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lajtai l. lászló

kULtUrÁLis neMZetéPÍtés és aZ eLeMi néPiskoLai 
történeLeMoktatÁs sZaBÁLyoZÁsa a DUaLiZMUs 
kori MaGyarorsZÁGon
Kulturális nemzetépítés és az elemi népiskolai történelemoktatás…

a tág értelemben vett nacionalizmuselméleti szakirodalom (hol nyílt, hol hallgató-
lagos) közhelyeinek egyike az állam által szorgalmazott, de legalábbis felügyelt 
közoktatási rendszer kiépítése és fenntartása, valamint a kulturális értelemben vett 
modern nemzetépítés közötti erős kauzalitás előfeltételezése.1 ez a sok esetben két-
ségtelenül bizonyítható összefüggés az etnikailag szignifikánsan heterogén népes-
ségű államok és különösen a multietnikus birodalmak esetében azonban korántsem 
tekinthető magától értetődőnek, sőt több szempontból tűnik inkább problematikus-
nak, esetenként akár fordítottan helytállónak.2 a tannyelv és az anyanyelv, vagy  
a mindennapi érintkezés nyelvének viszonyán kívül természetesen az oktatottak 
tartalmát érintő intézményes szabályozói elvárások tanulmányozása számít e vonat-
kozásban elsőrendűen vizsgálandónak. Különösen relevánsnak látszik ez az össze-
függés a kollektív identitás iskolai elsajátítása szempontjából kulcsfontosságúnak 
értékelt tárgyak, azaz a földrajz, az állampolgári ismeretek és kiváltképp a történe-
lem esetében . rövid tanulmányomban e komplex kérdéskör egyetlen részaspektusá-
nak, a hazai történelem elemi népiskolai oktatásának szabályozása és a dualizmus 
kori Magyarország kulturális nemzetépítési törekvései viszonyának vázlatos átte-
kintésére vállalkozom .

1 Gellner, ernest: Nations and Nationalism. Oxford, Basil Blackwell, 1983. 19–38. – Gellner, 
Ernest: A nacionalizmus és a komplex társadalmak kohéziójának két formája. Ford. szanyi imre . 
in: Eszmék a politikában: a nacionalizmus . szerk . Bretter Zoltán–deáK Ágnes, Pécs, tanulmány, 
1995 [1982]. 188–212. – Esettanulmányként lásd pl. WeBer, Eugen: Civilising in Earnest: Schools 
and schooling . in: Uő .: Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870–1914. 
Stanford CA., Stanford university Press, 1976. 303–338. – L’école et la nation. Actes du séminaire 
scientifique international Lyon, Barcelone, Paris . éds . Falaize, Benoit–HeimBerG, Charles–louBes, 
olivier . Lyon, ens, 2013 .

2 puttKamer, Joachim von: Iskoláztatás, vallás és birodalmi integráció. Oktatásügy a Habsburg 
Monarchiában és a cári oroszországban . Ford . tamás Ágnes . Aetas, 2013/3 . 173–183 .
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neMZetéPÍtés BiroDaLMi keretek köZött

A közeli előzményekre is kitekintéssel az osztrák-magyar közjogi viszony 1867-es 
rendezésével kialakult helyzet dióhéjban úgy jellemezhető, hogy létrejött egy, a had-
ügy és a külpolitika, az ezekre vonatkozó pénzügyek, valamint az államfő3 tekinte-
tében közös integrációs kereteken belül a szuverenitás összes többi attribútumának 
és intézményi feltételeinek birtokába jutó kvázi magyar nemzetállam, amely egy-
úttal kétosztatúvá (dualistává) tett egy addig felvilágosult vagy jelző nélküli abszo-
lutista, előbb névlegesen alkotmányossá, majd neoabszolutistává, utána pedig kor-
látozottan alkotmányossá változtatott, de hagyományosan alapvetően centralizált 
irányítású birodalmat. A Habsburgok uralta területeket egymáshoz kapcsoló közjogi 
viszonyok ekkori rendezése ráadásul azt is egyértelművé tette, hogy Magyarország 
immár nem „Ausztria” – még abban az értelemben sem, ahogy a kérdést a Német-
római Császárság 1806-os megszüntetése (amelynek a Magyar Királyság sohasem 
volt a része) és az Osztrák Császárság 1804-es megalapítása, legalábbis szimboliku-
san, évtizedekre nyitva hagyta, miközben ekkortól Ausztria fogalma szűkült mind-
inkább „Ciszlajtániá”-vá, hivatalos nevén: a Reichsratban képviselt királyságok és 
országokká .4 Eldőlt tehát, hogy a 18. századi felvilágosult abszolutista civilizatóri-
kus–bürokratikus birodalomépítés, a napóleoni háborúk állampatrióta,5 bár a roman-
tikus nacionalizmus történelmi emlékezetközösségi projektumára építeni kívánó 
összosztrák nemzettudat megteremtése6 és a birodalmat benépesítő etnikumok (Volks
stämme) egyenjogúsítását (Gleicberechtigung) ígérő, de egyaránt a magasabb szintű 
birodalmi egységet szorgalmazó kísérletei7 zátonyra futottak. Helyettük a Habsburg 

3 Ferenc József császár-király alkotmányosan biztosított és informális (de a gyakorlatban annál 
valóságosabb) uralkodói jogköreiről és szerepéről a dualista államberendezkedésben és az állam-
igazgatás mindennapjaiban átfogóan ld. scHWarczWölder Ádám: egy személyre szabott birodalom 
uralkodója – Ferenc József. In: VERITAS Évkönyv 2017 . szerk . ujváry Gábor . Budapest, Veritas–
Magyar napló, 2018 . 25–39 .

