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A fronti lövészárkokban 
 

A hadba hívott tanulók nem csak szemléken, kiképző gyakorlatokon vettek 
részt, hanem nagyrészüket a tűzvonalba vezényelték. Amennyire a körülmé-
nyek megengedték, levélváltás formájában onnan is tartották a kapcsolatot az 
iskolájukkal: beszámoltak élményeikről, életkörülményeikről, a hazaiak pedig – 
leggyakrabban az igazgató – próbálták jó tanácsokkal ellátni őket, és beszámol-
tak az iskola életéről, ami lelki szempontból igen fontos volt a szeretett szülő-
földjüktől, 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 tanítványa-
imba igazi néptanítói lelket neveljek. Nagyon boldog volnék, ha ez a még 
csak fejlődő lélek a harctéren sem tagadná meg magát, hanem tovább fej-
lődne. Szeretném, ha a kezük alá kerülő közlegények, sőt még a tiszt urak is 
felismernék, hogy a magyar tanítónövendék nemcsak kiváló és feltétlenül 
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 magukkal a 
néptanító iránti mélységes tiszteletet, megbecsülést, és őszinte szeretetet.” 
(Részlet Barabás Endre igazgató ünnepi körleveléből.) [6, 232. p.] 

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

Talán nem túlzás e leveleket iskolatörténeti irodalmunk ritka és értékes do-
kumentumai közé sorolni, melyek a leghitelesebb képet adják, hogy a hadba 
hívott diákok miként élték meg a számukra egészen rendkívüli élethelyzetet. E 
a megdöbbentő tartalmú leveleknek szemelvényeiből közlünk néhányat. 

„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.) 
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„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.) 

„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 és a levelek beszámolnak a vitézségükért, helytállásukért kü-
lönböző katonai rangfokozatokba (hadapród, hadnagy, zászlós) való előlépte-
tettekről és a kitüntetésekben (II. és I. osztályú arany vagy ezüst vitézségi érem) 
részesültekről. A dévai képző idézett értesítője 10 diáknak a nevét sorolja fel. 



 

 3

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 
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.  

                                                           

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

** Dicsőség a legyőzőtteknek!  
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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? 
 

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.] 
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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 ajándé-
kára szolgáló ifjúsági gyűjtésből 58 K 30 fillér jött be, a Kárpát-napi gyűjtés 48 K 
50 fillért eredményezett, az iskola a nélkülözhető fémtárgyait átadta a hadseregnek, 
a diákok itt is akciót szerveztek a katonaszolgálatot teljesítő társaik könyvekkel való 
ellátására, megszervezték a hadibélyeg és a szederlevél-gyűjtést. 

– 1915–18 között a tanári kar havi fizetésének 1%-át ajánlotta fel hadi jóté-
konysági 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. 
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– 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? 
A máramarosszigeti képző értesítője megemlíti, hogy az 1914. nov. 8-án 

tartott hivatalos istentiszteleten a frontokon harcoló katonákért fohászkodtak 
és megemlékeztek a hősi halottakról.  

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.] 
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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. 

   




