományra épült, a 16. század utolsó negyedében lutheri hu-
manista gimnáziummá alakult át. Az oktatás nyelve állítólag magyar volt, 
valószínűleg azért, mert a környék nemeseinek fiai látogatták. A héthársi 
kisvárosi iskolában, ahol a 17. század elején német lakosság élt, a német 
nyelv lett az oktatás nyelve. A negyedik mezővárosi evangélikus iskola a 17. 
század 30-as éveitől működött Tapolyhanusfalván. Ezeknek az iskoláknak 
a rektorai nem rendelkeztek egyetemi végzettséggel, és főleg városi vagy 
mágnási gimnáziumok végzősei voltak. A rektorokon kívül (néha a kánto-
rokon is) rendszerint nem működtek bennük más tanítók.59 A rektorok 
fizetései főleg a határbeli mezők és rétek használatából álltak, esetleg a 
földesurak pénzadományaiból vagy a jobbágyoktól származó termények-
ből. 

Sáros vármegyében is a legnagyobb számban a vidéki, a parókiai isko-
lák működtek. A rektoraiknak (tanítóiknak) nem volt magasabb műveltsé-
ge, és rendszerint a kántori feladatot is betöltötték, illetve bizonyos egyházi 
feladatokat. Elsősorban a templomi mezők és legelők használatából szár-
mazó jövedelmeket szedték be, a parasztoktól a naturális juttatásokat és az 
egyházi műveletekből származó (stóla) bevételeket. Ilyen iskolák voltak a 
következő községekben: Kajáta, Tarcadobó, Lipóc, Ternye, Richvald, 
Siroka, Somos,60 Krivány, Lubotény, Tarkő, Tarca, Vörösalma, Décső, Da-
róc, Hámbor, Senvíz, Olysó, Roskovány, Plavnica, Pécsújfalu, Jákófalva, 
Nyársardó, Orkuta, Osztrópatak, Szentmihályfalva, Magyar-raszlavica, 
Tótraszlavica, Kapronca, Kucsin, Mesztiszkó, Malcó, Karácsonymező, 
Bisztra, Sóvár, Böki, Kecerpeklén, Kende, Szedlice, Bajor, Szinye, 
Szinyeújfalu, Hedri, Bertót, Sárosszentkereszt, Harapkó, Nagyvitéz, 
Szinyelipóc, Istvánvágás, Tapolyhermány, Jernye, Mocsármány, Senyék, 
Bresztó, Hernádszentistván, Kőszeg, Terebő, Ladna, Radács, Endrevágása, 
Monyhád, Berzenke, Deléte, Felsősebes, Pálvágása, Petróc, Balpataka, 
Kálnás, Décső, Bodonlaka, Viszoka, Lénártfalva, Gerlachfalva, Girált, Kom-
lós, Komlóskeresztes, Kükemező, Kapinémetfalu és Margonya.61 

Vitathatatlanul a legjelentősebb oktatási intézmény Sáros vármegye 
területén, amely már megalakulása után kerületi jelentőségre tett szert, a 
Felső-Magyarországi Rendek Kollégiuma volt, a királyság egyetlen evangé-
likus főiskolája. 

A 17. század közepétől fokozatosan romlott az evangélikus egyház 
helyzete Magyarországon. A hívők erőszakos áttérítése, a templomok el-
kobzása, a különböző diszkriminációk mellett a viszonyok megromlása az 
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iskolaügy és a művelődés terén is megmutatkozott, amely a protes-
tantizmus hagyományos gyakorlata volt. A nemzetközi helyzet változásá-
nak következtében, valamint a Habsburgoknak a német protestáns álla-
mokkal való romló kapcsolata miatt a század második felében akadályba 
ütközött a német egyetemeken való tanulás lehetősége. Éppen ezért szük-
ségszerű volt a teológiai tanulmányok bevezetése Magyarország területén. 
Úgyszintén a két jezsuita egyetem (Nagyszombaton és Kassán) fokozott 
aktivitása kiváltotta egy evangélikus főiskola vagy felsőbb iskola alapításá-
nak kényszerét, amely tisztes ellensúlyt képezett volna ezekkel szemben.62 

Ennek az iskolának az alapítására a legjobb feltételek az ország keleti 
részén voltak. Amíg az ország nyugati felében az ellenreformáció az előző 
években nagy sikereket aratott, addig Felső-Magyarországon minimális 
jelleget öltött. A jezsuiták kassai, homonnai és más helyeken való megtele-
pedése, valamint a ferencesek, pálosok és más rendek tevékenysé-ge elle-
nére a protestáns egyháznak itt erős pozíciói voltak a lakosság minden 
rétegének körében. Az evangélikus egyházhoz nemcsak a szabad királyi 
városok polgárságának többsége tartozott mindig, hanem a jobbágyok és a 
nemesek legnagyobb része is. Még erősebbek voltak a reformátusok pozíci-
ói a térség keleti és déli részeiben. Az ortodox, illetve görög katolikus lakos-
ság az északkeleti területeken – nemrég egyesítve a katolikus egyházzal – a 
konfesszionális harcokban semleges maradt, és többsége a soron következő 
felkelésekben hozzákapcsolódott a Habsburg-ellenes táborhoz. A felső-
magyarországi evangélikus rendek nagyon jól felismerték ezt a helyzetet, 
amikor is 1665-ben evangélikus kollégiumot alapítottak, mint az egyetlen 
evangélikus főiskolát az országban. Ez az aktus egyfajta erő demonstrációja 
is volt a korszakban felerősödő abszolutizmussal és az előretörő 
rekatolizációval szemben. 

A már említett és egyéb okok miatt a rendek képviselői az iskola építé-
sének helyéül Eperjes szabad királyi várost választották. Már ennek kérdé-
se volt a tárgya a közös megbeszéléseknek 1665 nyarán, a kollégium meg-
alapításának kihirdetése előtt is.63 Eredetileg mind a hat szabad királyi 
város számításba jött (Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Kisszeben, Késmárk). 
A követek mégis Eperjes mellett döntöttek, amely a többi mellett a követ-
kező előfeltételekkel is rendelkezett. Erős, modern védelmi rendszerrel s 
nehéz fegyverzettel volt ellátva, amely garantálta az egyház és a rendek 
előkelő képviselői gyermekeinek a biztonságát. Nem működött itt a katoli-
kus egyház, és így katolikus iskola sem, amely a diákok és a polgárok közöt-
ti esetleges feszültségek forrása lett volna. Tekintettel a városban levő 
nemzetiségi viszonyokra, a diákok könnyen elsajátíthatták az ország mind-
három divatozó nyelvét. A város a kollégium épülete számára tisztes helyet 
tudott teremteni elegendő kiterjedésével. Maga a város és képviselői mind-
ezek mellett hajlandóak voltak minden módon támogatni az iskolaalapítás 
gondolatát és ennek megvalósítását.64 
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Ezen és további kérdések letisztázása után a felső-magyarországi gró-

fok, bárók, mágnások, a vármegyék és szabad királyi városok képviselői 
nyilvánosan deklarálták a kollégium megalapítását Kassán 1665. november 
18-án. Tekintettel az építés és az iskola berendezésének magas költségeire 
a rendek segítségkéréssel fordultak minden magyar és európai protestáns-
hoz.65 

Az evangélikus polgárok, a nemesek és a mágnások az építésre külön-
böző összegeket fordítottak, de ingatlanokat is, valamint a belőlük szárma-
zó jövedelmeket. Eperjes városa a saját főiskolája számára két jobbágyfalu-
ja, Kajáta és Monyhád bevételeit szánta, valamint két további nemesi 
birtokot. A következő hónapokban az egész országban és a határokon túl is 
folytatódott a gyűjtés. Az erdélyi rendek mellett nem kis összegekkel járul-
tak a kollégium létrehozásához a németországi városok, egyes evangélikus 
német fejedelemségek, holland rendek, úgy mint a dán és a svéd király, aki 
egyedül 20 000 forintot adományozott.66 Neki is köszönhetően 1666 elején 
a teljes begyűjtött összeg több mint 50 000 forintot tett ki. 

Az elegendő anyagiak megszerzése és a szükséges előkészületek után 
1666. április 6-án a polgárság többségének és számos vendégnek a jelenlét-
ében ünnepélyesen letették a Felső-Magyarországi Evangélikus Rendek 
Kollégiumának alapjait. Még az alapkő letétele előtt Eperjesen a városi 
tanácsnál közbenjárt az esztergomi érsek, Szelepcsényi György prímás, 
hogy meggátolja az építést. Ugyanígy I. Lipót király elrendelte az eperjesi 
magisztrátusnak az építés beszüntetését, és a parancsát még kétszer meg-
ismételte. A városi tanács válaszában elutasította vádjait (miszerint nem az 
egyetemet vagy az akadémiát építette volna), és megerősítette egy új iskolai 
épület építését a régi helyett, amelyet a felső-magyarországi rendekkel 
együtt épített,67 mivel az már nem felelt meg a diákság magas létszámának. 

