
Málnási Ferenc 
 

„…fő és első teendő a népnevelés…”„…fő és első teendő a népnevelés…”„…fő és első teendő a népnevelés…”„…fő és első teendő a népnevelés…”    
 

írta a reformkor legnagyobb regényírója, költő, politikus, a magyar iskolatörténet 
kiemelkedő jelentőségű alakja, az 1848-ban megalakított első magyar kormány 
vallás- és közoktatásügyi minisztere… 

Habsburg-hű főúri családban született, édesanyja művelt arisztokrata volt, neve-
lőként fia mellé azt a Pruzsinszky Józsefet bízta meg, akit a Martinovics Ignác vezet-
te jakobinus perben elítéltek, iskolatársa Szalay László, a későbbi politikus és törté-
netíró. A pesti egyetemen szerzett bölcsészdiplomát, és korán felébredt benne ma-
gyarságtudata, a nemzeti és a liberális eszmékért való rajongása. Politikai eszmény-
képe — külföldi tapasztalatai alapján is, hiszen bejárta Német- és Franciaországot, 
Svájcot, Hollandiát, Angliát — a nagybirtokrendszer nyűgétől megszabadult, polgá-
rosodott Magyarország lett. A falu jegyzője (1845) című regényében ennek érdekében 
leplezte le a feudális vármegyét, a megyei nemesség romlottságát, és tárta fel a job-
bágyság szenvedéseit. Magyarország 1514-ben (1847) című művében a Dózsa György 
vezette parasztháborúra figyelmeztette kortársait, s talán érezte, hogy milyen vesze-
delmek származhatnak a nép elnyomásából… Olvashatta Petőfi Sándor Szabadság, 
szerelem, a Palota és kunyhó, A nép nevében című verseit és Arany János Toldi-ját… Iro-
dalmi és politikai tevékenysége összefonódott, a Pesti Hírlapban megjelent cikkei 
mellett ellenzéki centralista csoport vezetőjeként az ellenzék egyik vezéralakja lett, a 
polgári törekvések mellett szállt síkra. 

Ilyen előzmények után nem tekinthetjük véletlennek, hogy íróként és poli-
tikusként 1848-ban a megalakuló első magyar kormányban megkapta a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tárcát. Első tervei között az oktatás korszerűsítése sze-
repelt. Elgondolása szerint a reformot „a tudós pályára indult ifjaknak célszerű 
kiképezhetése s főiskoláinknak szilárd működtetése” miatt kell végrehajtani… 
Ezért terjesztette a népképviseleti országgyűlés elé a népoktatás rendezéséről 
szóló törvényjavaslatát, melyet csak második minisztersége idején, 1868-ban si-
került elfogadtatni. Az 1868. évi XXXVIII. törvény Magyarországon elsőnek 
mondta ki a 6-12 éves gyerekek tankötelezettségét, megadta az iskolaállítás jogát 
a községeknek, a felekezeteknek, a nemzetiségeknek, továbbá a jogi szemé-
lyeknek, és liberálisan kezelte a tanítás nyelvét is. Ez a törvény vált a magyar 
népművelés demokratikus és liberális szellemű alaptörvényévé. „Fölfogásom 
szerint, ha fontos, hogy tökéletesbített közlekedési eszközök által ezen haza 
anyagi érdekeiről gondoskodjunk, nem kevésbé fontos, hogy gondoskodjunk 
azon közlekedési eszközökről is, amelyeken az eszmék közlekednek. Ilyeneket 
pedig csak az iskola által építhetünk…” — mondta felszólalásában. „…fő és első 
teendő a népnevelés…, én azt akarom, hogy a fa gyökeret verjen a hazában, s er-
re nézve mindenek előtt szükséges, hogy a talaj elő legyen készítve.”  
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Felfogása szerint az állam köteles gondoskodni a tankötelezettség végre-
hajtásáról, az államnak van vezető szerepe a központi irányításban, de tudomásul 
vette a magyar valóságot, benne az egyházak szerepét az évszázados művelődés 
támogatásában, elismerte iskolaállítási és -fenntartási jogukat, törvényes komp-
romisszumot kötött az állam és az egyházak között. Az egyházi népiskolákat se-
gítette, ahol nem működött, ott községi iskolákat létesített. A vallásoktatás a tan-
tárgyak élén szerepelt, de az egyes tantárgyak világi ismeretanyaga szabadon ki-
bontakozhatott… Eötvös hangsúlyozta: „a nép által jól felhasználható isme-
reteket kell tanítani…” 1869-ben megjelent népiskolai tanterve koncentrikusan 
bővülő körökben tárta a tanulók elé a tantárgyakat: a hit- és erkölcstant, az írást-
olvasást, a számolást, a hazai mértékek és pénznemek ismeretét, a beszéd- és ér-
telemgyakorlatokat, a hazai földleírást és a hazai történetet, a természetrajz ele-
meit, a gyakorlati tudnivalókat, a polgári jogokat és kötelességeket, az éneket és 
testgyakorlatokat… 
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A törvény meghatározta a népoktatás felépítését és a körébe tartozó intézmé-

