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A XX. század első évtizedének 
politikai csatározásai hatással voltak a 
székelyudvarhelyi sajtó történetére. A 
székely anyavárost a sajtó szempont-
jából az 1894-ben indított Székely-
Udvarhely ellenzéki lap és az 1898-ban 
ismét megjelentetett Udvarhelyi Hír-
adó kormánypárti hetilap uralta. A XX. 
század első éveinek politikai csatározá-
saiban egyre jelentősebb szerepet töl-
tött be a sajtó. Az 1905-ös belpolitikai 
válság soha nem tapasztalt helyzetet te-
remtett Magyarországon. A kormány-
párt, a Szabadelvű Párt, amely addig 
minden választást megnyert, elveszítet-
te a választásokat és kisebbségbe került 
a parlamentben. Az egységes választási 
koalícióba tömörült ellenzék, amely-
nek többségét a 48-asok adták, alap-
jaiban kérdőjelezte meg az Osztrák– 
Magyar Monarchia dualista államszer-
vezetét.

I. Ferenc József uralkodó, figyel-
men kívül hagyva a választás eredmé-
nyeit, 1905. június 18-án báró Fejér-
váry Géza táborszernagyot nevezte ki 
miniszterelnöknek és bízta meg kor-
mányalakítással. Az ideiglenes jelleg-
gel kinevezett Fejérváry-kormányt a 
fennállása alatt nem támogatta egyetlen 
párt sem. Az ellenzék által megszer-
vezett nemzeti ellenállás gyakorlatilag 
teljesen cselekvésképtelenné tette. Fe-
jérváry Géza miniszterelnök kísérletet 
tett egy új kormánypárt létrehozására, 
így 1905. október 25-én bejelentette a 
Haladó Párt megalakulását. Az új kor-
mánypártnak, ha kis számban is, de 
minden megyében voltak támogatói. 
Udvarhely megyében a helyi kormány-
párti személyek megpróbálták létre-
hozni saját sajtószervüket. Így jelent 
meg a Székely Újság hetilap Udvarhely 
vármegyében a megbukott Szabadelvű 
Párt Udvarhelyi Híradó c. lapja és a 
győztes ellenzékiek Székely-Udvarhely 
c. lapja mellett.

A Székely Újság első száma 1905. 
november 30-án jelent meg a Becsek D. 
és Fia Könyvnyomdában mint párton-

kívüli politikai hetilap. A szerkesztőség 
és a kiadóhivatal a Bethlen utca 7. szám 
alatt kapott helyet. Az újság felelős 
szerkesztője dr. Török Pál ügyvéd volt. 
Kezdetben minden kedden 8 oldal ter-
jedelemben jelent meg, majd a ne-
gyedik számtól, 1905. december 21-
étől csütörtökönként került a piacra. A 
lap elsődleges célja a politikai válság 
mielőbbi megoldásának elősegítése 
volt. Arra törekszünk, hogy „a békés ki-
bontakozás barátait összehozzuk, szer-
vezzük, és szervezett erejük hatalmával 
a kibontakozást siettessük.” – üzenték a 
lapot megjelentetők. A lap elítélte, hogy 
a pártszenvedélyek kockáztatják az or-
szág biztonságát, a nemzet fejlődését. 
Belpolitikai téren támogatta a választó-
jog reformját, a kisbirtokosok segítését, 
a kisipar fejlesztését, az új állami beru-
házásokat, a munka törvény általi vé-
delmét, az ingyenes és kötelező népok-
tatást, a tisztviselők és tanítók anyagi 
helyzetének javítását, Székelyföld 
gondjainak feltárását és azok megol-
dásának elősegítését.

A lapban megjelenő cikkek jelentős 
részét szociális érzékenység jellemzi, 
felhívják a figyelmet a meglévő társa-
dalmi és gazdasági gondokra. Ugyan-
akkor elítélték a magyar állam tekin-
télyét gyengítő ellenzéki ellenállási 
mozgalmat.

A lap tördelése háromhasábos, az 
első oldalon a vezércikk kapott helyett, 
a második oldalon a Politikai Krónika 
rovat, ahol az aktuális politikai ese-
mények sorakoztak. Szintén a második 
oldalon voltak olvashatók a korszak 
lapjainak kedvenc tárcatörténetei. A 
harmadik oldalon Belföld címmel az 
országos és helyi belpolitikai esemé-
nyek kerültek bemutatásra. A lap sa-
játos rovata a Tollheggyel című rovat 
volt, amelyben a győztes ellenzék 
került kritika alá. A Vármegye és város 
rovatban a helyi közigazgatási, míg a 
Hírek rovatban a helyi társadalmi és 
kulturális hírek kaptak helyet. A fenti 
rovatok mellett a lap oldalain helyet 

kaptak a Színház, Szociális ügyek, 
Törvénykezés, Közgazdaság rovatok is. 
Az utolsó oldalon pedig reklámok és 
hirdetések váltották egymást.