1667. április 16-án, röviddel az építés befejezése előtt szerződést kötöt-
tek a felső-magyarországi rendek és Eperjes szabad királyi város a jövőbeli 
kollégium közös használatáról és igazgatásáról. Minthogy a kollégium 
megnyitásával megszűnt az addigi eperjesi gimnázium, az új iskola annak a 
szerepét is betöltötte. Minden más kérdés mellett a kollégium tanárain, 
felügyelőin és kurátorain is megállapodtak. A nemesi rendből ezt a funkciót 
betöltötték: Semsey Ferenc sárosi alispán, Keczer András, Keczer Melchior, 
Dobay András, Sárossy Sebestyén és Fajgel Péter. Jellegzetes az, hogy a 
többségüket néhány év múlva a Thököly-felkelés résztvevőinek soraiban 
találhatjuk. A polgári rendből Eperjes szabad királyi város bírája és taná-
csosai töltötték be e hivatalokat. A rendek és a város baráti kapcsolatát a 
kollégium alapításakor és a továbbiakban kifejezte az is, hogy egyenlő 
arányban volt képviselve a 6 felügyelő a nemesség és az eperjesi polgárok 
köréből. Rendkívüli inspektoroknak tizenöt nemes választatott meg Thö-
köly István gróffal az élen, úgy, mint a hat szabad királyi város magisztrá-
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tusai és a felső-magyarországi bányavárosok, valamint a 13 szepességi 
város közös vezetése.68 Ezen pontok mellett a szerződés olyan rendelkezé-
seket is tartalmazott, amelyek a tanárokat, a diákokat és a kollégium iskolai 
törvényeit érintették. 

Minden professzornak és tanítónak hűségesnek kellett lennie az ágos-
tai hitvalláshoz, és magas műveltségre kellett szert tenniük. A kezdetekkor 
a Kollégium élén dr. Pancratius Mihály állt, a városi iskola utolsó rektora. 
A helyét 1667 októberében az első rektor, dr. Pomarius Sámuel vette át, a 
híres teológus, aki több német egyetemen végzett. Az Eperjesre való meg-
hívása előtt, 1667 nyarán69 Magdeburgban tevékenykedett mint pap a 
Szent Jakab parókián. A további híres személyiségek közül a kollégiumban 
működött a két híres filozófus, Caban Izsák és Ladiver Illés. A sok filozófiai 
munkájuk mellett híresekké váltak hitvitáikkal az ismert jezsuita teológus-
sal, Sámbár Mátyással Kassán 1665 és 1666 között.70 Ladiver Illés számos 
népszerű iskolai színjáték szerzője volt, amelyeket a diákokkal mutatott be 
nyilvános fellépéseken az évzáró vizsgákon. 

A Felső-Magyarországi Evangélikus Rendek Kollégiumát ünnepélye-
sen 1667. október 18-án nyitották meg. A tanrend szerint tízosztályos gim-
názium lett a magasabb tudományok, filozófia és teológia tanításával a 
legfelsőbb osztályokban. Éppen ezek az osztályok vonzották a diákokat 
nemcsak az egész országból, de külföldről is, és a kollégiumot kiemelték az 
evangélikus középiskolák sorából. A diákok száma a tanítás megkezdése 
után 200-zal emelkedett éppen ezekben az osztályokban (1668-as év: 69 
258),71 de az iskola diákjainak létszáma még ennél is magasabb lehetett. A 
kollégium egyik első és eleve az egyik leghíresebb diákja Thököly Imre volt. 
1668 januárjától72 tanult Eperjesen az 1670-es sikertelen Wesselényi-féle 
összeesküvés utáni megtorlásokig. A kollégium első évében vele együtt 
tanult Petröczy István báró, a későbbi generális, Klesch János, Rákóczi 
leendő eperjesi bírója, az író és képzőművész, Bubenka Jónás, Comenius 
Orbis Pictusának illusztrátora, és a legalacsonyabb osztályban (parvistis) a 
leendő híres barokk művész, az angol királynő udvari festője, Bogdani 
Jakab.73 A kollégium fennállásának rövid ideje alatt elég jó névre tett szert 
az egész országban és külföldön is, professzorai olyan eredményeket értek 
el, hogy a legfelső osztályok végzősei egyetemi végzettség nélkül is el tudtak 
helyezkedni iskolai rektori és lelkészi állásokban.74 A kollégium, ha formá-
lisan nem is, de valójában főiskolává, akadémiává vált, amelynek építésével 
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egykoron megvádolta az eperjesieket Lipót király. Tekintettel ezekre a 
tényekre, Pomarius hamarosan egyetemmé akarta alakíttatni.75 

Ennek ellenére a következő hónapokban a kedvezőtlen társadalmi-
politikai viszonyoknak következtében sor került a kollégium erőszakos 
beszüntetésére, amely nemcsak a Sáros megyei evangélikus iskolaügy végét 
jelentette, hanem az egész országét is. 
 
A rekatolizáció korában 
A Wesselényi-összeesküvés 1670 nyarán történt leleplezése után néhány 
felső-magyarországi vármegye és szabad királyi város az ellenállás oldalára 
állt, a megyei nemesség és a polgárok nyílt konfliktusba kerültek az ural-
kodóval. Rövid, szervezetlen ellenállás után Spankau generális katonasá-
gával az ország keleti részét elfoglalta. Az összeesküvés leverése annak az 
időszaknak az elején történt, amikor megszilárdult az abszolutizmus, és az 
ellenzék elleni megtorlások során nem utolsósorban az erőszakos 
rekatolizáció is színre lépett. 

Még a felső-magyarországi megyék elfoglalása idején került sor a pro-
testáns templomok, parókiák s iskolák erőszakos elvételére. A katonaság 
közbenjárásával kiűzték az evangélikus papokat és tanítókat, és helyükre 
katolikus lelkészeket ültettek, főleg szerzeteseket. Ekkor Sáros megyében is 
ideiglenesen megszűntek az evangélikus plébániai iskolák tucatjai. A sza-
bad királyi városokban változatlanok maradtak az egyházi viszonyok, de 
néhány hónap elteltével az uralkodó mint egyedüli patrónusuk engedélyez-
te az evangélikus egyház minden vagyonának elkobzását. 

Az elsők között volt a Felső-Magyarországi Rendek Kollégiuma, amely 
bizonyosan nem volt véletlen. Az uralkodói parancs ellenére való felépítése, 
Pomarius rektor igyekezete az iskola bővítésére, valamint Ladiver, Cabán 
és Pomarius szereplése a jezsuitákkal folytatott teológiai hitvitákban bo-
nyolították az iskola helyzetét, amelynek léte nem volt összeegyeztethető 
új, abszolutisztikus politikájával Magyarországon. A kollégium elkobzását 
Spankau generális hajtotta végre 1671. május 23-án. A következő nap elfog-
lalta a katonaság, és hadi raktárrá alakította át. Néhány hónap múlva 
azoknak az egykori tanárainak is el kellett hagynia a kollégiumot, akik 
addig időszakos feltételekkel oktathattak a régi iskolai épületben. 1672 
júniusában az egri kanonok, Kolosváry István elrendelte az evangélikusok 
vagyonelkobzását, ami mindhárom templomukat és a parókia egész vagyo-
nát érintette. Július elején aztán a szepesi kamara odaadta a kollégiumot a 
jezsuitáknak.76 

Még 1671 folyamán Kisszebenben a katonaság a két evangélikus temp-
lommal együtt elfoglalta a gimnázium épületét. A legtovább a bártfai evan-
gélikus gimnázium állt fenn.77 Csak 1672 májusában, illetőleg június elején 
a helyőrség parancsnoka az egri kanonokkal együtt kobozta el a szlovák és 
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a német evangélikus templomot, s ugyanakkor a parókiai és az iskolai épü-
letet is.78 

A már 1672 nyarának végén bekövetkező események is átmeneti válto-
zásokat hoztak a felekezeti és politikai viszonyokban. Amikor 1672 szep-
temberében a Tiszántúlról betörtek a kuruc csapatok Felső-
Magyarországra, néhány nap leforgása alatt elfoglalták Sáros vármegyét 
mind a három várossal együtt.79 Az evangélikusok a kurucok segítségével 
visszakapták a templomokat és iskolákat, néhány helyen pedig elindulha-
tott a tanítás is. A kollégiumba visszaérkeztek a tanárok, és megkezdődhe-
tett az új iskolai év. A változás azonban nem sokáig tartott, mivel a kuru-
coknak már október végén el kellett hagyniuk a vármegyét. Egyedül 
Eperjes nem adta meg magát, és a polgárok segítség nélkül 1672 végéig 
védték a várost. 

Természetesen az újonnan kialakult helyzetben az evangélikusok 
megint elveszítették a templomaikat és az iskoláikat. 

Kisszebenben a hadsereg már 1672 decemberében elfoglalta a gimná-
ziumot, viszont Eperjesen és Bártfán csak a következő év tavaszán.80 A 
vármegye területén több tucat falusi iskolát kellett elhagyniuk a rektorok-
nak és a papoknak. Néhány hónap múlva, 1674 nyarán több sárosi prédiká-
tort és tanítót is berendeltek a pozsonyi vértörvényszék elé. A tragikus 
szempontból hírhedt törvényszék előtt a városi iskolák tanítóinak is meg 
kellett jelenniük, de a kollégium professzorai nélkül, akik már korábban 
elhagyták a várost. 

