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Szabó Kálmán Attila 

 

Az első világháború és az azt követő békediktátum 

hatása az erdélyi tanítóképzésre és népoktatásra 
 
Mint ismeretes, az idén száz éve lesz annak, hogy kitört az emberiség törté-

netének legvéresebb fegyveres konfliktusa, az I. világháború, amelynek végki-
menetele és az azt lezáró párizsi békediktátum egyrészt hosszú évtizedekre – 
sőt bizonyos esetekben beláthatatlan időre – döntő hatást gyakorolt egyes régi-
ók, országok további sorsára (gondoljunk Közép-Európára), másrészt újabb 
világégéshez vezetett. 

Könyvtárnyira tehető azon munkák száma, amelyekben az azóta eltelt évti-
zedek alatt a szakemberek próbálták feltárni a szörnyű vérontás kirobbanásá-
nak igazi okait, az egész emberiségre, a nagyobb és kisebb régiók, országok tár-
sadalmára, gazdaságára, tudományára, kultúrájára gyakorolt hatását. Az esemé-
nyek vizsgálatát azonban többé-kevésbé befolyásolta az, hogy milyen szem-
szögből, melyik oldalról történt. Emiatt sok kérdésre a mai napig nincs egysé-
ges válasz. Az évforduló bizonyára alkalmául szolgál – a szomorú megemléke-
zéseken túl – a további vizsgálatokra, amelyek közelebb visznek a száz évvel 
ezelőtti világméretű dráma eseményeinek, ha az elfogadásához nem is, de talán 
a megértéséhez.  

A szakirodalom gazdagsága ellenére a világháborúnak vannak olyan kérdé-
sei, amelyeket kevésbé tártak fel a kutatások. Ezek közé tartozik az oktatásügy-
re gyakorolt hatása is. Az alábbiak során ezt kívánjuk górcső alá venni. Adatok 
hiánya miatt azonban nem vállalkozhatunk arra, hogy az egész oktatásügy hely-
zetéről képet adjunk, ezért a kört a tanítóképzésre szűkítjük. A hiányos doku-
mentumok, nehéz kutatási lehetőségek miatt, bár ennek a helyzetét is – a kora-
beli értesítők alapján – csak néhány intézet példájával tudjuk bemutatni, de is-
merve az akkori viszonyokat, bizonyára nem tévedünk, ha ezt általánosnak te-
kintjük. 

A magyar tanítóképzés és népoktatás közel fél évszázadon át tartó lendüle-
tes fejlődését a világháború jelentősen megszakította, sőt túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy az azt lezáró párizsi békediktátum Erdély vonatkozásában derékba 
törte.  

A meglehetősen széles témát – amint azt a cím is mutatja – két nagy kér-
déskörre osztva kívánjuk tárgyalni: I. a világháború évei; II. a világháború kö-
vetkezményei. 
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I. A háborús évek (1914–1918) 

 
1. Az intézetek anyagi feltételeinek romlása 

 
Élelmezés, egészségügyi feltételek 

 
A háború elhúzódása miatt egyre jobban nőttek az ország hadi kiadásai, 

apadtak anyagi-pénzügyi forrásai, amely óhatatlanul éreztette hatását az iskolák 
mindennapi életében is. Gyengült a tanulók élelmezése (egy 1918 elején kiadott 
miniszteri rendelet szerint a diákétkezdék hetente csak három alkalommal ad-
hattak húsételt), mind nagyobb gondot jelentett az egészségügyi feltételek biz-
tosítása (az épületek karbantartása, javítása, fűtése, világítása), csökkentek a ta-
nulóknak nyújtott pénzügyi kedvezmények, ösztöndíjak, korlátozták a tanórán 
kívüli tevékenységek (kirándulások, versenyek, látogatások) támogatását. 

 A fent felsoroltak alátámasztására idézünk néhány példát. 
A székelykeresztúri tanítóképző 1914–1918 között megjelent – Pro memoria! 

formulával kezdődő – értesítőiből  megtudhatjuk, hogy: „(…) a könnyező fa-
gomba (Merulius lacrymuns) a tornaterem falvédő burkolatát teljesen elpusztí-
totta és a falra szerelt tornaszereket is megtámadta, de javítására a hadi kiadá-
sokra való tekintettel egyelőre nincs fedezet.” (1916) „(…) a Hauff-féle csepp-
folyós gázzal működő lámpákat nem tudják használni, emiatt petróleumlám-
pákkal helyettesítették, mivel azonban legtöbbször petróleum sem volt, a nö-
vendékek gyertyafény mellett tanultak.” (1918)   

Az intézet 1913-ban tervbe vette egy gyakorlóiskolául szolgáló, falusi típusú 
iskolaépület és egy üvegház építését a saját telkén, de e szép terv megvalósítása 
is meghiúsult. [23, 755. p.] 

Az 1915–16. tanévi értesítő tanúsága szerint hasonló problémákkal küsz-
ködött a csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző-Intézet is. „Nagyon meg-
nehezedett a háború alatt az élelmezés. Az élelmiszerek, az intézet dologi szük-
ségleteinek beszerzése a hallatlan áremelkedések miatt a legnagyobb nehézsé-
gekbe ütközött a rendelkezésre álló csekély fedezetek miatt.” [12, 4. p.] 

A sepsiszentgyörgyi sajtó arról tudósít, hogy 1917. december 15-től 1918. feb-
ruár 1-ig fűtés- és világítástakarékosság miatt a tanítóképzős lányokat kényszer-
vakációra küldték. [15, 581. p.] 

Barabás Endre, a dévai tanítóképző igazgatója az 1915–16. évi értesítőjében 
megemlíti, hogy „a diákok élelmezésének javítása céljából a háztartást vezető 
tanár irányításával a közeli falvakba szálltak ki, olcsóbb élelmiszerek vásárlása 
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végett.”, és hogy „A nagyon is háborús élelmezést a növendékek a hazulról 
küldött szokatlanul nagyszámú élelmiszeres csomagokkal javították.”  

 Megjegyzi továbbá, hogy „V. K. M. úr egy-egy növendék után 41 K élel-
mezési költséget engedélyezett.” [5, 17. p.]  

 
Kaszárnyákká, hadikórházzá vált iskolák  

 
Még a fentieknél is nehezebbé vált az oktató-nevelő munka azokban az in-

tézetekben, amelyek több épületüket, épületrészeiket (bentlakás, tantermek, 
étkezde, tornaterem stb.) át kellett adják a hadseregnek különböző hadicélokra: 
kórház, kiképzésre behívottak elszállásolása, étkeztetése, parancsnoksági iro-
dák, raktár stb. 

A temesvári Magyar Királyi Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet 1914–
15-ös tanévről kiadott értesítőjében ez olvasható: 

„Az intézet főépülete a háború elejétől fogva tartalékkórház gyanánt szol-
gált 210 sebesült, ill. beteg, 40 egészségügyi katona részére s ennyi lakóval 
többnyire be is van népesítve. (…) a III. és IV. osztályt s a gyakorlóiskolát bér-
épületben helyeztük el. Aránylag kicsi szobák ezek, a növendékek zsúfolva ül-
tek bennük, egészségügyi szempontból bizony nem kifogástalanok: levegőjük 
hamar elhasználódott, nem lehetett rendesen szellőztetni őket, mert akár az 
ablakok, akár az ajtó kinyitása közben a beáramló levegő közvetlen közelről 
érte a bennlévőket, emiatt a szobák hol túl melegek voltak, hol túl lehűltek. 
Nem lehetett a hőmérsékletüket kellően szabályozni. (…) Mindezen okok köz-
rehatása következtében elég sokszor megbetegedtek úgy a tantestület tagjai, 
mint a növendékek.  

A szertárakat nem lehet bennük elhelyezni, úgyhogy a kísérleti tárgyak taní-
tása bemutatás és kísérletezés nélkül folyt. A bútorzat nagyobb részét az inté-
zetben levő kórháznak kellett átengedni, a maradékot el kellett raktározni. (…) 

A tornaterem is lefoglaltatott a katonakórház által, így a növendékek nem 
végezhették a szokott módon a nagy kedvvel űzött, testet-lelket erősítő tornát. 
(…) Rossz idő esetén minden függőben maradt. 

