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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 
végett.”, és hogy „A nagyon is háborús élelmezést a növendékek a hazulról 
küldött szokatlanul nagyszámú élelmiszeres csomagokkal javították.”  
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 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.] 

A máramarosi képezde esetében 1915 decemberétől csak a Várady-féle 
házban berendezett tantermek és szertárak álltak az iskola rendelkezésére, a 
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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. 

 
 
 