1673-tól aztán majdnem tíz évre megszűnt a Felső-magyarországi 
Rendek Kollégiuma. A kamara már az év első hónapjaiban elfoglalta a 
kollégium tokaji szőlőit Tállya városának81 határában, és március 8. és 10. 
között drámai körülmények között magát az intézményt is. A tanároknak a 
lehető legrövidebb időn belül (két nap alatt) kellett elhagyniuk a várost. 
Pomarius Sámuel rektor a sárospataki professzorok mintájára hatvan diák-
jával együtt Szepesváraljára ment, ahol csak rövid ideig folyhatott az okta-
tás. Nemsokára azonban le kellett tennie a terveiről, és száműzetésbe vo-
nult Németországba (Lübeckbe), ahol a haláláig maradt.82 A jezsuiták még 
márciusban elfoglalták a volt városi iskola épületét gimnáziumnak, és a 
kollégium helyiségeit székházuknak tették meg. A jezsuita gimnázium a 
kollégium jelentős vagyonát is megkapta, ez magában foglalta Kajáta és 
Monyhád települések járandóságát, amelyet még Eperjes város adományo-
zott a kollégiumnak.83 

Az evangélikus lelkészek és tanítók elvesztették lehetőségeiket a hiva-
tásuk gyakorlására, és a pozsonyi reverzálisok értelmében sokan határon 

                                                           
78  A Bártfai á. h. evangélikus gyülekezet Levéltára: Protocollum Pastorale vetustior, s. 

63; ŠA. Prešov, Pob. Bardejov, Mag. Knihy 55, Protocollum Magistratus Liberae et 
Regiae Civitatis Bartphensis ab Anno 1669 usque 1674. 

79  Eperjesen az evangélikus polgárok még a kurucok bejövetele előtt elfoglalták a várost, 
a templomot és a kollégiumot. 

80  KÓNYA, 2000. 
81  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL. OL.) E 706. (= 

Szepesi Kamarai Levéltár. Szepesi Kamara számvevősége.) Libri bonorum fiscalum. 
82  HÖRK, 1896. 38. p. 
83  MNL. OL. E 706. Libri bonorum fiscalum. 
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túlra mentek. Czabán Izsák először Németországban keresett kiutat, de egy 
rövid torni, danzigi és tübingeni tartózkodás után Erdélyben, Nagyszeben-
ben kötött ki, ahol néhány év múlva helyi papnak is megválasztották.84 
Ladiver Éliás rövid tiszolci és késmárki működés után szintén Tornba 
ment, s onnan tovább Danzigba és Königsbergbe, majd a lengyelországi 
Leszno városába. A végén elfogadta a nagyszebeni tanítói állást a helyi 
gimnáziumban, ahonnan Segesvárra hívták rektornak. Sikeresen megre-
formálta az ottani gimnáziumot, és a városban maradt az 1682-es magyar-
országi hazatéréséig.85 Száműzetésbe vonult több diák is, mint például 
Rezik János, aki Tornban fejezte be a tanulmányait.86 

A vármegye területén 1672-73-ra teljesen megszűnt az evangélikus is-
kolaügy. A vidéki iskolák vagy elhagyatottak voltak, vagy a katolikus papok 
kezére kerültek, akik a jezsuitákkal közösen átvették a városi gimnáziumo-
kat is. A gimnáziumok tanárainak és a parókiai iskolák rektorainak vagy 
külföldre kellett menekülniük, vagy valahol vidéken rejtőztek el a hivatásuk 
gyakorlásának lehetősége nélkül. Illegális működésüket a hivatalok szigo-
rúan büntették. Problematikus volt viszont az új katolikus iskolák látogatá-
sa, mert a protestáns lakosság teljes mértékben elutasította. 

Az oktatás és az iskolaügy állapota mélypontra került, s ez egészen a 
nyolcvanas évek elejéig tartott, amikor a Thököly Imre vezette felkelés 
hozott változást. Mivel Sáros vármegye a kezdetektől fogva a felkelés terü-
letére esett, ez az iskolák és a templomok visszaszolgáltatását jelentette az 
evangélikusoknak. Amikor 1681-ben a soproni országgyűlésen elfogadták a 
vallási törvénycikkeket (25. és 26. törvénycikk), ezek Sáros vármegyében 
ugyanúgy, mint majdnem egész Felső-Magyarországon nem az ún. 
artikuláris helyekre vonatkoztak, hanem a templomok és az iskolák ügyé-
ben elismerték a status quo-t.87 A vármegyében így már legálisan működ-
hettek a mezővárosi és a falusi egyházi iskolák. 

Amikor a Habsburg-seregek mind a három szabad királyi városból ki-
vonultak 1682 augusztusának közepén, a polgárok a kurucokkal közösen 
elfoglalták a templomokat és az iskolákat. A felkelő seregekkel együtt 
többnyire a papok és a tanárok is visszatértek a városokba, akik a megújult 
gimnáziumokban megkezdték a rendes oktatást. A gimnáziumoknak sok 
problémával kellett megküzdeniük, például a pénzhiánnyal, a túl nagy 
létszámú diáksággal (az előző korszak okozta oktatáskorlátozás miatt), 
valamint a tanárhiánnyal. 

A sárosi iskolaügy legnagyobb sikerét egyértelműen a Felső-
magyarországi Rendek Kollégiuma tevékenységének visszaállításával érte 
el, amely viszont egész sor problémával küzdött. Thököly Imre, a felkelés 

                                                           
84  Hazájába már nem tért vissza, és ebben a hivatalban dolgozott haláláig, 1707-ig a fia 

is, János (Eperjesen született), aki nagyszebeni várnagy és Erdély szász polgárságá-
nak grófja lett. BINDER, PAUL: Slowaken und Zipser in Siebenbürgen. In: Eliáš 
Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby. Prešov, 1995. 98. p. 

85  FABINY, 1995. 27. p. 
86  Eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet Levéltára: Series Primariorum Professorum et 

Rectorum prout et eorundem collegarum schola, et Collegio Eperiessiensi 
Praepositorum. 

87  Novellae seu Articuli Regni Hungariae. Corpus Iuris Hungarici. Tyrnavia, 1734. (to-
vábbiakban: CIH. 1734.) 332–333. p. 
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vezetője volt az, aki személyesen foglalkozott az iskola működésével, vala-
mint hozzájárult a fejlesztéséhez is, az iskola volt diákjainak egyikeként és 
az iskola egyik fő támogatójának fiaként. Mivel az 1673-as elkobzások 
eredményeképpen a kollégium elvesztette az összes vagyonát, Thököly a 
Tállya város határában található 600 hold tokaji szőlővel, valamint Rima-
szombat bevételének a felével ajándékozta meg.88 Rektorának visszahívta a 
száműzetésből kedvenc tanárát, Ladiver Illést. Vele együtt tanította még a 
felsőbb évfolyamokat Schwartz János és Sapphun Henrich György.89 
Ladiver aztán idehívta még tanárnak a volt diákját is, Rezik Jánost, aki 
éppen akkor Tornban dolgozott tanárként.90 Ezeken a híres professzorokon 
kívül az alsóbb osztályokat kevésbé ismert tanárok tanították még, tehát a 
kollégium tartalmával és szerkezetével teljes mértékben eleget tett az 1666-
1670-es törvényeknek. Többéves protestáns oktatás hiánya után az evangé-
likus képzést az alapoktól kellett újraépíteni. Ennek következtében nagy-
mértékben megnőtt a diákok száma nemcsak a magasabb, hanem az ala-
csonyabb osztályokban is, s nem egyszer felnőtt korúak is jártak az 
iskolába. Az oktatás megfelelő működésének bebiztosítását a felkelés vezé-
re támogatta, valamint a régi adományok felújításával egészítették ki. A 
költségek egy részét, illetve az alkalmazottak fizetését Eperjes város vállalta 
magára.91 Thököly közbenjárásával pedig még a svéd király is támogatta az 
iskolát.92 

Így természetes volt, hogy Eperjes város után a kollégium is határozot-
tan a jótevőjének, Thököly Imrének az oldalára állt. Ebben a szellemben 
tartattak meg az iskolai ünnepségek, az évnyitó és a záró vizsgák is. A kol-
légium tanárai több népszerű írásban és más művekben is hangsúlyozták a 
Thököly-felkeléshez való hűségüket.93 Így ebben az időszakban (1682-
1686) nagyon is jellemző az Ladiver becézése, „Collegium Thökölyanum". 

A felkelés leverése után a vármegyét 1685 nyarán és őszén ugyan a 
Habsburg-hadsereg foglalta el, de az egyházi helyzet még egy ideig válto-
zatlan maradt. A soproni törvénycikkeknek köszönhetően továbbra is mű-
ködhettek a vármegyében a mezővárosi és a parókiai iskolák. Mint ahogy a 
három szabad királyi városban is, az evangélikusok továbbra is élvezhették 
az egyházi birtokokat, köszönhetően a kapitulációk kedvező feltételeinek 
1685 nyarán (Eperjesen és Bártfán). A templomok részbeni elveszítése 
után is működtek még az evangélikus iskolák egészen 1686-ig. A templom- 
és parókia elkobzását Csáky István gróf felső-magyarországi főkapitány 
bizottsága hajtotta végre 1687. január elején, aki így az uralkodó parancsá-
ra a soproni cikkek értelmében rendezte a régió vallási viszonyait.94 Esze-

                                                           
88  HÖRK, 1896. 42. p. 
89  FABINY, 1995. 28. p. 
90  Series Primariorum. 
91  ŠA. Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, II. A - a, 8, 15: Számviteli könyv 1684–85. 
92  HÖRK, 1896. 44. p. 
93  Ilyen volt például Ladiver ünnepi verse 1683-ból: Natale presagium victoriarum 

Emerici Thököly. FABINY, 1995. 28. p. 
94  ŠA. Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2773: Instructio Leopoldi (1686. XI. 