A bérépület fennmaradó helyiségeiben 26 növendék részére internátust 
rendeztünk be, amelybe a szegényebb sorsúakat tettük, akik a családoknál fize-
tendő havi 48–50 korona ellátási díjat nem tudták volna fizetni. (…) A növen-
dékek többi része a városban messze szétszórtan lakott, legnagyobb részt sze-
gény családoknál, ahol kevesebb tartásdíjat kellett fizessenek, viszont a drága 
életviszonyok miatt nem részesültek a kellő ellátásban. A szétszórtság és a ke-
vés számú tantestület miatt a tanulók felügyelete és a napirend betartása nagy 
nehézségekbe ütközött.” [2, 923–924. p.] 
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A máramarosi képezde esetében 1915 decemberétől csak a Várady-féle 
házban berendezett tantermek és szertárak álltak az iskola rendelkezésére, a 
többi épületet katonai célokra foglalták le a hatóságok (a lengyel légió tiszti 
képző intézete, a német katonai alakulatok, illetve katonai tartalékkórház céljai-
ra), emiatt a vidéki tanulókat öt-hatos csoportokban családi házakhoz szállásol-
ták be, a köztartás céljára pedig a városi hatóság diákmenzát hozott létre, ahol 
havi 80 koronáért kaptak ellátást a tanulók. [19, 376. p.] 

Déván az évtizedekig tartó mostoha körülmények felszámolására az állam 
gondoskodása folytán (vallás- és közoktatási miniszter Jankovich Béla – meg-
jegyzés tőlem, Sz. K. A.) 1915-re elkészült modern épületet az iskola nem ve-
hette teljesen birtokába, mert nagyobb részét katonai célra át kellett adni a had-
seregnek (a csendőri szolgálat biztosítása céljából Dévára rendelt 200 népfelke-
lő katona számára szolgált laktanyául és étkezdéül), miközben az át nem adott 
termeket kénytelenek voltak hálóteremnek és osztályteremnek egyaránt hasz-
nálni. [6, 231] 

Azt, hogy később az intézet végre birtokába vehette-e az új épületet, sajnos 
nem sikerült tisztáznunk. Ismerve az 1918. december 1-e után Erdélyben kiala-
kult viszonyokat, valószínűnek tartjuk, hogy a sors fintoraként a dévai képző 
magyar intézményként soha nem használhatta a számára épített objektumot. 

A sepsiszentgyörgyi tanítónőképző sem volt könnyebb helyzetben, hi-
szen ingatlanjainak nagyobb része a háború majdnem teljes ideje alatt hadicélo-
kat szolgált. Csak 1918 augusztusában vehette őket ismét birtokába, de csupán 
még egy tanévre, mert hogy megmentsék a román hatalom átvétele után a be-
zárástól, a Székely Mikó Kollégiumba helyezték át, ahol az 1923-ban történt 
felszámolásáig működött. [15, 581–582. p.] 

A fentebb vázolt körülmények természetesen nagyobb terhet róttak az 
anyagilag amúgy is mind jobban legyengülő és a fronton szolgálatot teljesítő 
férfiak távolléte miatt lelki nyomás alatt álló családokra is, amelynek következ-
tében sok diáknak meg kellett szakítania tanulmányait. 

 
2. Segélyezés, jótékonysági akciók 

 
Állami és egyházi segélyek 

  
A romló gazdasági helyzetből következő csökkenő pénzügyi lehetőségek-

hez mérten, az állam továbbra is folyósított bizonyos segélyeket a tanulóknak. 
Íme néhány példa az 1914–15 és 1916–17 közötti tanévekből: 
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Támogatási forma Város (intézet, tanév) A tanulók 
összlétszáma Ingyenes Féldíjas Készpénzsegély 

Déva  (1915–16) 
[5, 37. p.] 

82 17 (20,7%) 26 
(31,7%) 

4 (4,8%) 

Székelykeresztúr 
(1916–17) [22, 25. p.] 

88 66 (75%)* 7 (7,9%) 3 (3,4%) 

Temesvár (1914–15)  
[2, 919. p.] 

121 36 (29,7%) 38 
(1,4%) 

4 (3,2%) 

 
*Újvári Mihály megjegyzi, hogy: „Tanulóink túlnyomó része az oláh betö-

rés következtében kiürített megyék ifjúságából rekrutálódott. 66 tanítványunk 
vesztette el otthonát. Ezek teljesen ingyenes ellátásban részesültek az állam ré-
széről.” 

Ha szemügyre vesszük a táblázat adatait, könnyen megállapíthatjuk, hogy a 
magyar állam gondoskodásának köszönhetően a háború alatt is a diákok jelen-
tős százaléka részesült anyagi támogatásban (teljesen ingyenes, féldíjas), ami 
enyhítette a családokra nehezedő kiadásokat. 

Az egyházak is igyekeztek különböző alapokból segélyezni saját intézmé-
nyeik tanulóit. Karácsony József, a csíksomylói Római Katolikus Tanítóképző 
Intézet igazgatója arról számol be, hogy az 1915–16. tanév folyamán a püspöki 
pénztárból 1886 korona és 33 fillér támogatásban részesültek a tanítójelöl-
tek.[12, 13. p.] 

 
Helyi kezdeményezések 

 
Az állami támogatás mellett az intézetekben a gondok orvoslására külön-

böző helyi kezdeményezések születtek. Ezek fő mozgatórugója az 1888-ban 
létrehozott minden intézetben működő Ifjúsági Segítő-Egyesület és az 1910-
ben létesített Ifjúsági Zászlóalap volt, amely a tagsági díjakból és az egyesület 
által szervezett rendezvények – kultúrműsorok, hangversenyek, gyűjtések – be-
vételeiből pénzbeli és tárgyi támogatásokat nyújtott az arra leginkább rászoruló 
tanulóknak. Például a temesvári képző értesítőjéből megtudhatjuk, hogy az 
egyesület az 1914–15. iskolai évben megvalósított 149,44 korona bevételéből 
105 korona segélyt adott tíz növedéknek ruhaneműre. [2, 919. p.] 

A dévai intézet Ifjúsági Segítő-Egyesületének vagyona az 1914–1915-ös 
tanév végén 7372,66 korona volt, amely az 1915–16-os tanév végére 8313,29 
koronára emelkedett.  
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Itt a támogatás megható formájával találkozunk: (…) „katona fiaink (…) az 
intézet iránt érzett hálájuk jeléül az Ifjúsági Segítő-Egyesület részére megkezd-
ték a Világháború-Emlékalap létesítését, amelynek kamatait szegény tanulók 
tanszerbeli segélyezésére fogják fordíttatni.” Az 1915–16-os tanév végéig erre 
az emlékalapra 344,30 korona gyűlt be. [6, 233. p.] 

A diákság egyrészt a tanári karok nevelő hatására, másrészt érettségének 
köszönhetően hazafias lelkesedéssel kapcsolódott be a különböző jótékonysági 
tevékenységekbe, és korához mérten megértéssel fogadta az előállt körülmé-
nyeket. Ezzel nem tekinthető ellentmondásosnak az a tény, hogy a tanulmányi 
teljesítménye romlott. Ezzel kapcsolatban Karácsony József, a csíksomlyói 
rom. kat. tanítóképző igazgatója az intézet 1915–1916. évi értesítőjében a kö-
vetkezőket írja: „Az ifjúság szellemét, lelki nyugalmát, munkakedvét folyton 
izgalomban tartotta a háború. Emiatt úgy a fegyelem, mint a tanulmányi elő-
menetel a rendestől eltérőleg nem keveset szenvedett. De megvan a remény, 
hogy a háború szerencsés befejezése (kiemelés tőlem, Sz. K. A.) után minden a 
normális útjára tér vissza.” [12, 4. p.] 