nyek — népiskola, polgári iskola, tanítóképző — szervezetét is. Megszabta az 
egy osztályba felvehető tanulók számát, a tandíjfizetés alóli mentesítés lehetősé-
gét, tanítóképzőket állított fel, létrejöttek az iskolai hatóságok, tanfelügyelőket 
neveztek ki, tankönyvpályázatokat hirdettek, megindult állami költségen az isko-
lai kézi- és vezérkönyvek kiadása, megkezdődött a taneszközök gyártása, 1868-
ban megindult a Néptanítók Lapja.  

A törvény nyomán Erdélybe is bevezették az általános tankötelezettséget, az 
iskolaalapítási hullám nyomán sok egyházi iskola mellett községi iskola is léte-
sült… Az 1864/65-ös tanévben összesen 10848 népiskolánk volt egész Ma-
gyarországon. A római katolikus egyház latin szertartású 5184 népiskolája mellett 
1295 görög szertartású, a református egyház 1987 népiskolája mellett az evan-
gélikus egyháznak 1148 népiskolája, az ortodox (görögkeleti) egyháznak 824 
népiskolája, a zsidó közösségek 410 iskolája mellett. A fenti adatok mellett talál-
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iskolája, a zsidó közösségek 410 iskolája mellett. A fenti adatok mellett található 
a tanítás nyelvére utaló összesítés, ebből következtethetünk erdélyi iskoláink 
helyzetére is: A tanítás nyelve magyar 5581 tanteremben, német 1377 tanterem-
ben, szlovák/rutén 2473, román 966 tanteremben, két nyelven 1145, három 
nyelven 448 tanteremben. 

Eötvös József törvénye és tanterve mintául, modellként szolgált a felekezeti 
iskolák számára, s mivel a törvény nem tartalmazott semmiféle megkötést, saját 
tantervet is készíthettek. A 900 esztendős magyar római katolikus iskolatörténet-
ben a népiskolaügy irányítását a magyar katolikus püspöki kar vette kezébe, ren-
delkezései ettől kezdve az ország mindegyik katolikus egyházmegyéjében érvé-
nyesítendő, kötelező erejűek lettek, így a Váradi, a Csanádi, az Erdélyi és a Milkói 
(Kun) Püspökség területén is — olvashatjuk a Köpeczi Béla szerkesztette Erdély 
történetében. Az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsváron bizottságot ne-
vezett ki — elnöke Gáspár János tanfelügyelő —, amely csekély módosítással át-
vette az állami tantervet, és népiskolai tantervet állított össze a református népis-
kolák számára. 

Az 1868. évi népiskolai törvény — lassú és olykor akadozó megvalósulása 
mellett — jelentősen visszaszorította az analfabétizmust, s nagy hatással bírt a 
magyarság és részeiben a nemzetiségek általános műveltségének növekedésére. 
„Jó törvények magokban véve még nem elégítik ki a népek szükségeit — fogal-
mazta meg Eötvös —, s bármi helyesek azon elvek, melyek népnevelési törvé-
nyeimben felállíttattak, sok időre s munkára lesz szükség, míg e törvények gyü-
mölcseiket megteremthetik. De annyi bizonyos, hogy törvényeimben egy szebb 
jövőnek alapjait raktam le, s evvel beérheti egy ember…” 
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