18). 
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rint a protestánsok a szabad királyi városokban és a királyi bányavárosok-
ban csak a külvárosokban tarthatták a templomokat és az iskolákat.95 

Éppen ezért a komisszió az evangélikus gyülekezetek számára kijelölt 
bizonyos helyeket a külvárosokban, ahol új faépítésű templomokat és isko-
lákat emelhettek. Kivételt képezett Eperjes, ahol az evangélikus polgárság a 
kijelölt helyet elutasította, s az 1687-es tragikus események után már nem 
kapott újabb lehetőséget.96 Kisszebenben viszont ugyanabban az évben a 
német evangélikusok a felső külvárosban megépítettek egy fából készült 
templomot, amelyet 1693-ra rendeztek be.97 A németekkel együtt a szlová-
kok is idejártak, miközben a német templom mellett ugyan elkezdték épí-
teni a sajátjukat is, de még a 18. század elejéig sem sikerült befejezniük. A 
templomon kívül létrehoztak egy külvárosi iskolát is egy tanítóval.98 
Bártfán 1689-ben az Úri réten építettek az evangélikusok egy új külvárosi 
templomot, és a rá következő évben be is rendezték.99 Az iskolát csak 1701-
ben építették meg, megújították viszont a Hrabovszky-féle alapítványt, 
mely két szlovák, egy német és egy magyar diák főiskolai tanulmányaira 
vonatkozott.100 Eperjesen a soproni törvényekkel ellentétben az evangéli-
kusoknak nem voltak jogaik a szabad vallásgyakorlásra, és a városban 
egyetlen evangélikus iskola sem működött. 

Ezek a viszonyok a Rákóczi-szabadságharcig tartottak, amikor is 1703 
és 1705 között megújították a protestánsok vallásszabadsághoz és saját 
iskolához való jogát. Ebben az időszakban Sáros vármegyében a városi 
gimnáziumok és az eperjesi kollégium által képviselt fejlett evangélikus 
közép- és felsőoktatás teljesen visszaszorult. 

Változást csak az 1704-1711-es II. Rákóczi-szabadságharc hozott. Kö-
szönhetően a szabad vallásgyakorlás visszahelyezésének, a három elismert 
vallás egyenjogúsításának és az egyházi vagyonok igazságos elosztásának, 
néhány egyházi evangélikus iskolát és városi gimnáziumot újra megnyit-
hattak, mint ahogy a felső-magyarországi kollégiumot is. Az 1705 októbe-
rében Szécsényben ülésező első kuruc országgyűlés határozata alapján 
Sáros vármegyében 1705 őszén egy vegyes bizottság101 jött létre, amely 
leginkább a városokban működő templomokat és további egyházépületeket 
osztotta el újra az evangélikus és a katolikus parókiák között. 

Ez a bizottság döntött az eperjesi egyházi épületek felosztásáról is 
1705. október 21-én. A katolikus egyháznak megmaradt a volt szlovák 
templom a minoriták kolostori kórházával, ahová a jezsuita gimnázium 
költözött, az evangélikus egyház a német és a magyar templomot, a régi 
iskolát, a parókiát és a Nebest-házat kapta meg a már visszaszolgáltatott 
kollégium épületével együtt.102 

                                                           
95 CIH. 1734. 332–333. p. 
96  Az 1687-iki eperjesi vértörvényszék. 
97  Status et fatorum Ecclesiae Evangelicae, 73-74. p. 
98  Archív Košického arcibiskupstva (A Kassai Érsekség levéltára). Canonica visitatio 

1703. 
99  Protocollum pastorale. 99. p. 
100  ŠA. Prešov, Pob. Bardejov, Mag., Knihy 61: A városi tanács jegyzőkönyve 1701–1704. 
101  Az országgyűlés vegyes bizottságát alkották: a katolikus Melczer János, a református 

Becskeházy Zsigmond és az evangélikus Görgey Imre. 
102  Annales fata et vicissitudines. 
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Bártfán néhány nappal később adta át az evangélikusoknak a bizottság 

a német templomot, a kórháztemplomot, a parókiát és az iskolát.103 
Kisszebenben a katolikusoktól elvett székesegyházat az iskolával és a paró-
kiával együtt odaadták az evangélikusoknak.104 

1705 és 1710 között már újra működtek az evangélikus gimnáziumok 
Bártfán és Kisszebenben, de már nem tudták elérni az előző korszak magas 
színvonalát. Kétségkívül az eperjesi kollégium volt a legjelentősebb a sza-
badságharc alatt megújított evangélikus iskolák közül. 

Röviddel a város elfoglalása után, még néhány hónappal a szécsényi 
országgyűlés előtt Rákóczi Eperjesre küldte Berthóthy Ferenc hadi bizto-
sát, aki 1705. január 2-án elrendelte, hogy a jezsuiták hagyják el a kollégi-
umot az evangélikusok javára. Így 1705 elején, hosszú szünet után újult 
meg az eperjesi evangélikus kollégium. Tekintettel a majdnem tízéves 
evangélikus oktatás hiányára a városban, a vezetésnek sok problémája 
adódott. Ebben a helyzetben az iskolafelügyelők egyetlen lehetséges igazga-
tóval számoltak, mégpedig a kollégium volt diákjával és tanárával, Rezik 
Jánossal. 

Bár a jezsuiták visszaszolgáltatták a különböző ingóságokat, az iskola 
finanszírozása még mindig problémás volt. Az anyagi helyzeten való javítás 
érdekében 1705 márciusában a felügyelők és a kurátorok az egész magyar-
országi evangélikusságot megszólították a segítség és támogatás érdekében 
a kollégium számára.105 Még ha a gyűjtés eredménye közel sem érte el az 
1665-ös évi szintet, mégis sikerült összegyűjteni néhány ezer forintnyi 
készpénzt és néhány száz forintnyi évjáradékot. Miután 1705 nyarán a 
polgárok megegyeztek a megyei nemesekkel, egy küldöttség indult XII. 
Károly svéd királyhoz, aki vállalta négy teológiát tanuló magyar diáknak a 
greifswaldi egyetemen, a királyi alumnisták között való tanulásának költ-
ségét, illetve négy diák tanulását a királyi kincstár költségén biztosította.106 

Az 1707. évi áprilisi rózsahegyi zsinat nagy érdeklődést tanúsított az 
eperjesi kollégium iránt. A magyarországi evangélikus iskolák rendszeré-
ben különleges helyre sorolta a kollégiumot, és a három szuperintendens-
nek meghagyta, hogy rendkívüli bánásmódban részesítsék. Tekintettel az 
intézet nehéz anyagi helyzetére, a küldöttség országos gyűjtést szervezett a 
megsegítésére.107 

A háborús események, az ország fokozatosan romló gazdasági helyzete 
és a hosszantartó pénzügyi nehézségek ellenére Rezik Jánosnak mind a 
négy évfolyamban sikerült biztosítania az oktatást. A külföldi kapcsolatok-
nak köszönhetően néhány diák külföldi evangélikus egyetemeken folytat-
hatta tanulmányait. A többi professzorral együtt (Viczay Péter, Burius 
János, Motúz Mátyás) olyannyira felvirágoztatta az egész intézetet, hogy 
működésének utolsó éveiben is úgy tündökölt, mint megalapításakor. Az 
ismert személyiségek közül Eperjesen tanult a 18. század elején a későbbi 
rektor, Matthaeides Sámuel is, az orvos-természettudós Rayman János 

                                                           
103  Protocollum Pastorale Vetustior, 119–120. p. 
104  Status et fatorum Ecclesiae Evangelicae, 75. p. 
105  EOL. V. 12.: Lectori Bonis literis faventi Cultum, Officia, Amorem. 1606–1610. 
106  HÖRK, 1896. 79. p. 
107  EOL. I. a 9. 20.: Originale Synodi Rosenbergensis Evangelicae in Memoria 

serenissime Posteritati conservatur. 



94 Egyháztörténeti Szemle XV/1 (2014) 

 
Ádám vagy a pedagógus-író Bárány György. Mivel a kollégium működése 
és ígéretes fejlődése II. Rákóczi Ferenc vallási politikájának volt köszönhe-
tő, a kollégium képviselői az intézetet "Collegium Rákóczyanum"-nak ne-
vezték el. 