Ma már tudjuk, hogy a háború szerencsés befejezésének és a korábbi álla-
potokra való visszatérés reménye szertefoszlott, amelynek árnyékát 1916 őszén 
egy váratlan esemény vetítette előre. 

 
3. „Jönnek az oláhok!” 

 
A menekülés 

 
1916. augusztus 27-én Románia váratlanul hadat üzent addigi szövetsége-

sének, Németországnak és az Osztrák–Magyar Monarchiának, és egy napra rá 
csapatai a gyengén (vagy egyáltalán nem) biztosított déli határ szorosain át nagy 
erőkkel betörtek Erdélybe. A magyar és a szász lakosság pánikszerűen mene-
kült a veszélyeztetett, illetve a románok által már elfoglalt területekről. 

Az előállt állapotokról és azoknak az iskolák életére, a diákok és a tanárok 
lelki állapotára gyakorolt hatásáról megdöbbentő képet adnak az iskolai értesí-
tők.  

Ízelítőül ezekből közlünk alább rövid válogatást. 

„1. Pro Memoria. Intézetünk életében örökre emlékezetes lesz az 1916–17-
es iskolai év első része. (…) A legnagyobb nyugalommal készítettük elő az új 
iskolai évet. (…) Semmi jel sem figyelmeztetett bennünket a közelgő nagy ve-
szélyre. Mint villámcsapás a derült égből, úgy hatott tehát mindnyájunkra au-
gusztus 28-án az a rémhír, melyet Székelykeresztúrra a reggeli vonattal Seges-
vár felől érkező utasok hoztak s mely azt adta hírül, hogy az oláhok éjfél felé 
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több helyen betörtek Erdélybe s már Brassó előtt állnak. Eleinte mesének tar-
tottuk az egész híresztelést, délután azonban ismertté vált nálunk is az oláh 
hadüzenet. Mindenki menekülésre gondolt. Mi is csomagoltunk. 

Augusztus 30-án éjfél után hirdették ki hivatalosan, hogy menekülnünk kell, 
mert Udvarhely megye kiürítése is elrendeltetett. 

A postaforgalom megszűnt. A vasúti csomagfeladás beszüntetett. Az eddigi 
három vonat helyett egy maradt meg, hogy két nap múlva az is elmaradjon. 

A világtól el voltunk zárva. Mindenki izgatott volt a legnagyobb mértékben. 
Nem volt senki, aki a valódi ismerete alapján a menekülésre irányt tudott volna 
adni. 

Minden pillanatban újabb rémhírek: Kiskapusnál a vasúti vonalat elvágták 
az oláhok, Csíkszereda, Brassó, Nagyszeben az oláhok kezén van… Hivatalos 
cáfolat egyik hírre sem volt. Szekeret drága pénzen sem lehetett kapni, sokan 
gyalog vágtak neki Marostordának ismeretlen céllal, teljes bizonytalanságban. 

Intézetünk tanárai együtt akartak maradni. A nagy zűrzavarban azonban el-
szakadtunk egymástól.” [23, 757. p.] 

A máramarosszigeti képzőben az 1914. szeptember 30-án Kőrösmezőnél 
betört orosz csapatok keltettek nagy riadalmat, amelynek következtében az in-
tézetből a diákok szétszéledtek, legtöbbjük hazamenekült. [19, 376. p.] 

1914–1918 között kiadott értesítők folyamatosan beszámolnak a háborúval 
kapcsolatos eseményekről, hadibehívók, hadisegélyezés, amiből arra következ-
tethetünk, hogy ha nagy nehézségekkel küszködve is – tanárok és diákok hadba 
hívása – az intézet ott helyben folyamatosan működött. 

 
Az „elnyomott erdélyi testvéreik felszabadításáért” 

  
Románia, diplomáciai szempontból – enyhén szólva – szokatlan, katonai 

szempontból kockázatos lépése korábbi és közvetlen céljának és a konkrét kö-
rülményeknek a megértése céljából egy rövid történelmi kitérőt kell tennünk.   

A lakosság etnikai összetételében az egyre nagyobb arányú románság nem-
zeti törekvéseinek a felerősödése a 18. század második felére nyúlik vissza 
(Supplex Libellus Valachorum 1791 és 1792; Erdélyi Iskola – Şcoala Ardeleana: 
Samuel Micu Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior), majd pedig 1848–49-ben 
csúcsosodik ki (Avram Iancu). Törekvéseik, követeléseik azonban a többé-
kevésbé ismert okok miatt – amelyek taglalásába most nem kívánunk belemen-
ni – nem valósulhattak meg, de azokról sohasem mondtak le, csak a kedvező 
alkalomra vártak. 1914-ben Románia bár a Központi Hatalmakkal volt szövet-
ségben, nem lépett be a háborúba, sőt Ionel Brătianu 1916-ban titkos szerző-
dést kötött az antanttal és Oroszországgal, mely szerint, ha mellettük lép be a 
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háborúba, megkapja Erdélyt, a Bánságot és visszakapja Bukovinát. A szerző-
désben Románia arra is kötelezte magát, hogy semmilyen körülmények közt 
sem köt különbékét. Az antant keleti (Bruszilor) és nyugati (Isonzo) fronton 
elért sikerei felbátorították a román hadvezetést, amely elérkezettnek látta a pil-
lanatot a gyors és könnyű győzelemre. Ez alapján jelentette be I. Brătianu mi-
niszterelnök a parlamentben a háborúba való belépést az antant oldalán, majd 
1916. augusztus 27-én elküldte a hadüzenetet az Osztrák–Magyar Monarchiá-
nak. Ebben többek között a következő állt: „elnyomott erdélyi testvérei felsza-
badításáért indul harcba a román hadsereg.”  

Már a hadüzenet napjának az éjszakáján elkezdődött a román csapatok be-
nyomulása az összes Erdélybe vezető szoroson át (Tölgyes, Gyimes, Békás, 
Ojtoz, Tömös, Bodza, Törcsvár, Vöröstorony, Szurdok), hamar letörve a kis 
létszámú határőrök ellenállását. A román csapatoknak a hadvezetés terve sze-
rint Budapest irányába haladva először a Beszterce–Marosvásárhely vonalig 
kellett volna eljutniuk (majd Debrecenig, Békéscsabáig, Szegedig, tehát nem 
csak az „elnyomott erdélyi testvérek felszabadítása” volt a céljuk.) Bevették 
Csík, Háromszék, Udvarhelyszék vármegyéket, Nagyszebent, Brassót.  

Csak a Vöröstorony-szorosban és a Tömös-szorosban védekező 82. – jó-
részt székelyekből álló – hadosztály tudta viszonylag hosszabb ideig feltartóz-
tatni a számbelileg nagy túlerőben levő támadókat. [16, 9. p.] 

 
4. Menekültként kényszerszálláson 

 
A központi magyar hatóságok felismerték a helyzet súlyosságát, és tudva, 

hogy a betörő román csapatok célpontjai lennének, elrendelték az állami taní-
tóképzők Erdély peremvidékeiről – augusztus. 29-től ideiglenesen a helyzet 
normalizálódásáig – biztonságos területekre való áthelyezését: a dévai a buda-
pesti állami tanítóképzőben, a sepsiszentgyörgyi képző Debrecenben a Dóczy-
Intézetben, a Református Diakonissza Otthonban és a Siketnéma Intézetben, a 
székelykeresztúri a bajai, szintén állami tanítóképzőben lelt menedékre. A kál-
vária most az átköltözéssel és elhelyezéssel folytatódott, amely nagy erőfeszíté-
seket, áldozatokat követelt mind a menekülőktől, mind a befogadóktól. A me-
nekültek „üres zsebbel” érkeztek, csak a legszükségesebb személyes holmijukat 
vihették magukkal. „Útközben tudtuk meg a hírlapokból, hogy intézetünket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előrelátó gondoskodása ideiglenesen Bajára 
helyezte át, s hogy az új tanévet Baján fogjuk megnyitani. Növendékeinket is a 
napilapok hívták fel az új helyen való jelentkezésre. Székelykeresztúron maradt 
mindenünk. (…) Csak a hivatalos készpénzt, a takarékpénztári könyvecskéket 
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és az értékpapírokat vihette magával az igazgató.” – írja Újváry Mihály a már 
idézett értesítőben.  

