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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. 

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 
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29 
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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; 

– 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.]  
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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 vennem tőle-
tek. 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 is kevesebb gallyat fakasz-
szon, mint egyébkor, s a nagy termés, mely más években csak a rendes vizsgák 
idején áll be, beköszöntsön ez évben már jelentékeny részben március hó vé-
gén, midőn kint a természetben az első 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 megvé-
delmezze mindannyiunk édes, közös szülőanyját: a magyar hazát. 
 Fiaim, kik tanítói oklevéllel kezetekben végképp megváltok tőlünk, és ti is, fia-
im, kiket egyelőre a mi békés iskolánkból a harc mezejére bocsátunk, míg ba-
bérral övezve visszatértek hozzánk, fáj a szívem, amidőn az intézet nevében is 
búcsút veszek tőletek. De erőt veszek a fájdalmamon! A mostani napokban a 
költő szavaira kell hallgatnunk: 
 
Akinek könnye van, 
Most titokban ejtse, 
Akinek bánata, 
Az magába rejtse. 
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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 bennete-
ket. (…) 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 kö-
zelségét mindenütt a csaták zajában, a fegyverek dörgésében, a záporesőként 
hulló lövedékek zivatarában, majd a lövőárkok szalmafödte fekhelyén egyaránt 
érezni, Őt, „kit a bölcs lángesze föl nem ér”, a mindenható nagy Istent, a ma-
gyarok Istenét. Legyen az ő szeme mindenütt rajtatok! Védjen meg, áldjon 
meg, óvjon meg benneteket! 
És fogadjátok göröngyös, de dicsőséges utatokon a mi áldásainkat is édes Fia-
im, kiket szülői féltő gonddal, de egyúttal felmagasztosult büszke szívvel lá-
tunk a tudomány békés szolgálatából édes hazánk vérrel megpecsételendő 
szolgálatába lépni. (…) 
Ég veletek, én édes Fiaim!” [19, 374–375. p.] 
 
Száz év távlatából is összeszorul az ember szíve… 
  