A lap munkatársairól keveset tu-
dunk, a legtöbb cikk nem került alá-
írásra, esetleg csak egy kezdőbetű volt 
egyes írások végére biggyesztve. A lap 
oldalain írásokkal jelentkezett Udvar-
hely megye tanfelügyelője, Ember 
János. 1905. december 28-ától, a lap 5. 
számától a fejlécen mint társszerkesztő 
megjelenik Chalupka Rezső tanfelü-
gyelő, aki egyben a Színház rovatnak is 
a szerkesztője volt. Chalupka Rezső a 
lap megszűnte után oktatási témájú cik-
kekkel jelentkezett az Udvarhelyi Hír-
adó hasábjain.

A Székely Újság indulása pillana-
tától polémiában állt az ellenzéki Szé-
kely-Udvarhely lappal, így nem ritka az 
egymás lejáratására tett kísérlet vagy 
kicsúfolás: „A Székely-Udvarhely szer-
kesztősége a nyomdagépet eladta, mert 
feleslegessé vált. Vettek helyette egy 
vaslapátot s egy vakolót. Az egyik szedi 
a piszkot, a másik vakolja rá a pa-
pirosra.”

1906. április 18-án a Székely Újság 
kiadói bizottsága a politikai válság 
lejártával azt a döntést hozta, hogy to-
vábbi szellemi és anyagi támogatásban 
nem részesíti a lapot. A felelős szer-
kesztő, dr. Török Pál azonban úgy dön-
tött, hogy saját erejére támaszkodva 
igyekszik azt fenntartani. Azt tervezte, 
hogy négyoldalas terjedelemben és heti 
két alkalommal fog az újság megjelen-
ni. A lapnak megváltozott a mérete is. A 
fejlécen ismét egyedül Török Pál ügy-
véd szerepel felelős szerkesztőként.

Az 1906-os választások az ellenzéki 
pártokat tömörítő koalíció fölényes 
győzelmét hozták mind országos, mind 
helyi szinten. A kialakult új politikai 
környezetben a Székely Újság nem tu-
dott fennmaradni, így 1906. augusztus 
9-én a 31. számmal jelent meg utoljára.

A Székely Újság az Udvarhely vár-
megyei értelmiségi rétegnek, valamint 
a válságos időben a hatalmat támogató 
tisztviselői körnek volt a lapja. Léte 
csak addig volt biztosított, amíg a 
politikai válság tartott és a Fejérváry-
kormány volt a hatalmon. A történelmi 
múlttal rendelkező lapok, az Udvar-
helyi Híradó és a Székely-Udvarhely 
mellett nem tudott kialakítani egy 
állandó olvasóközönséget, amely 
biztosíthatta volna hosszabb távon a 
megjelenését.

Gidó Csaba
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Erdélyben az intézményes katolikus 
1tanítóképzés az első normaiskolák  meg-

szervezésével vette kezdetét a XVIII. szá-
zad második felében. Ezek még nem vol-
tak igazi pedagógusképző intézmények, 
inkább olyan főelemi mintaiskolák, 
amelyekben először történt kísérlet arra, 
hogy valamiféle egységes módszertani tu-
dással vértezzék fel a népiskolák jövendő-
beli tanítóit. A normaiskolai keretek kö-
zött zajló „tanítóképzés”, a főelemi elvég-
zésén túl, egy többnyire féléves vagy még 
rövidebb időtartamú, „gyorstalpaló” tan-
folyamot jelentett, mely alatt a tanítóje-

2lölteknek a normamódszert  kellett elsa-
játítani. Az első normaiskolák Mária Te-
rézia uralkodásának (1740–1780) végén, 
a felvilágosult abszolutizmus szellemé-
ben fogant népiskolai reform eredménye-

3ként jöttek létre.  A kormányzat szándéka 
szerint tankerületenként egy-egy minta-
iskola kellett volna létesüljön, amelyben 
az új módszer szerint vette volna kezdetét 
a tanítók képzése. A folyamat azonban 
lassan haladt előre: 1775-ben ugyan lét-
rejött a mai értelemben vett Erdély első 

4tanítóképző normaiskolája Temesváron,  
és következő év elején megnyílt ennek 
nagyszebeni társa is, azonban a folyamat 
elakadt. A balsikernek több oka is lehetett, 
ezek közül azonban a legszembetűnőbb 
maga a kétes értékű módszer volt. Ugyan-
is a didaktikai hibákon túl, mivel német 
oktatónyelvre és kétnyelvű (ún. kéthasá-
bos) tankönyvekre volt kidolgozva, a 

5módszer a német és magyar/román  
nyelvben egyaránt jártas tanítókat kívánt. 
Márpedig ezek Erdélyben híjával voltak.