Emellett nem kis mértékben nehezítette a befogadó intézetek-városok 
helyzetét az a tény is, hogy ott is háborús viszonyok voltak. A menekülteket 
mindezek ellenére megértéssel, sőt együttérzéssel, rokonszenvvel fogadták, s 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulmányi munkához szükséges 
alapvető feltételeket számukra biztosítsák.  

A székelykeresztúri képző igazgatója, amint az értesítő megemlíti „sok vi-
szontagság után szeptember hó 25-én érkezett Bajára, ahol a bajai társintézet 
igazgatójával egyetértőleg megtette a szükséges intézkedéseket az új iskolai év 
megnyitására vonatkozólag.” A tanárok szeptember utolsó napjaiban érkeztek. 
Az október 1-én történt tanévnyitásig a tanítványok közül 35 iratkozott be, 
számuk később 88-ra emelkedett.  

Ellátást az intézet konviktusában nyertek, azonban az internátusi helyiségek 
kórházi célokra voltak lefoglalva – akárcsak a bajai társaik –, a keresztúriak is 
magánházakban laktak. 

A párhuzamos osztályokkal bíró intézetben a keresztúriaknak csak az első 
és második osztálya kaphatott külön-külön tantermet, a (hadibehívók miatt) 
csekélyebb létszámú harmadik és negyedik osztály a helybéliekkel egy teremben 
tanult. [23, 757. p.] 

Hogy a menekültek otthon érezzék magukat, a helybéliek őket is bekapcsol-
ták a tanórákon kívüli különböző kulturális, sport- és szabadidős rendezvé-
nyekbe: kultúrműsorok, koncertek, színház- és múzeumlátogatások, kirándulá-
sok, diákbálok stb. 

Az értesítőkből azt is megtudhatjuk, hogy elsősorban a befogadó intéze-
tekben, de azokon kívül is egyesületek, bizottságok, civil szerveződések jöttek 
létre, amelyek különböző jótékonysági akciókat szerveztek a menekültek segíté-
sére, de ezek mellett az állami szervek és hivatalos intézetek is nyújtottak támo-
gatást. 

Baján Dr. Vojnits Ferenc polgármester kezdeményezésére és vezetésével le-
folyt akció során 5000 K készpénz és sok ruhanemű gyűlt be, ezen kívül a ke-
resztúri diákokat ellátták tankönyvekkel és tanszerekkel; az összes menekült 
tanuló az állam részéről teljesen ingyenes ellátásban részesült, az Erdélyrészi 
Képviselők Segítőbizottsága 3000 K értékű ruhaneműt adott. „Csak ily mesz-
szemenő anyagi és erkölcsi felkarolás tette lehetővé, hogy a menekülés szenve-
déseit hazafias megadással elviselhettük” – írja Újvári Mihály az intézeti értesí-
tőben. [22, 5. p.] 

A sepsiszentgyörgyiek Debrecenben a Református Felső Leányiskolától, a 
Leánygimnáziumtól, az Erdélyrészi Képviselők Segítőbizottságától, a Pro 
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Transsylvania Egyesülettől, a brassói banktól, a különböző egyesületektől, a 
város lakosságától és nem utolsósorban a kormánytól kaptak számottevő tá-
mogatást. [15, 581. p.] 

A dévai intézetről sajnos nincsenek adataink, de bizonyára annak diáksága 
és tanári kara is hasonló körülmények-feltételek között töltötte a budapesti 
éveket.  

 
5. Felszabadítás és hazatérés 

 
 A váratlan román támadásra válaszlépésként a Kolozsváron állomásozó I. 

osztrák–magyar hadsereg német csapatokkal megerősítve – Erich von 
Falkenhayn vezetésével – erőteljes ellentámadásba kezdett, és egy bő hónap 
alatt (október első napjaira) az egész Erdély területéről kiverte a betolakodókat, 
és ezzel lehetővé vált, hogy a kimenekített intézetek visszatérjenek otthonukba. 

Mielőtt azonban a visszatérés tárgyalásába kezdenénk, az események ké-
sőbbi alakulása és azok következményeinek szempontjából fontosnak tartjuk a 
fentiekhez hozzáfűzni a következőket. 

A német–magyar–osztrák csapatok a Déli-Kárpátokon túl is üldözték a 
román erőket: elfoglalták Bukarestet (a román kormány Jászvásárba menekült), 
a román haderő pedig a Szeret folyónál épített ki védvonalakat francia segítség-
gel (hadvezérek, Oroszországon át szállított fegyverek). 

  
A szembenálló felek 1917. december 9-én fegyverszünetet kötöttek 

Focşaniban, majd pedig 1918. május 7-én Bukarestben Románia (az új minisz-
terelnök Alexandru Marghiloman) – megszegve az antanthatalmakkal kötött 
titkos szerződésben vállaltakat – különbékét kötött a Központi Hatalmakkal. 
Ezzel tulajdonképpen Románia számára gyakorlatilag véget kellett volna érjen 
az első világháború. Azonban nem így történt: Németország fegyverletétele – 
1918. november 1. – előtt egy nappal (!), november 10-én ismét hadat üzent 
neki, így a győztesek oldalán fejezte be a háborút… 

Ha az előállt helyzethez vezető okokat keressük, bizonyára nem tévedünk, 
ha Románia köpönyegforgató politikájára gondolunk. Ennek igazolására idé-
zünk Lucian Boia Miért más Románia? című kötetének: De mi lesz a becsülettel? cí-
mű rövid esszéjéből:  

„Az »alkalmazkodás« és a »következetesség« közül a románok rendszerint 
az előbbit választják, ami némileg indokolt, hiszen egy nem túl erős ország 
számára bölcsebb, ha a körülményekhez idomul (…), mintsem hogy megpró-
báljon szembeszállni vele. (…) a románokra inkább a kompromisszum kultúrá-
ja volt jellemző és nem az ellenállásé vagy a megingathatatlan elvszerűségé. (…) 
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1914-ben Ausztria–Magyarország és Németország szövetségese volt. 1916-ban 
hadat üzent nekik, majd 1918-ban különbékét kötött velük és szintén 1918-ban, 
néhány hónappal később újra ellenük szegült. A világháborúk közötti időszak-
ban Franciaországgal és Angliával szövetkezett, 1941-ben Németország oldalán 
lépett háborúba. 1944-ben Németország ellen fordult. (…) De mi lesz a becsü-
lettel? [7, 65. p.] 

Hasonlóan vélekedik Románia hadi politikájáról Neagu Djuvara is. [8, 343–
346. p.]  

Az okokat keresve legalább ennyit nyom a latban az a tény, hogy bár Tisza 
István mindig rettegett a románok Erdélybe való betörésétől, még sem fordí-
tott kellő figyelmet déli határainak megfelelő biztosítására, no meg az esemé-
nyek lezajlásából – a román betörés váratlansága – megkockáztathatjuk azt a 
feltételezésünket, hogy a magyar katonai hírszerzés sem állt a helyzet magasla-
tán, hiszen a románoknak hosszú időre volt szükségük a támadás előkészítésé-
re: a haderő előkészítése, a csapatok felvonultatása az átjárókhoz. (Vagy talán 
közelebb áll a valósághoz az, hogy a magyar kormány nem vette komolyan a 
hírszerzés figyelmeztetéseit.) 