A felső-magyarországi evangélikus konvent 1709 tavaszán, pontosan 
május 13-án ülésezett Eperjesen. Követei a kollégiummal kapcsolatban 
felmerülő problémákról, az új rendelkezésről és a kollégium jövőjéről is 
tanácskoztak, s jóváhagytak egy átfogó tervezetet az intézet jövőjéről. Ez 
viszont nemcsak kitért az iskola működésének minden elemére, de ezeket 
túl is lépve az országos jelentőségű feladatok megvalósítására irányult. 
Ilyen volt például egy központi evangélikus levéltár és egy egyetemes evan-
gélikus jegyzőkönyv létrehozása is. Hasonló jelentőségű volt a kor legfon-
tosabb eseményeinek részletes megörökítése.108 A kollégium modern tu-
dományos-oktatási intézetté való átalakítása több volt, mint csupán csak 
egy 1709-es tervezet. Az evangélikus egyházhoz hozzárendelt új feladatok-
kal Magyarország legnagyobb központi tudományos-kulturális intézete 
lehetett volna, amely jelentőségével még az egyetemet is túlszárnyalhatta 
volna. Ez viszont a szabadságharc leverése következtében már nem valósult 
meg. 

Eperjesen 1710-ben kitört a pestisjárvány, amelynek 3000 ember esett 
áldozatául, köztük volt a kollégium rektora is, Rezik János. Helyére 
Matthaeides Sámuelt választották meg, a greifswaldi egyetem fiatal végző-
sét.109 

A szabadságharc utolsó ostroma alatt az 1711-es kapitulációt megelőzte 
az evangélikus és a katolikus polgárság között megkötött egyezség, amely 
szerint az evangélikusok lemondtak a nagy (német) templomról és paróki-
áról, melynek fejében a katolikusok respektálták az evangélikusok jogait a 
kollégiumra és a kisebb (magyar) templomra vonatkozólag. Az egyezséget 
Virmond marsall is betartotta, így a kapituláció után is zavartalanul folyha-
tott a tanítás. Az uralkodó már 1711 februárjában a szabadságharc kitörése 
előtti vallási viszonyok visszahelyezését követelte. Ez a kollégium elhagyá-
sát, és a kis templom jezsuitáknak való átadását jelentette. A városi tanács 
képviselőket küldött Bécsbe, akik I. József halála után Eleonóra Magdolná-
tól kértek segítséget, aki viszont elutasította a kérelmüket, és kiadta a pa-
rancsot a kollégium elhagyására. A lefoglalt épületek helyett a városnak 
kellett bizonyos helyeket biztosítania a külvárosban, és a 26. soproni tör-
vénycikk értelmében egy bizottságnak kellett ezeket kijelölnie.110 De az 
eperjesiek csak Pálffy gróf nyomására engedtek, aki 1711 szeptemberében 
megismételte a királynő parancsát. A kollégium diákjai, mielőtt átadták 
volna az épületet, a nemrég még a városi tűzvésztől megmentett intézetben 

                                                           
108  ŠA. Prešov, EKP 101: Projectum circa Requisita per Statum Augustam Evangelicum 

in Genere et Signante ad Collegium Epperiessiense procuranda: Epperiessini Die 13. 
May 1709 Signatum. 

109  Matthaeides Sámuel egészítette ki és egységesítette Rezik művét, a Gymnasiológiát, a 
magyarországi gimnáziumokról. 

110  ŠA. Prešov, EKP, 101: Eleonóra Magdolna királynő és gróf Pálffy János rendelete 
1711. július–szeptemberéből. 
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megrongálták az egész berendezést, s így a jezsuitáknak először teljesen fel 
kellett újítaniuk az épületet, mielőtt 1713 végén végre beköltözhettek.111 

A szatmári béke megkötése után, 1781-ig a folytatódó, „csendes” 
rekatolizáció következtében teljességgel visszaestek és degradáltattak az 
evangélikus iskolák a vármegye területén. A szabad királyi városokban 
1710-től az iskolaépületek a katolikusok kezébe kerültek. A hadak bevonu-
lása után nemcsak a városokban, hanem vidéken is elkobozták az evangéli-
kus templomok és parókiai iskolák többségét az újonnan beálló politikai 
helyzet következtében, s csak néhány tucat falusi evangélikus iskola tudta 
megőrizni működését a 18. század második harmadáig. 

Számuk azonban a rekatolizáció folyamán jelentősen csökkent. Míg a 
soproni törvénycikkek meghozatalakor még előnyt jelentett, hogy az 
artikuláris helyek felsorolása nélkül a vármegyében a status quo-t elismer-
ték, addig ez nagy veszéllyel fenyegette az evangélikus egyházat. Minden 
gyülekezet – templomokkal és iskolákkal együtt – ki volt téve a 
rekatolizációnak, amelyet az állami és vármegyei hivatalok hajtottak végre 
leginkább a földesurak áttérése után. Csak 1687 és 1722 között kilencven 
evangélikus templomot vettek el a hozzá tartozó iskolákkal együtt. Egészen 
a század második feléig folytatódott ez a folyamat, amikor az evangélikusok 
kezében (a szabad királyi városokon kívül) már csak tíz templom és falusi 
parókiai iskola maradt,112 illetve a rekatolizáció eredményeképpen az ösz-
szes mezővárosi iskola és gimnázium is megszűnt: Nagysárosban 1713-ban, 
Berzevicén 1714-ben, Hanusfalván 1721-ben, Héthárson pedig a település 
erőszakos rekatolizálása folytán a helyi földesúrnő, Barkóczy Klára részéről 
1747-ben.113 

A szabad királyi városokban megszűnt a kollégium és mind a két gim-
názium is, de ennek nemcsak az épületek lefoglalása volt az oka. Az akkori 
törvények értelmében a protestáns egyházak nem működtethettek gimná-
ziumokat vagy más felsőoktatási intézményeket, csak az elemi, triviális 
iskolákat. Ennek értelmében a szabad királyi városok elővárosaiban álló, 
fából készült épületekben csakis elemi iskolákat rendezhettek be a maga-
sabb, gimnáziumi osztályok nélkül. 

Kisszebenben már 1710-ben elhagyta a gimnáziumot az evangélikus 
gyülekezet, és újra a felső külvárosban álló, fából készült iskolát foglalták 
el, amelyet még 1707-ben felújítottak.114 A 18. század második felében a 
szlovák gyülekezet is létrehozta saját iskoláját, és így a városban már két 
evangélikus iskola működött saját tanítókkal, akik a kántor munkáját is 
elvégezték. Mindkét iskola négy osztállyal rendelkezett, amelyekben az 
alaptantárgyakat tanították, mint például éneket, vallástant, hangszeren 
való játszást, matematikát és aritmetikát.115 A gimnáziumi tárgyakat nem 
oktathatták, s egy retorikai és poétikai osztály létrehozásáért Fabrícius 
Dávidnak 1744-ben például el kellett hagynia a várost.116 Bártfa elfoglalása 

                                                           
111  HÖRK, 1896. 89. p. 
112  HÖRK, 1885. 88–108. p. 
113  TÓTH, 1912. 271. p. 
114  Status et fatorum. 
115  ŠA. Prešov, Pob. Prešov, Mag. Sabinov, Knihy 69: Az evangélikus épületek leírása a 

felső külvárosban. 
116  Uo., 54. p. 
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után az evangélikus egyháznak már 1711-ben, Vízkereszt napján el kellett 
hagynia az összes templomot és iskolát.117 A következő évtizedekben csak 
egy külvárosi evangélikus iskola (fából) működött egy tanítóval. Az évszá-
zad második felében viszont már hárman is működtek az oktatásban.118 

A vármegye legjelentősebb evangélikus iskolája a 18. században is az 
eperjesi külvárosi iskola volt. A városi tanáccsal és a jezsuitákkal való konf-
liktusok miatt az eperjesi evangélikusok csak 1715 után építhették meg a 
külvárosi iskolát, amely a nyugati elővárosban állt a templom, valamint a 
német és a szlovák parókia mellett, s így a két gyülekezet közösen használ-
ta. A következő évben már az evangélikusok megkapták az engedélyt egy új 
iskolai épület megépítésére, és az ún. magasabb, gimnáziumi tantárgyak 
oktatásához szükséges felhatalmazást is.119 Így az évszázad második felében 
az eperjesi evangélikus iskolában már matematikát, teológiát, filozófiát is 
tanítottak, minek következtében inkább már egy líceumhoz hasonlított.120 
1799-ben már kétszáztíz diák tanult itt, s így a város legnagyobb oktatási 
intézetévé nőtte ki magát.121 1770-ben pedig a jövendőbeli császár, II. Jó-
zsef is meglátogatta az iskolát. 
 
Evangélikus iskolaügy a hosszú 19. században 
A 18. század két utolsó évtizede alapjában olyan változásokat hozott az 
egész Habsburg Monarchia fejlődésében, amely a II. József uralkodó felvi-
lágosult abszolutizmus politikájával függött össze. A vallás és a kultúra 
terén vízválasztónak számított a Türelmi Rendelet kiadása (1781), amely 
egyenjogúsította az ortodox és a két protestáns vallást is a katolikussal, 
miközben megőrizte az uralkodó katolikus egyház kiváltságos helyzetét. Így 
lehetővé tette az evangélikusok és a reformátusok egyházi életének meg-
újulását, beleértve az összes iskolai és egyházi gyakorlatra vonatkozó korlá-
tozás felszámolását. Az evangélikus iskolák a királyi városokban visszatér-
hettek a belvárosokba, de a régi pozíciójukat már nem tudták 
visszaszerezni. 