A római katolikus erdélyi tanítókép-
zés ügyében jelentősebb előrelépés év-
tizedekig nem történt. Miközben Egerben 
1828-ban létrejött az első magyar önálló 
tanítóképző, 1840-ben pedig a császári 

udvar elrendelte öt katolikus, két évfo-
lyamos tanítóképző felállítását Magyaror-
szágon (ezekből egyik sem Erdélyben 
működött), az erdélyi tanítóképzés meg-
maradt normaiskolai keretek között. 
Meglepő, de érdemi változásokat a neo-
abszolutizmus kora hozott, az 1853–1858 
közötti időszakban ugyanis a Partium te-
rületén négy római katolikus képző is lé-
tesült: Nagyváradon és Szatmárnémeti-
ben két tanító- és két tanítónőképző. Vé-
gül 1858-ban Haynald Lajos gyulafehér-
vári püspök jóvoltából létrejött az erdélyi 
egyházmegye első, önálló tanítóképző 

6intézete is, Csíksomlyón.
Az alapító főpásztor az intézmény 

szervezésével és alapjainak lerakásával P. 
Simon Jukundián csíksomlyói ferences 
szerzetes-tanárt bízta meg, aki negyed-
századon keresztül (1858–1883) maradt a 
tanítóképző igazgatója. 1858–1873 kö-
zött a képző a csíksomlyói katolikus 
gimnázium telkén épült 4 tantermes épü-
let egyik osztálytermében működött, a 
mai Szent István Kollégium szomszéd-

7ságában.  Az iskola már alapításakor nyil-
vánossági jogot kapott, azaz tanképesítő 
vizsgát szervezhetett és tanítói oklevelet 
bocsáthatott ki. Kezdetben két osztállyal 
működött, 1873-ban vált három-, majd 
1898-ban négyosztályossá. A tanítóje-
löltek általában a szegényebb néprétegek-
ből származtak, akik éppen azért vá-
lasztották e pályát, mert rövid idő alatt ke-
nyérkeresethez juthattak. 

Az 1860-ban jóváhagyott tanterv sze-
rint a tanítójelöltek hittant és egyháztör-
ténetet, nevelés-oktatást, magyar olvasást 
és nyelvtant, német nyelvet, számolást 
(írásban és fejben), egyházi éneket és or-
gonálást, gazdaságtant, szép- és helyes-
írást tanultak. Mindkét évfolyam heti 4-4 
órát hospitált a főelemi iskolában, a má-

sodévesek pedig ugyanott heti 3 órában 
8pedagógiai gyakorlatot folytattak.  A kez-

deti időszakban Simon Jukundián nem 
csupán igazgatója, hanem egyetlen rendes 
tanára volt az iskolának, több évig egy-
maga tartotta mindkét évfolyam óráit, né-
melykor munkájában segítségére volt 
egy-két ferences szerzetes is. 1873-ban a 
tanítóképző megkapta a főelemi iskola két 
másik tantermét is, ezzel párhuzamosan 
pedig három évfolyamos intézetté alakult. 
Tanári kara is bővült, létrejött a második 
rendes tanári állás, és sikerült bevonni hat 
gimnáziumi tanárt is az oktatásba. Ekkor 
már földrajzot, történelmet, természetraj-
zot, hazai alkotmánytant, rajzolást és test-
gyakorlást is tanítottak. 

Az iskola legkiegyensúlyozottabb és 
legeredményesebb időszaka minden bi-
zonnyal a XIX. század utolsó két évtizede 
és a XX. század első évei voltak, amikor 
az intézmény élén Földes József (1883– 
1897 között), majd Karácsony József állt 
(1897–1918 között). Igazgatásuk alatt ko-
moly gyarapodást mondhatott magáénak 
az intézmény: 1884-től a diákok az iskola 
saját tankertjében gyakorolhatták a ker-
tészkedést, gyümölcsfanevelést és mé-
hészkedést. 1888-tól pedig jóval tága-
sabb, kényelmesebb elhelyezés várta a ta-
nítójelölteket, hiszen sikerült megszerez-

9ni a katolikus gimnázium  nyolc helyisé-
gét: 3 osztálytermet és egy igazgatói szo-
bát a földszinten, illetve a dísztermet és 3 
hálótermet az emeleten. Ettől kezdve te-
hát bentlakásban lehetett elhelyezni az 
egyre távolabbról érkező hallgatókat. 
Több évtizedes huzavona végére tett pon-
tot gr. Majláth Gusztáv Károly püspök, 
amikor 1898-ban, az immár négy év-
folyamossá bővített tanítóképző mellé 

10gyakorlóiskolát is szervezett.  A követ-
kező évtől kezdődően, elsőként az or-
szágban kézimunkát is tanítottak Csík-
somlyón. 1894-től, magántanulóként lá-
nyok is tehettek képesítő vizsgát, 1902-től 
azonban újból csak fiúk szerezhettek ta-
nítói és kántori oklevelet. 

Amikor 1911-ben a katolikus főgim-
názium Csíkszeredába költözött, a meg-
ürült Pretóriumot a tanítóképző vette bir-

11tokba.  Úgy tűnt, a számos hurcolkodást 
megélt félszázados intézet végre megleli 
helyét. A számításokat azonban ke-
resztülhúzta az első világégés, amely ha-

Székely Újság, a „haladók” lapja

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 8.

A csíksomlyói római katolikus tanítóképző (1858–1956) iratai

A tanítóképző 1888–1911 közötti
épülete Csíksomlyón (archív)
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