(A román csapatok 1916-ban történt Erdélybe való behatolását az erdélyi 
magyarság „első román betörés”-ként emlegeti. 1918-ban volt ugyanis egy má-
sodik is. Abban, hogy ez megtörténhetett, a hadi helyzet mellett fontos szere-
pet játszott Károlyi Mihály magyar miniszterelnök és Linder Béla hadügymi-
niszter pacifista politikája. Károlyi: „a magyar kormány nem akar többé katonát 
látni, nem akar többé látni fegyvert.” Linder: „Nem kell hadsereg többé! Soha 
többé katonát nem akarok látni!” Hát láttak: románt, szerbet, csehet Brassótól 
Győrig, Késmárktól Újvidékig!) 

E történelmi kitérő után térjünk vissza a tanítóképzőkhöz. 
Tehát 1916 októbere folyamán az elmenekített intézetek tulajdonképpen 

visszatérhettek volna a kényszerszállásokról, azonban egyelőre ott maradtak. 
Elsőként a székelykeresztúri képző jött haza 1916. december 12-én. Addig 

– a felszabadítás után – az épület üresen állt, de hogy a költözés ne zavarja meg 
az oktató-nevelő munkát, megvárták a félévi tanítási szünetet.  

Arról, hogy milyen állapotban találták otthonukat, Újvári Mihály a követke-
zőket írja: „Az ellenséges betörés alatt jelentékenyebb sérülést nem szenvedett 
az épület. A szertárak és a könyvtárak azonban fel voltak dúlva, az igazgatói 
irodában az iratok összehányva s az összes helyiségek berondítva.” [23, 757. p.] 

No comment! 
Miután kitakarították, rendbe tették a termeket, irodákat, könyvtárakat, 

szertárakat, 1917. január 3-tól folytatták a békésnek továbbra sem mondható 
életet. 
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A dévai és a sepsiszentgyörgyi képezde a háború hátralévő két évében már 
nem tért vissza otthonába, ugyanis objektumainak jelentős része hadicélokat 
szolgált. 

A dévai intézet nem sokáig élvezhette a számára épített új, modern épüle-
tet, ugyanis 1924-ben végleg megszűnt. 

A sepsiszentgyörgyi tanítónőképző kálváriája itthon is folytatódott: az 
1918–19-es tanév megnyitását spanyolnáthajárvány miatt, az összes oktatási in-
tézetben 1918. október 29-ig felfüggesztették. A szentgyörgyi intézet a más in-
tézetekbe menekített, szétszórtan levő berendezéseit nehezen tudta visszasze-
rezni, mivel a román hatalomátvétel után a kormány programja szerint „az 
egyes nemzetiségek összes kultúrigénye az egyházi élet keretei között elégíten-
dők ki”. Hogy megmentsék a tanítóképzőt a bezárástól, a Székely Mikó Kollé-
giumba helyezték át, ott működött az 1923-ban történt bezárásáig. [15, 582. p.] 

De ezek a történések már a világháborút lezáró párizsi békediktátum kö-
vetkezményei, amelyet később kívánunk részletesebben tárgyalni. 

 
6. Diákok a harcmezőkön 

 
Hadba hívott diákok 
Élet, élet, szent gyönyörűség, 
Egyetlen, mely nekem ragyog. 
Cézár, az életem felett 
Én is cézár vagyok. 
 
Melyik Isten nevében trónolsz? 
Mily őrület adott jogot, 
Hogy istenadta életemmel 
Játszik a pallosod? 

(Gyóni Géza) 
 
A világháború alatt a diákokat, családjaikat és az intézeteket legfájdalma-

sabban a hadibehívók jelentették. Mivel a fiú-tanítóképzőkben jelentős volt 
azon tanulók száma, akiket koruknál fogva katonai szolgálatra kötelezhettek, 
sokan kaptak behívót, ami azt jelentette, hogy megszakítva tanulmányaikat, a 
tollat, ceruzát, könyvet fegyverrel cserélték fel. 

 Objektív okok miatt (hiányos dokumentumok, nehéz kutatási lehetőségek) 
sajnos az összes erdélyi tanítóképzőre vonatkozóan nem sikerült összegyűjteni 
az adatokat – csak a székelykeresztúri esetében rendelkezünk mind a négy 
évről –, ezért csupán néhány példával próbáljuk érzékeltetni a helyzetet. 
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Az értesítőkből egyértelműen kitűnik, hogy a háború egész időszaka alatt – 
1914-től 1918-ig – folyamatos volt a diákok hadiszolgálatra hívása. Ezt igazolja 
az alábbi táblázat is a keresztúri képző adataival: 

 
TANÉV 

1914–15 1915–16 1916–17 1917–18 1914–18 
113 101 98 115 427 

 
 Összlétszám  
 melyből: 
 I. osztály 

 
II. osztály 

 
III. osztály 
 
IV. osztály 

 
33 
 

27 
 

29 
 

24 

 
43 
 

31 
 

18 
 
9 

 
31 
 

33 
 
 

19 
 

15 

 
52 
 

29 
 

23 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 Tanév  közben  
behívót kapott 

   
 

 
 

 
 

I. oszt.  11 
(25,5%) 

8 
(25,8%) 

3 * 
(5,7%) 

 

II. oszt. 4 
(14,8%) 

9 
(29%) 

12 
(36,3 %)

10* 
(34,4%) 

 

III. oszt. 19 
(65,5%) 

10 
(55,5%) 

10 
(52,6%) 

11* 
(47,8%) 

 

IV. oszt. 21 
(87,5%) 

8 
(88,8%) 

9 
(60%) 

6* 
(54,5%) 

 

     1914–1918 között behívót kapott összesen:  151 diák (35,3 %) 

    * 1917 január–április folyamán vonultak be egyéves önkéntesekként. 
 
Ha tüzetesen szemügyre vesszük a fenti számokat, megdöbbentő dolgokat 

állapíthatunk meg: 

– a növedékek több mint egyharmadának(!) (35,3%) kellett megszakíta-
nia a tanulmányait katonai szolgálat miatt; 

– az még „normálisnak” tekinthető, hogy a felsőbb osztályokban növek-
szik az ilyen növendékek százalékaránya, az azonban drámai, hogy a há-
ború második és harmadik évében (1915–16, 1916–17-es tanév) a fiata-
labb korosztályból (I–II. osztály, 16–17 évesek) is milyen sok – 29,2% – 
kapott behívót; 
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– a IV. osztályosok közel 90%-át (!) már a háború első évében harcba 
szólították. [18, 758. p.]  

 

Hasonló adatokat találhatunk a többi képző értesítőjében is: 
„Növendékeink közül a múlt tanév végéig 49-en s azóta a jelen tanév végé-

ig 38-an vonultak be katonai szolgálatra. Tehát a két háborús év alatt növendé-
keink közül 87-en cserélték fel a könyvet fegyverrel” – számol be Barabás End-
re a dévai intézet 1915–16. tanévi értesítőjében. [6, 232. p.]  

A temesvári képző 1914–15. évi értesítője arról tudósít, hogy 1914. októ-
ber 26. és 1915. január 3. között – tehát valamivel több mint két hónap alatt – 
35 növendék „lépett az iskola padjaiból a háború színterére, eltávoztak az anya-
intézet meleg öléből (…), elmentek a mindennapi életnél is százszorta komo-
lyabb iskolába, a borzalmakkal telt háborúba, hogy a legmagasztosabb köteles-
ségüket teljesítsék.  (…) Óvja őket a jó Isten keze, jöjjenek vissza egészségben!” 
[2, 922. p.] Az 1917–18-as tanévi értesítő 34 III. és IV. éves tanuló hadba vo-
nulását említi meg. [3, 922. p.]  

A máramarosszigeti képezde 1914–15-ös értesítőjéből megtudhatjuk, 
hogy a hadba vonult tanulók közt jelentős számban voltak az ún. „önkéntes 
népfelkelők”. Ezzel kapcsolatban Tanfi Iván a következőket írja: „Megható 
volt a népfelkelő-bemutató szemle alkalmával márciusi hó második felében ifja-
ink lelkesedését látni. Azokon kívül, akik koruknál fogva jelentkezésre kötele-
sek voltak, jelentkezett még a IV. osztályból 4, a II. osztályból 2, úgy, hogy ösz-
szes katonaköteles növendékünk közül a IV. osztályból mindössze 1 és a III. 
osztályból 3 növendékünket nem sorozták be ez idő szerint gyengeségük foly-
tán, ismételt kérelmeik ellenére sem.” [19, 374. p.] 