A vallási türelem kora – a vármegye területén – a legnagyobb hatást az 
eperjesi evangélikus iskolaügyre tette. Miután II. József közvetlen beavat-
kozására 1783-ban megvették az evangélikusok a régi kollégium122 épületét 
a mellette álló (régi magyar) Szentháromság templommal együtt, nyomban 
beköltöztethették a külvárosi iskolát, s így az új helyiségekben megkezdő-
dött a gimnáziummá való átalakulás, elsősorban a német, kevésbé a szlo-
vák evangélikus gyülekezet anyagi támogatásával. A jövőbeni fejlődésére 
nézve kulcsfontosságú volt a magyarországi á. h. evangélikus egyház Tiszai 
Kerületének 1804-es közgyűlése, amelynek értelmében kerületi kollégi-

                                                           
117  ŠA. Prešov, CM, M 23.: Bártfai római-katolikus anyakönyv, 1680–1754. 
118  HOLOTIK, 1975. 178. p. 
119  KORABINSKY, 1786. 159. p. 
120  ŠA. Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775. 
121  A katolikus gimnáziumhoz képest egyharmaddal több diák tanult itt. ŠA. Prešov, Pob. 

Prešov, Mag. Prešov, B-11 Minutae 1701-1783: tabela Conscriptionis Animarum in 
Libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779. 

122  Akkor mint államkincstár szolgált. 
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ummá, azaz az egész kerület központi oktatási intézményévé választot-
ták.123 

A következő négy évtizedben a kollégium több változáson is átment, 
minek következtében az egyszerű városi iskolából teljes (fő) gimnáziummá 
alakult, főiskolai elemekkel. A 18. századi tantervek alapján egy rendes 
gimnáziumnak nyolc osztállyal kellett rendelkeznie. A legfelsőbb osztály 
volt a Classis Primanorum, ezt követte a Classis Retorum, a Syntaxistarum, 
a Grammatistarum, a Donatistarum, a felsőbb lányosztály, a német 
(Legentum nationis Germanicae) és a szlovák elemi osztály (L. n. 
Slavicae).124 A 20-as évek új tanítási rendjének megfelelően az osztályok 
számát ötre, néhány esetben négyre redukálták (a Classis Grammatistarum 
és a Donatistarum átmeneti összevonásával).125 Az új egyetemi rend is 
változtatott az osztálystruktúrán: elkülönültek egymástól a felső leányosz-
tály és az elemi osztályok. A következő években a kollégium középiskola-
ként (gimnázium) fejlődött, a felsőbb osztályokban a jogi és teológiai okta-
tással. Mivel a teológia jelentősége fokozatosan nőtt a felsőbb gimnáziumi 
osztályokban, így önálló, kétéves képzéssé alakult. A jogi tanszéket 1815-
ben alapították, és 1822-től a kétéves jogi képzés már ugyanúgy működött, 
mint a teológiai. A két képzés tulajdonképpen már nem tartozott a gimná-
ziumokhoz, hanem inkább felsőoktatási intézményt testesítettek meg, 
amely felsőfokú képzést biztosított. 

A gimnáziumban annakidején a hagyományos tárgyakhoz újak csatla-
koztak: természettudományi tárgyak, magyar nyelv és irodalom, rajz, test-
nevelés stb. A tanítás nyelve 1842-től a magyar. A magas színvonalnak 
köszönhetően a kollégium országos szinten a második helyet szerezte meg 
az evangélikus középiskolák között, közvetlenül a pozsonyi líceum mö-
gött.126 A kollégium tehát újra szorgalmazta az egyetemmé válást, a politi-
kai események folytán azonban újból sikertelenül.127 

Az iskola folyamatos fejlődésével a tanárok száma is megnőtt ötről (a 
20-as években) tizenkettőre (1847-ben). Szinte az összes tanár valamilyen 
külföldi egyetem, legfőképp a német egyetemek abszolvensei voltak (Wit-
tenberg, Jéna, Halle, Greifswald, Drezda, Göttingen, de Párizs és Bécs is), s 
több nyelven is beszéltek.128 A rektori hivatalt a teológia tanára képviselte, 
nyugdíjba vonulása után a vezetőség elfogadta a hároméves, majd 1842-től 
az ún. ambulatorikus rektorátust (az egyéves hivatali idővel). A 40-es 
években a hivatalt teljesítették: Munyai Lajos Antal, Vandrák András és 
Hazslinszky Frigyes. 

                                                           
123  EOL. 
124  ŠA. Prešov, EKP, č. 255: Conspectus examinis anniversarii 1800–1819. 
125  ŠA. Prešov, EKP, č. 256: Conspectus examinis anniversa 1820–1841. 
126  Őket követte a híres késmárki és a soproni líceum. HÖRK, 1896. 149. p. 
127  A kollégium evangélikus egyetemmé való átalakításának gondolata először a 17. 

század 60-as éveiben született meg, de a rekatolizáció miatt nem valósulhatott meg. 
Hasonló sorsra jutottak a Rákóczi-szabadságharc alatt létrejött tervek is, amikor az 
egyetem létrehozásáról Eperjesen a rózsahegyi zsinat döntött 1707-ben. 

128  ŠA. Prešov, EKP, č. 266: Informationes de professoribus 1821–1852. 
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A diákok száma egyre növekedett, s a negyvenes években átlépte a 

négyszázat,129akik nemcsak Eperjesről vagy Sáros vármegye területéről 
származtak,130 hanem az ország különböző részeiből érkeztek Eperjesre, a 
legnagyobb számban Zemplén-, Gömör-, Szepes-, Abaúj-, Borsod-, Sza-
bolcs-, de még Liptó-, Pest-, Trencsén-, Zólyom, Hont- vagy 
Bácsvármegyéből, s nem képeztek kivételt a temesi, torontáli, aradi és 
szerémségi diákok sem. Rajtuk kívül még külföldiek is tanultak itt, legin-
kább Csehországból, Ausztriából, Gácsországból és Erdélyből. Míg a század 
elején a kollégiumban többnyire az ágostai vallású evangélikusok tanultak, 
addig a 40-es évek folyamán elég nagy számban voltak a reformátusok, 
ortodoxok, zsidók és a római katolikusok.131 Az 1847/48-as, utolsó, forra-
dalom előtti iskolaévben beiratkozott 176 kollégiumi diák közül csak 37 
(szemben a 139 diákkal) származott Eperjesről, miközben a felekezeti ösz-
szetételük a következő volt: 92 á. v. evangélikus, 26 református, 6 római 
katolikus, 5 pravoszláv és 9 zsidó.132 

A kollégium több később híressé vált írót, tudóst és politikust nevelt ki. 
Itt tanult többek között: Kossuth Lajos, Dessewffy Arisztid, Görgey Artúr, 
Michal M. Hodža politikus; később Pulszky Ferenc, Irányi Dániel, a dráma-
író Jonáš Záborský, Jozef Srnka és Ján Hvezda szlovák költők; Sárossy 
Gyula, Kerényi Frigyes, Lisznay Kálmán, Vachot Imre és Wachot Sándor, 
Haán Lajos történész, Hunfalvy János, Greguss Ágost s mások.133 

A sikeres fejlődés folytatása ellenére a kollégium a század első felében 
komoly anyagi gondokkal küszködött. Anyagilag ugyan támogatta a ma-
gyar ág. v. evangélikus egyház Tiszai Kerülete és mindkét eperjesi evangé-
likus gyülekezet is (a német és a szlovák), de a költségvetéshez való hozzá-
járulás még mindig nem volt elegendő a fontos iskolai szükségletek 
fedezésére. Létezése szó szerint az alapítványokon, adományokon és a 
nyilvános gyűjtéseken múlott. 

A diákok egy részének az alumneum biztosította a szállást és az étke-
zést. A 40-es évektől az iskolának saját tornaterme is volt. Ebben az idő-
szakban jött létre a természetrajzi- és éremgyűjtemény. Nagy jelentőségű 
volt a 15 000 kötetet számláló Szirmay-könyvtár is. 

Jelentős helyet foglaltak el a kollégium életében a nemzetiségi alapon 
működő diáktársaságok is. Mint ahogy Magyarország más területein, ezek 
a társaságok itt is túlnőtték a kollégium határait, s a kulturális és társadal-
mi életben vezető szerepet töltöttek be. A legrégebbi a 20-as években meg-
alapított szlovák társaság, a Csehszlovák Intézet (Ústav československý). A 
következő években megalakult a Szlovák Egylet (Slowensky Spolok), és 
1832-ben alapították a teológusok a Homiletikai Szlovák Társaságot és a 
Csehszlovák Könyvtárat (Spoločnosť homiletická slowenská, Knihowna 

                                                           
129  ŠA. Prešov, EKP, č. 255: Consperctus examinis anniversarr 1800–1819, 256.: 

Conspectus examinis anniversarii 1820–1847. 
130  ŠA. Prešov, EKP, č. 246: Matricula Juventis studiosae in Collegio District. 

Evang.aug.Eperiensi 1831–1840. 
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133  Ld. bővebben a kollégium ezen korszakáról: KÓNYA, PETER: Prešovské evanjelické 

kolégium v prvej polovici 19. storočia. In: Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. 
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česko-slowenská).134 A diáktársaságok betiltása után a szlovák társaságot a 
40-es években megújították, de jelentősége már lényegesen visszaesett, és 
hamarosan meg is szűnt. 

