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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 alkalmul szolgál a – szomorú megemlékezé-
seken túl – a további vizsgálatokra, amelyek közelebb visznek a száz évvel ez-
előtti 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., annak következ-
ményei. 

 

  