A behívások a következő évben is folytatódtak. Ezt tanúsítja az 1917–18-as 
évi értesítő is: „Növendékeink létszáma a tanév elején a normális létszám felét 
is alig közelíti meg, tanév végén azonban az időközi sorozások és bemutató 
szemlék folytán még »hadilétszám«-nak is keserves volt. A felső két osztályban 
együttvéve három növendékünk maradt.” [21, 376. p.] 

Tanfi igazgató úr a hadba vonuló növendékekhez 1915. március 29-én me-
leg hangú, hazafias beszédet intézett. Érdemesnek tartjuk részleteket közölni 
belőle. 

 

„Útravaló hadba vonuló növendékeinkhez 
 Kedves fiaim! 
 Elfogódva állok előttetek, elszorul a szívem, midőn búcsút kell ven-

nem tőletek. Hát úgy volt ez megírva az idők könyvében, hogy idén a 
lombhullató és érett gyümölcsöt adó ősz előbb köszöntsön be, mint 
egyébkor intézetünkbe. Hogy intézetünk terebélyes fája már a tanév elején 
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is kevesebb gallyat fakasszon, mint egyébkor, s a nagy termés, mely más 
években csak a rendes vizsgák idején áll be, beköszöntsön ez évben már 
jelentékeny részben március hó végén, midőn kint a természetben az el-
ső ibolya fakadását is hiába lessük, várjuk. 

 Hát úgy volt megírva, hogy azok a legendás 48-as idők, melyeket 
képzeletünk is alig tudott visszavarázsolni, megelevenedjenek ismét, 
hogy bekövetkezzék az az idő, melyben tanár katedrát, tanuló az iskola 
padját elhagyja, hogy megvédelmezze mindannyiunk édes, közös szülő-
anyját: a magyar hazát. 

 Fiaim, kik tanítói oklevéllel kezetekben végképp megváltok tőlünk, 
és ti is, fiaim, kiket egyelőre a mi békés iskolánkból a harc mezejére bo-
csátunk, míg babérral övezve visszatértek hozzánk, fáj a szívem, amidőn 
az intézet nevében is búcsút veszek tőletek. De erőt veszek a fájdalma-
mon! A mostani napokban a költő szavaira kell hallgatnunk: 

 

Akinek könnye van, 
Most titokban ejtse, 
Akinek bánata, 
Az magába rejtse. 
Most csak egynek szólhat 
Imánk, sóhajtásunk: 
Hogy a fergetegben 
Én magyar nemzetem 
Téged győzni lássunk. 
 

Kibocsátunk az eget-földet eltöltő ádáz fergetegbe benneteket, édes 
fiaim, és elfojtjuk a szívünkből önkéntelenül előtörő sóhajt, hiszen a haza 
hív benneteket. (…) Előre! – ez legyen a jelszavatok. 

Tanítson meg az élet iskolája, sok mindenre, amire a mi iskolánk 
nem tudott megtanítani, hogy néha több a kevés a soknál. (…)  

S végső szavam: tanuljátok meg Őt megismerni, Hozzá közeledni, s 
az Ő közelségét mindenütt a csaták zajában, a fegyverek dörgésében, a 
záporesőként hulló lövedékek zivatarában, majd a lövőárkok szalmaföd-
te fekhelyén egyaránt érezni, Őt, „kit a bölcs lángesze föl nem ér”, a 
mindenható nagy Istent, a magyarok Istenét. Legyen az ő szeme minde-
nütt rajtatok! Védjen meg, áldjon meg, óvjon meg benneteket! 

És fogadjátok göröngyös, de dicsőséges utatokon a mi áldásainkat is 
édes Fiaim, kiket szülői féltő gonddal, de egyúttal felmagasztosult büszke 
szívvel látunk a tudomány békés szolgálatából édes hazánk vérrel meg-
pecsételendő szolgálatába lépni. (…) 

Ég veletek, én édes Fiaim!” [19, 374–375. p.] 
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Száz év távlatából is összeszorul az ember szíve… 
  

A fronti lövészárkokban 
 
A hadba hívott tanulók nem csak szemléken, kiképző gyakorlatokon vettek 

részt, hanem jelentős részüket a tűzvonalba is vezényelték. Amennyire a kö-
rülmények megengedték, levélváltás formájában onnan is tartották a kapcsola-
tot az iskolájukkal: beszámoltak élményeikről, életkörülményeikről, a hazaiak 
pedig – leggyakrabban az igazgató – próbálták jó tanácsokkal ellátni őket és 
beszámoltak az iskola életéről, ami lelki szempontból igen fontos volt a szere-
tett szülőföldjüktől, családjuktól, iskolájuktól távol, állandó feszültségben élő 
fiataloknak. 

A dévai tanítóképző 1915–16. iskolai értesítőjében ezt olvashatjuk: „Az 
intézetünkből katonai szolgálatra bevonult növendékeink túlnyomó többsége 
megható gyermeki ragaszkodást tanúsított a nevelőintézet iránt még a lövészár-
kokban is. Másfél év alatt több mint ezer levelet, tábori lapot, képes levelezőla-
pot, arcképet és tábori fényképet küldtek az igazgatónak. (…) A nagy számban 
érkező tábori lapokra az igazgató mindig küldött választ, sőt karácsonyra és 
húsvétra terjedelmes körlevelet.” [6, 232. p.] 

„Lelkem minden erejével azon voltam és vagyok, hogy az én tanítvá-
nyaimba igazi néptanítói lelket neveljek. Nagyon boldog volnék, ha ez a 
még csak fejlődő lélek a harctéren sem tagadná meg magát, hanem tovább 
fejlődne. Szeretném, ha a kezük alá kerülő közlegények, sőt még a tiszt 
urak is felismernék, hogy a magyar tanítónövendék nemcsak kiváló és fel-
tétlenül megbízható altiszt, hadapródjelölt, hadapród vagy zászlós, hanem 
kitűnő népnevelő is.(…)  

Legyenek rajta, kedves fiaim, hogy amikor a nemzet harcedzett fiai 
majd a béke után visszatérnek tűzhelyeikhez, mindnyájan hozzák maguk-
kal a néptanító iránti mélységes tiszteletet, megbecsülést, és őszinte szere-
tetet.” (Részlet Barabás Endre igazgató ünnepi körleveléből.) [6, 232. p.] 

Az értesítő 11 oldalon közöl szemelvényeket a fronton szolgáló tanítónö-
vendékek leveleiből. 

Úgy vélem, nem túlzok, amikor azt állítom, hogy ezeket a leveleket iskola-
történeti irodalmunk azon ritka és értékes dokumentumainak tekinthetjük, 
amelyek a leghitelesebb képet adják arról, hogy a hadba hívott diákok miként 
élték meg a számukra egészen rendkívüli élethelyzetet. Ezeknek a megdöbben-
tő tartalmú leveleknek szemelvényeiből közlünk néhányat. 



Örökség 

 

 128

„December 30-án kaptam meg az Igazgató úr karácsonyi körlevelét. 
Hogy milyen nagy volt az örömöm, azt tollal kifejezni nem tudom. Meg-
nyugtat, bizalmat ébreszt az ember lelkében, nem érzi magát az ember el-
hagyatva, árvának, hanem lelki kapcsolatot érez egy olyan emberrel, aki-
nek elbeszélheti búját-baját.” (Molnár Ágoston hdpj., Tábori posta 214. 
1915. XII.) 

„Most, amikor a II. osztályú ezüst vitézségi érem mellé az aranyat is 
megkaptam, örömmel értesítem Igazgató Urat. Egyben tudatom, hogy az 
érmek után járó első havi illetményemet Igazgató Úr útján az elesett taní-
tók hátramaradottjainak küldöm.” (Fábián István zászlós, Tábori posta 
223.  1916. V. 2.) 