A Magyar Társaságot 1828-ban alapították. A társaság, valamint a 
könyvtár létrehozásában a legnagyobb szerepet kétségtelenül a társaság 
első elnöke, a filozófus, s későbbi rektor, Greguss Mihály játszotta. A társa-
ság célja a magyar nyelven való művelődés, a magyar nyelv megismerése és 
a magyar irodalmi művek olvasása, ill. alkotása volt.135 Greguss után csakis 
a magyar nyelv tanára lehetett az elnök. A megtiltás után, 1837-ben a tár-
saság megszűnt, de mint magántársaság továbbra is működött, és 1839-
ben újította meg hivatalosan a működését. A következő években dinamikus 
fejlődésnek indult. 1838-ban saját évkönyvet adott ki, a Jácintot. A társa-
ság tagjai a 40-es években a reformmozgalommal rokonszenveztek és a 
Habsburg-ellenes ellenzékkel tartottak kapcsolatot. 

A harmadik az 1842-ben megalapított Német Társaság (Deutscher 
Verein) volt.136 Annak ellenére, hogy a kollégiumban még mindig használ-
ták a német nyelvet, és eléggé sok német tanult az iskolában, a társaság 
nem volt széles körben támogatott, és csak a német nyelv és irodalom ter-
jesztésére korlátozódott. 

Az evangélikus egyházkerületi kollégium (amely magában foglalta az 
alapiskolát, a gimnáziumot és a főiskola első két évfolyamát) és három 
gimnázium mellett a vármegyében még néhány tucat elemi népiskola mű-
ködött. A legnagyobb számúak a katolikus iskolák voltak, a század közepén 
94 ilyen iskola működött a vármegye területén. A szabad királyi városok-
ban háromosztályos népiskolák, valamint egyosztályos (Kisszeben), kétosz-
tályos (Bártfa) és háromosztályos (Eperjes) leányiskolák működtek. Vidé-
ken csak Nagysárosban működött egy háromosztályos és Sóváron egy 
kétosztályos iskola. Rajtuk kívül a vármegye területén 86 római katolikus 
egyosztályos falusi elemi iskola létezett.137 

A városi evangélikus iskolák, ideértve a leányiskolákat is, 
Kisszebenben és Bártfán működtek, vidéken csak egyosztályos evangélikus 
iskolák voltak, tizenegy gyülekezetben.138 

Jelentős változások az összes iskolaügy fejlődésében a 19. század má-
sodik felében következtek be. Az oktatás erőszakos megszakítása és további 
más problémák következtében az 1848/49-es forradalom idején az isko-
lákban kaszárnyákat és tábori kórházakat rendeztek be. A következő Bach-
féle abszolutizmus korszaka „normalizálódása” új problémákat hozott, 
amikor az állam az iskolarendszer unifikálására törekedett az egész Mo-
narchiában. Leo Thun miniszter iskolai politikája egy sor problémát oko-
zott az addig autonóm felekezeti iskoláknak, és az ő „Organisation-
Entwurf” rendelete irányítási és tartalmi szempontból is megváltoztatta a 
gimnáziumi iskolaügyet. Másik oldalon a kormány iskolareformjai és az 

                                                           
134  ŠA. Prešov, EKP, č. 371: Pamětník Společnosti homiletické slowenské v Prešowě 

1832. 
135  ŠA. Prešov, EKP, č. 722: Az Eperjesi Magyar Társaság jegyzőkönyve, 1840–1844. 
136  ŠA. Prešov, EKP, č. 129: Gesetztafel des im Jahre 1842 am Eperieser Collegio 

entstandenen Deutschen Vereins. 
137  Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Cassoviensis 1855. 167–171. p. 
138  HÖRK, 1896. 307–383. p. 
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uralkodó dekrétumai vezettek a zsidó népiskola hálózatának kiépítéséhez, 
amelyek már felkészítették a tanulókat a továbbtanulásra. A dualizmus 
idején további fejlődés ment végbe az ország oktatásügyében. Az állam 
támogatta az óvoda- és az állami alapiskolák hálózatának létrejöttét. A régi 
gimnáziumok mellett különböző régi szakközépiskolák jöttek létre. Ezeket 
a kétségtelenül jelentős minőségi változásokat viszont a többségében nem 
magyar nemzetiségű Sáros vármegyében a magyarosítás kísérte. 

A vármegye kétségtelenül legjelentősebb oktatási intézménye a Tiszai 
Kerület Kollégiuma volt, amely abban az időben az egyetlen és utolsó vi-
rágzásának korszakát élte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eszményeivel a kollégium szinte összes diákja és professzora egyetértett, 
mivel az intézmény a városban már régebben a liberális, demokratikus 
erők központjává vált. Tehát nem véletlen, hogy a forradalom több jelentős 
alakja a kollégium növendékei közül került ki. A Béccsel való fegyveres 
konfliktus kitörése után már nem lehetett betartani az oktatás rendes me-
netét, és 1848 májusának végén meg is kellett szakítani. Benczúr József 
tanár vezetésével még tavasszal megalakult egy 46 tagú nemzetőrség. Mie-
lőtt még a császári seregek elfoglalták volna Eperjest, többen már csatla-
koztak a magyar katonasághoz, akik viszont maradtak, azoknak az új hely-
zethez kellett igazodniuk. Tehát a következő hónapokban is szünetelt a 
tanítás, és a kisebb harci összecsapások következtében megsérült az iskola 
épülete is. 1848 nyarán az intervenciós orosz katonaság foglalta el, s az 
épületben kórházat rendezett be. Az orosz egységek a következő év tavaszá-
ig maradtak, nem kis károkat okozva az intézménynek. 

A forradalom 1849. augusztusi leverése után és a Bach-féle abszolu-
tizmus idején többször is fenyegetve volt a kollégium léte. Mivel az intéz-
mény nyíltan a magyar kormány oldalára állt, és a kollégium tanárai, va-
lamint növendékei részt vettek a szabadságharcban, Bécs mindent megtett 
azért, hogy az iskola semmilyen támogatásban se részesüljön, sőt az elkö-
vetkezendő években több lépést is tett az intézmény megkárosítása, majd 
teljes bezárása érdekében. 

Az oktatási folyamat kétéves kihagyása, valamint az épületben az orosz 
és az osztrák seregek által végbevitt károk erősen negatív hatással voltak a 
kollégium anyagi helyzetére. Nemcsak hogy nem volt elég anyagi fedezet a 
károk kifizetésére, de 1848-tól a tanárokat sem tudták fizetni. Katasztrofá-
lis helyzetbe hozta a kollégiumot a magyar papírpénz (az ún. Kossuth-
bankók) forgalomból való kivonása, továbbá a pesti Nemzeti Bank érték-
papírjainak az elégetése, aminek következtében az intézmény elveszítette 
az egész vagyonát. A kollégium pártfogói közül többeknek külföldre kellett 
elmenekülniük, vagy az állam kobozta el vagyonukat. Nehéz helyzetbe 
hozta az iskolát a Thuni-féle törvény (,,Entwurf der Organisation der 
österreichischen Gymnasien und Realschulen“).139 Ennek értelmében 
nyolcosztályos gimnáziummá alakították, minimálisan egy tanítóval min-
den osztályban. Egészen 1855-ig, amikor is a kormány odaadta a kollégi-
umnak a „nyilvánossági jogot,” egyfajta provizóriumban működött, és kö-
telezően be kellett tartania a változásokat. A lehetetlen anyagi nehézségek 
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ellenére mégis sikerült megtartani a három évre kibővített teológiai kép-
zést; viszont a jogi képzés 1852-ben ideiglenesen megszűnt.140 

Viszont ezek a negatív változások nem maradhattak hatás nélkül a ta-
nárok és a növendékek életére vonatkozólag. Az 1851/52-es tanévben a 
kollégiumban csak 290 diák tanult, ami csaknem a fele volt a forradalom 
előtti létszámnak.141 Megváltozott az összetételük is: a 141 újonnan felvett 
diák közül már csaknem a fele (62) származott Eperjesről, illetve Sáros 
vármegyéből. A kollégium megőrizte a többvallású jellegét is: 73 á. h. evan-
gélikus mellett 40 római katolikus, 15 református és 12 zsidó tanult az isko-
lában.142 Ugyanebben az iskolai évben 12 tanár működött a kollégiumban. 