„Ott voltam  a pokoli ágyútűzben a lövészárokban, várva, hogy egy 
nehéz gránát mikor zúz agyon. Ott nyomultunk előre a rettenetes gép-
fegyver- és puskatűzben, ahol honvédeink mellőlem egyre hulltak el.” 
(Kónya Lajos hdpj., Tábori posta 23. 1915. XI. 25.) 

„A hozzánk intézett kedves körlevelet megkaptam. Igazán nagyon ör-
vendtem, hogy valami hír eljutott fülembe az otthonvaló intézeti életről, 
kedves barátaimról, akikkel együtt szenvedünk a hazáért. (Balogh József 
hdpj., Tábori posta 14. 1915. XII. 29.) 

„A távolban, keleti irányban jól látom az orosz rajvonalat. Néha egy-
egy puskaropogás, még ritkábban ágyúdörgés, vagy gépfegyverkattogás 
zavarja meg a földi csendet, míg felettem hatalmas sasok módjára két re-
pülőgép kóvályog.” (Wesniczky Antal, hdp., Tábori posta 253. 1916. IV. 6.) 

„Térdig állunk a vízben, de még így elcsigázva is visszavertük a taliá-
nok minden támadását. Szíves tudósítást kérnék az intézeti életről, a hazai 
állapotokról, bajtársaim hollétéről. Mi, 4-esek, március 9-től vagyunk itt az 
Isonzónál.” (Balogh József hdp., Tábori posta 4. 1916. III. 25.) 

„Nagyon szerettem volna az intézeti koncerten részt venni, de hiába, 
most nekem a hazát kell védelmeznem.” (Balogh József hdp., Tábori pos-
ta 14. 1916. IV. 11.) 

„Híven teljesítem kötelességemet, mint azt egy jó, hazafias tanítónak 
és vitéz honvédnak teljesítenie kell. Én is azok közé a tanítványok közé 
akarok tartozni, akik nemcsak az intézet falai között, hanem itt az ágyúk 
tüzében is megállják a helyüket.” (Orbán Károly hdpj., Tábori posta 23. 
1916. IV. 20.) 
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„2567 méter magasan vagyunk, –15 fokos hidegben. Jobb fülem meg-
fagyott. (Fábián István hdpj., Tábori posta 207. 1915. XI. 20.) [5, 7–15. p.] 

Az értesítők – amint egyes levelek is – beszámolnak a vitézségükért, helytál-
lásukért különböző katonai rangfokozatokba (hadapród, hadnagy, zászlós) való 
előléptetettekről és a kitüntetésekben (II. és I. osztályú arany vagy ezüst vitéz-
ségi érem) részesültekről. A dévai képző idézett értesítője 10 diáknak a nevét 
sorolja fel. 

Sajnos azonban a háború a diákok közül is kegyetlenül szedte áldozatait. Az 
1915–1916. tanévi dévai értesítő – magánértesülések alapján – három hősi ha-
lott és hat orosz fogságba jutott, az ugyanezen tanévi székelykeresztúri értesítő 
öt, a máramarosszigeti három, a temesvári 1914–15. tanévi két hősi halott ne-
vét említi.  

A háború természetesen a tanárokat, tanítókat sem kímélte. A hadba hívot-
tak nagy száma – valamint az, hogy a tanítóképzők végzettjeinek többsége a 
fronti szolgálat miatt nem tudta elfoglalni állását – oda vezetett, hogy a háború 
négy éve alatt Magyarországon (Erdélyt is beleértve) mintegy hétezerrel csök-
kent a tanítók száma, közel kétezerrel kevesebb elemi iskola működött, az isko-
lát pedig húszezerrel kevesebb iskolaköteles látogatta.  [9] 

A hadba hívások miatt a tanítóképzőkben is egyre nehezebb volt az oktató-
nevelő munka megszervezése. A fronton levő tanárok, gyakorlóiskolai tanítók, 
internátusi nevelők helyettesítése nagy nehézségekbe ütközött. 

Az értelmetlen vérontásban ki tudja hány diák, tanár, tanító áldozta életét 
vagy senyvedett el orosz fogságban, és immár száz éve nyugszik szülőhazájától 
távol idegen földben? 

Dulce et decorum est pro patria mori* – tartja a latin közmondás. Mi ehhez 
hozzáfűzzük: 

Gloria victis!** 
 

7.  Póttanfolyamok, „hadibizonyítvány”, „hadioklevél” 
 
Említettük korábban, hogy egyrészt annak következtében, hogy sok tanítót 

hadba szólítottak, akiket nem tudtak pótolni az ugyancsak katonai szolgálatra 
behívott végzős tanítóképzősökkel, a tanítók száma jelentősen csökkent, ami 
óhatatlanul oda vezetett, hogy nagyon sok elemi iskolában szüneteltetni kellett 
az oktatást. (Országos viszonylatban külön Erdélyre vonatkozó adatunk jelen-
leg nincs.) E folyamat fokozódásának a leállítására, no meg a tanulmányaikat 
                                                           

* Édes és dicső dolog a hazáért meghalni – Horatius-óda, részlet  

** Dicsőség a legyőzőtteknek!  
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megszakító képzősök helyzetének valamelyest méltányos rendezésére 1914. 
október 28-án a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 143.910 szám alatt  
rendeletet bocsátott ki. Ennek értelmében a hadiszínterekről szabadságra haza-
jött tanítójelöltek számára az intézetek osztályonként külön-külön kötelesek 
voltak „hadi tanfolyam”-ot szervezni. A IV. osztályosok számára egy hónapost 
(négy hét), amelynek végén sikeresen letett szóbeli vizsga alapján „hadi tanítói 
oklevel”-et kaptak.  

A III. osztályosok tanfolyama másfél hónapos (hat hetes) volt, amelynek 
során először a III. osztályból tettek szóbeli vizsgát, és kaptak „hadi bizonyít-
vány”-t az illető osztály elvégzéséről, majd pedig a IV. osztályból, és IV. osztá-
lyos társaikhoz hasonlóan, szintén „hadi oklevele”-t nyertek. A „hadi oklevél” 
jogi értéke megegyezett a rendes tanítói oklevéllel.  

Ezeknek a programja nagyon zsúfolt volt (hetente 40–44 óra!), hiszen né-
hány hét alatt egy egész év, sőt a III. osztályosok két év anyagát kellett – úgy-
ahogy – átvegyék, ami nagy megterhelést jelentett a pihenni hazajött diákoknak. 
Mivel a próbatanításhoz nem volt idő, a „tanítási tervezet” alapján (tehát „taní-
tás híján”) kaptak erre osztályzatot. 

Az 1916–17. tanévi székelykeresztúri értesítő a Fontosabb rendelkezések és 
intézkedések cím alatt megjegyzi: „V. K. M. márc. 7-én 33 642. A hadbavonult 
növendékek katonaruhát kötelesek viselni, ha tanfolyamra vagy vizsgálatra tér-
nek vissza az intézetbe.”  [22, 11–12. p.] 

Az első „haditanítói okleveleket” az 1914–15-ös tanév végén vehették át a 
diákkatonák. Arról, hogy összesen hányat bocsátottak ki, nincsenek pontos 
adatok, de az értesítőkből tudjuk, hogy: 

– a székelykeresztúri intézetben az 1914–15-ös tanévben 4, az 1915–16-
osban 6, az 1916–17-esben 16, az 1917–18-asban 29, tehát a háború négy éve 
alatt 55 tanítói oklevelet nyertek (79,7%!); [18, 47. p.] 

– a temesváriban az 1914–15-ös tanévben 32, a dévaiban az 1915–16-os 
tanévben 26 diákkatona  szerzett „hadi oklevelet”. 