Nagy problémát jelentett a kollégium anyagi helyzete. Mivel állami 
támogatást nem kapott, a legfontosabb karbantartási költségeket a Tiszai 
Egyházkerület költségvetéséből és külföldi segítséggel, alapítványok (Adolf 
Gusztáv-alap) pénzéből, nyilvános gyűjtésekből és egyéb iskolai tevé-
kenységekből fedezték.143 A pénzügyi nehézségek a 60-as évekig tartottak. 
A már említett „Entwurf“-ot felváltó új császári rendelet, a „Pátens” tovább 
rontotta a helyzetet, mert leállította a külföldi segítségek nagy részét. Az 
igazgatóság Lintner Károlyt küldte külföldre, elsősorban Németországba, 
hogy pénztámogatást kérjen a kollégium megsegítésére. A külföldi támoga-
tás része volt Kossuth Lajos kezdeményező tervének is ugyanabban az 
évben, aki kihasználva a befolyását, mint az intézmény volt diákja a brit 
protestánsokhoz fordult a kollégium túléléséhez szükséges anyagi segítsé-
gért.144 

Jelentős változást csak a dualizmus korszaka hozott. A 70-es években a 
kollégium mint tudományos-oktatási intézmény négy intézetet nyitott meg. 
Az első és legrégebbi a gimnázium volt, amely az 50-es évekbeli reformok-
tól kezdve változatlan maradt. A hároméves teológiai intézet is ugyanúgy 
folytatta működését, mint ahogy 1851-ben alkotmányossá vált. A jogi aka-
démiát viszont 1878-ban négyévesre tervezték, ami már főiskolának felelt 
meg. A kollégium szerkezetéhez tartozott még az (egyetlen magyarországi) 
á. v. evangélikus (férfi) tanítóképző intézet az 1873/74-es iskolai évben 
Nyíregyházáról Eperjesre költöztetett gyakorló népiskolával. Jelentős tö-
réspont 1884-ben következett be, amikor is a gimnázium állami támoga-
tottságúvá vált, a teológiai intézetet pedig négyéves akadémiává alakítot-
ták, s a kollégium új irányítási rendet fogadott el. A sokat ígérő változások 
lehetővé tették az anyagi fedezet bebiztosítását, az iskolai helyiségek és az 
egész oktatási folyamat modernizálását. Viszont nagy anyagi károkat oko-
zott az 1887 májusában bekövetkező tűzvész. A károkat elég gyorsan sike-
rült helyrehozni állami támogatással, illetve nyilvános gyűjtésekkel az or-
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szágban és külföldön.145 S az építész Benkó Károly tervei alapján végre 
sikerült átépíteni és kibővíteni az iskola régi épületét is. 

Ugyanez a dinamikus fejlődés folytatódott a következő évtizedekben is. 
Az 1892/93-as iskolaévben 457 diák iratkozott be, de e létszámnak már 
csak a fele, összesen 215 diák volt ágostai hitvallású evangélikus, s a többi 
felekezet közül 144-en képviselték a zsidókat, 61-en a római katolikusokat, 
20-an a reformátusokat és 17-en a görög katolikusokat.146 Közülük 191 diák 
Eperjesről és Sáros vármegyéből származott, akik többségében gimnázi-
umban tanultak (151). A többi diák Magyarország szinte összes megyéjéből 
került ki, valamint Erdélyből, de külföldről is (Gácsországból, Ausztriából, 
Németországból).147 A tanári kar 33 tanárból és 7 segédtanítóból állt. Közü-
lük heten a teológiai, tizenketten pedig a jogi akadémián tanítottak, hár-
man a tanítóintézetben, és huszonegyen a gimnáziumban.148 

A rektori hivatalt továbbra is csak egy évre lehetett elfoglalni választá-
sok útján. Kivételt csak az ötvenes évek képeztek, amikor ez az „Entwurf“ 
értelmében élethosszig tartó funkciót jelentett. Miután a hetvenes években 
a kollégiumot további négy osztállyal bővítették ki, a 80-as években pedig 
megreformálták, a rektor hatalma lecsökkent. Az akadémiák élén a déká-
nok álltak, és a tanárképző intézetet, valamint a főgimnáziumot az igazgató 
vezette. A kollégium legmagasabb irányítói szerve 1892-től a háromtagú 
igazgatóság volt.149 

A történelmi épületben elhelyezkedő négy intézet, a konviktus és az 
alumneum mellett a kollégiumhoz még további kulturális létesítmények 
tartoztak. Elsősorban ilyen volt a folyamatosan bővülő könyvtár, amely a 
90-es évekre már körülbelül 350 ezer kötetet tartalmazott. Nagy jelentő-
séggel bírt az iskolamúzeum, amely a pénzérme és természettudományi 
gyűjteményből állt. Az érmegyűjtemény körülbelül 6000 darabból állt, a 
természettudományit pedig 11 470 darab élőlény, 10 500 növény és 4840 
ásvány alkotta.150 A természettudományi gyűjtemény megalkotója és létre-
hozója Hazsliszky Frigyes, MTA tagja volt. 

A kollégiumban a hatvanas években már éles társadalmi élet alakult ki. 
Ezek a diákszövetségek és társulatok viszont már nem bírtak olyan nagy 
jelentőséggel, mint a negyvenes években, és nagymértékben magukon 
viselték a nacionalizmus és a magyarosítás eszméjét. A hatvanas években 
működött tehát a Szlovák Társaság,151 ez később a Kolo (Kerék) szakkörré 
alakult át, mely saját évkönyvet is kiadott Napred (Előre) címmel. 
Hlavacsek Mihály teológiai professzor vezette, s a legjelentősebb tagjai 
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kollégium tanára, annakidején viszont a Cambridge-i egyetem professzora szervezett 
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146  Az eperjesi ágostai hitvallás evangélikus kerületi Collegium Értesítője az 1892/93. 
iskolai évről. Eperjes, 1893. 
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közé tartoztak Banšell Kálmán és Ország Pál (Hviezdoslav). Ugyanebben az 
időben kezdett el újra tevékenykedni a Magyar Társaság, amelyet Vandrák 
András professzor vezetett, s folytatta az előző évek irodalmi és önképzőkö-
ri tevékenységét.152 A teológiai akadémia mellett szlovák, magyar és német 
zártkörű homiléta társaságok és egyesületek is működtek,153 valamint to-
vábbi önképző- és szakmai körök tevékenykedtek a jogi akadémia és a 
tanítói intézet mellett. 

Az állam által támogatott magyarosítás a nyolcvanas évektől negatívan 
befolyásolta a kollégium életét. A németnek a magyar nyelvre való lecseré-
lése és a magyar nemzeti élet minden területen való támogatottsága mellett 
ez a szlovák diákok mindennemű nemzeti, kulturális tevékenységének 
ellenőrzését eredményezte, miközben az intézetvezetés szigorúan büntette 
a pánszlávizmusnak minősített tetteket.154 

Az 1884-ben elismert állami támogatással a kollégiumban az összes 
anyagi problémát meg tudták oldani. Viszont továbbra is osztozott rajta a 
Tiszai Egyházkerület, két eperjesi evangélikus gyülekezet és Eperjes városa 
is, mint ahogyan az itthoni és külföldi egyesületek s egyletek egyaránt. A 
régi alapítványok a 19. század második felében mind a kollégium, mind a 
többi intézet számára több tucat új tétellel bővültek, ide tartozott például 
az ösztöndíjak kifizetése, az alumneum, a könyvtár fenntartása, amelyek 
már több tízezres összeget jelentettek.155 

A 20. század elején a kollégium tovább fejlődött. Mivel az összes inté-
zetben megnőtt a diákok száma, így már nem bizonyultak elegendőnek az 
iskola helyiségei, s 1911-ben egy új, modern kollegiális gimnáziumot építet-
tek. Ebben az időszakban 43 tanár tanított az intézetben, köztük 22 az 
akadémiákban. A 19. század végén és a 20. század elején a Kollégium híres 
személyiségei közé tartozott Vandrák András filozófus, Hazslinszky Frigyes 
botanikus (mindkettő a MTA tagja), az egyháztörténész Hörk József és 
Gömöry János, valamint Horowitz Simon jogász. Az új egyetemek (Po-
zsonyban és Debrecenben) alapítása után az intézmény vezetősége a század 
elején az iránti óhaját fejezte ki, hogy a kollegiális akadémiákból (karokból) 
egy evangélikus egyetemet hozzanak létre, amely viszont nem jöhetett létre 
az első világháború utáni államjogi változások miatt. 

A század végén, 1895-ben az egész vármegye területén 14 állami, 4 
községi, 108 római katolikus, 105 görög katolikus, 35 ágostai vallású evan-
gélikus, 6 zsidó elemi iskola működött.156 Az evangélikus iskolák így alig 12 
százalékot tettek ki. A 20. század elejéig a népiskolák száma kicsit csök-
kent, jelentősebb volt a rendszerbeli változás, főleg az állami iskolák elő-
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jegyzőkönve. 
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de Magyarország összes többi hasonló intézetéből is Marsall Gusztáv diákot (a bács-
kai Petrovecből) és még nyolc társát a tanítóintézetből. Az Eperjesi ker.ev. Collegium 
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nyére. A vármegyében 1910-ben 45 állami, egy községi, 98 római katolikus, 
100 görög katolikus, 25 ágostai vallású evangélikus és 6 zsidó iskola volt.157 
Az evangélikus elemi iskolák száma így viszont 10 százalékra csökkent. A 
dualizmus utolsó két évtizedében az iskolapolitika negatív oldalát a magya-
rosítás jelentette, vagyis a magyart mint oktatási nyelvet támogatta a nem-
zetiségi nyelvek kárára (Sárosban ez a szlovákot és a ruszint érintette). A 
Sáros megyei elemi iskolák magyarosítását az oktatás nyelvén lehetne kö-
vetni. Míg 1890-ben csak 29 iskolában tanítottak magyarul, szlovákul 137 
iskolában és ruszinul 101 iskolában, addig 1910-ig ez a szám 241 magyar 
iskolára nőtt, a szlovák iskolák megszűntek, és csak négy ruszin elemi isko-
la maradt.158 
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