Ez utóbbival kapcsolatban az értesítő megemlíti, hogy az oklevelek átvétele 
után távozásukkor egy emlékiratot adtak át az igazgatónak, amelyben többek 
között ez áll: „1930. július hó 15. napján, tehát 14 év múlva a dévai Állami Ta-
nítóképző-Intézetben találkozni fogunk. Ki-ki családjával jelenik meg. Áldja 
meg az Isten tanáraink munkáját s legyen áldásos majd a mi cselekedetünk is! 
Isten velük, Isten velünk!” [5, 18. p.] 

Vajon meg tudták-e tartani a találkozót? 
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Magántanulók 
 
Az intézetekben képesítettek száma csökkenésének a valamelyes egyensú-

lyozására a tanügyi kormányzat ösztönző intézkedéseket tett a magánúton való 
diplomaszerzésre. Ennek eredményeként a háború alatt folyamatosan növeke-
dett a magántanulók száma. Adatok hiánya miatt csak a székelykeresztúri képző 
példájával tudjuk érzékeltetni. [18, 50. p.] 

 
Tanév Osztály Létszám 

 I. II. III. IV.  
1914–15 2 1 – 1 4 
1915–16 – 3 2 4 9 
1916–17 – 5 9 – 14 
1917–18 3 11 5 – 19 
Összesen     46 

 
 

8. Hadi segélyezés 
 
A frontokon harcolók, a sebesültek, hadirokkantak és családtagjaik –

hadiárvák, özvegyek – anyagi támogatására az egész országra kiterjedő mozga-
lom alakult ki, amelyben fontos részt vállalt az állam, de bekapcsolódtak a kü-
lönböző intézmények, szervezetek, egyesületek és magánszemélyek is. 

Az iskolákban ebben vezető szerepet a korábban már említett Ifjúsági Segí-
tő Egyesület és az ennek  keretében működő Ifjúsági Zászlóalap játszotta, 
amely a fronton harcoló diáktársaik segítésére különböző alapokat hozott létre 
és akciókat szervezett. Ezek közül említünk meg néhányat az értesítőkből. 

A dévai tanítóképző 1915–16. évi értesítője arról számol be, hogy egyesü-
leteinek a különböző rendezvényein – műsoros előadások, koncertek – szerve-
zett gyűjtésekből, a tanulók és a tanári kar adományaiból a tanév folyamán 4432 
K gyűlt be. Ezen kívül a harctereken küzdő diáktársaiknak küldtek 478 db 
könyvet, 13 kg szárított szederlevelet teának, 1465 levélbélyeget. [5] 

A máramarosi képzőben 1914-ben létrehozták az Ifjúsági Zászlóalapot, 
amelynek vagyona hadikötvényben 1915-ben 900, 1918-ban 1050 K tett ki. 

– 1915-ben a tanári kar 8250 K-ban jegyzett hadikölcsönt, a Báthory Alapé 
300, a Nánássy Alapé 300, a Koós Alapé 200 K volt, a katonák karácsonyi 
ajándékára szolgáló ifjúsági gyűjtésből 58 K 30 fillér jött be, a Kárpát-napi gyűj-
tés 48 K 50 fillért eredményezett, az iskola a nélkülözhető fémtárgyait átadta a 
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hadseregnek, a diákok itt is akciót szerveztek a katonaszolgálatot teljesítő társa-
ik könyvekkel való ellátására, megszervezték a hadibélyeg és a szederlevél-
gyűjtést. 

– 1915–1918 között a tanári kar havi fizetésének 1%-át ajánlotta fel hadi jó-
tékonysági célokra. 

– 1916-ban a tanulók szülei is bekapcsolódtak a hadikölcsönjegyzésbe, 450 
K-t jegyeztek, az iskola a hadisírok gondozására is alapot hozott létre, erre a 
célra 27 K gyűlt be. 

– 1917-ben a hadikölcsön jegyzése meghaladta a 13 000 K-t, a frontokon 
harcoló katonák karácsonyi ajándékozására 57 K, a hadifoglyok családjainak 
támogatására 32 K, hadisír gondozásra 28 K gyűlt össze. [1, 377. p.] 

A székelykeresztúri intézetben is hasonló akciókat szerveztek, ezen kívül 
a Gyárfás Domokos – alap, a Horváth Gyula-alap, A Kozma Ferenc-alap és a 
Kovács Béla-alap hadikölcsön kötvényeinek kamataiból fordítottak jelentős 
összegeket jótékonysági célokra. 

A harctereken küzdő diákoknak az anyagi segítségnyújtás az általuk írt leve-
lek tanúsága szerint lelki támogatást is jelentett: kiérezték belőle, hogy otthon 
gondolnak rájuk, együtt éreznek velük, aggódnak értük, ami lélekben erősítette 
őket az állandó veszélyek közepette. Az anyagi támogatásokon kívül kimondot-
tan lelki jellegiekről is említést tesznek az értesítők.  

Ilyennek tekinthetjük Barabás Endre, a dévai intézet igazgatójának koráb-
ban már említett leveleit is. Ugyancsak az ő kezdeményezésére megkezdték az 
intézeti hadimúzeum összeállítását. Egyelőre egy üveges szekrényben helyez-
ték el az addig összegyűlt anyagot: a diákkatonák fényképei, levelei, kiképzési és 
tartózkodási helyükről küldött képeslapok, tábori, hadszíntéri felvételek, hadi-
szerek (egy orosz gyalogsági fegyver s hozzá tölténytáska töltényekkel, egy lö-
vészárok-periszkóp, egy srapnelhüvely), egy csomag orosz dohány, harctéri 
sapkadíszek, ezredparancs-részlet a harctérről, egy orosz kéziratos szerződésfé-
le, nyírfakéreg levelezőlapok, a 4-es honvédeknek a doberdói lövészárokban 
szerkesztett Háborús Lap-jának 1916. évi II. 28. I. évfolyam 3. száma, az Isonzo 
menti katonai italárjegyzék 1916 májusából, haditérképek, olasz repülőgépről a 
magyar katonák közé szórt, olasz nyelvű, árulásra csábító röplapok, szerb pa-
pírpénzek, csernovici orosz szükségpénzek, a harctérről az előkészítő időszakra 
hazajött növendékek írásbeli dolgozatai, a növendékektől küldött katonanóta-
gyűjtemény közel 300 nóta szövegével, háborús tárgyú iskolai dolgozatok. [5, 
4–5. p.] 

Vajon mi lett a gyűjtemény sorsa? 
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A máramarosszigeti képző értesítője megemlíti, hogy az 1914. november 8-
án tartott hivatalos istentiszteleten a frontokon harcoló katonákért fohászkod-
tak és megemlékeztek a hősi halottakról. 

És folytathatnánk a hasonló példák felsorolását… 
Végül Tanfi Mihály igazgató úr a háború borzalmai közepette is jövőbe te-

kintő szavait idézzük: 
„Ha valaha, úgy a világháború után lesz valójában szükség arra, hogy 

a tanító az oktatásnak-nevelésnek olyan mestere, művésze legyen, aki úgy 
neveli a keze alól kikerülő generációkat, hogy azok lángoló hazaszeretet-
től fűtve teljes odaadással vesznek részt a lerombolt, meggyötört, szent 
haza újjáépítésében.” [20, 377. p.] 

A történelmi események alakulásának ismeretében, mi mást fűzhetnénk eh-
hez: mennyire igaza volt! 

 
* 

 
A háború befejeződésével – nemzetközi jogi szempontból az 1920-as tria-

noni békediktátummal – lezárult Magyarország fél évszázadig tartó, dualizmus 
néven ismert időszaka, amelyet oktatásügyi szempontból kétségtelen, hogy a 
magyar neveléstörténet egyik legmozgalmasabb korszakának tekinthetünk. Ez-
alatt a tanítóképzés és a közoktatás is jelentős fejlődést ért el. Ezt a felfelé íve-
lést törte meg az I. világháború. 

Erdélyben a hatalomváltással, a román kormányok által folytatott negatív 
diszkriminációs iskolapolitika következtében a magyar tanítóképzés és közokta-
tás fokozatosan mély válságba jutott. 

   
A világháború következményeit tárgyaló részt a Magiszter őszi számában folytatjuk. 
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