4 Ausztria fogalmának történeti változatairól lásd: Was heisst Österreich? Inhalt und Umfang des 
Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute . Hg . plascHKa, richard G .–stourzH, Gerald–
niederKorn, Jan Paul. Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995.

5 judson, Pieter M.: Servants and Citizens, Empire and Fatherland, 1780–1815. In: Uő.: The Habs
burg Empire. A New History. Cambridge MA, Belknap Press, 2016. 51–102.

6 roBert, andré: L’idée nationale autrichienne et les guerres de Napoléon. L’apostolat du baron de 
Hormayr et le salon de Caroline Pichler . Paris, F . alcan, 1933 . – szentesi edit: Birodalmi patriotiz-
mus . történetszemlélet, történetírás, történeti publicisztika és történeti témák ábrázolása az osztrák 
Császárságban 1828-ig. In: Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészetek kapcsolatáról Magyar
országon . szerk . miKó Árpád–sinKó katalin, Budapest, Magyar nemzeti Galéria, 2000 . 73–91 .

7 Ez utóbbi kísérletek magyarországi megvalósíthatatlanságáról monografikusan ld. deáK Ágnes: 
„Nemzeti egyenjogúsítás”. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849–1860 . Buda-
pest, osiris, 2000 .
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Birodalom ciszlajtán (a Magyar Királyságon kívüli) részei alapvetően a tartományi 
föderalizmus, „transzlajtán” (tehát a magyar korona) területei pedig, egyfelől a Hor-
vát-Szlavónországnak alaptörvényileg garantált belügyi és kulturális önrendelkezés-
sel,8 másfelől az évszázados erdélyi közjogi különállás közel egyidejű felszámolásá-
val9 a nemzetállam-építés útjára léptek.

A kulturális értelemben felfogott magyar nemzet(állam)építés természetesen nem 
1867-ben vette kezdetét, hanem a tágan értett jozefinizmus hatására és azzal lénye-
gében szembehelyezkedve már az 1790-es évektől napirenden volt. Ebben az össze-
tett és korántsem lineáris folyamatban eleinte inkább csak jelzésértékű, majd egyre 
fontosabb szerephez jutott a magyart a tágan értett hazai közélet és közoktatás hiva-
talos nyelvévé emelő, sok-sok megtorpanással tarkított jogszabály-alkotási procesz-
szus is,10 amelyet végül „A magyar nyelv és nemzetiségről” című 1844. évi II. tc. 
el  fogadása tetőzött be. 1848–49-ben pedig már a magyar politikai nemzetépítésnek  
a 19. században maximálisan elérhető lehetőségei és korántsem lebecsülendő korlá-
tai váltak a kortársak döntő többsége számára nyilvánvalóvá a politikai-társadalmi 
demokratizálás és emancipáció, a rivális hazai nacionalizmusok némelyikének tö -
megmobilizáló ereje és a nemzeti szuverenitás külpolitikai támogatottsága terén 
egyaránt. Ezekhez a sokrétű és több szempontból is ellentmondásos tapasztalatok-
hoz képest az 1867-ben kiépített politikai rendszer részben szilárdabb és hosszú ideig 
tartósabbnak bizonyuló, részben viszont a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeiről 
való lemondással korlátozottabbnak tűnő kereteket biztosított a következő fél évszá-
zad sokrétű hazai nemzetállam-építési törekvései11 számára .

a HaZai történeLeM és a MaGyar nyeLV oktatÁsÁnak 
intéZMényesÍtése a köZoktatÁs aLsó sZintJén

szemben a hazai egyetem és középiskolák gyakorlatával, ahol már a 18 . század utolsó 
évtizedeitől kötelezően oktatták, a legszélesebb célközönséget jelentő elemi iskolák-
ban voltaképp csak 1868-tól vált általánosan kötelezővé a történelem és benne 
Magyarország történetének tanítása, dacára annak, hogy már a század első felében is 

8 1868. évi XXX. tc. a Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fennforgott közjogi 
kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről, 48. §. 

9 1868. évi XLIII. tc. Magyarország és Erdély egyesítésének részletes szabályozásáról.
10 Szekfű Gyula: iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez . Bevezetés . in: Uő .: Nép, nem

zet, állam. Válogatott tanulmányok. Budapest, Osiris, 2002 [1926]. 293–453.
11 Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyar

országon. Tanulmányok . szerk . csiBi norbert–scHWarczWölder Ádám, Pécs, kronosz, 2018 .



43

KuLTuRÁLIS NEMZETéPÍTéS éS AZ ELEMI NéPISKOLAI TÖRTéNELEMOKTATÁS…

megkísérelték annak bevezetését. Számos helyen persze korábban is működtek or -
szágszerte olyan kiemelt népnyelvű alsó szintű iskolák (schola vernacula primaria, 
más néven: normaiskola),12 illetve az előkelőbb családok leányai számára létesített 
felsőbb elemi iskolák,13 amelyekben már a 19. század első felében kötelező tárgy volt 
Magyarország történelme .14 Emellett nemcsak az Eötvös József első, 1848-as kul-
tuszminisztersége alatt kidolgozott népiskolai törvényjavaslat tartalmazta, de már 
az 1839–40-es rendi országgyűlés által kiküldött kerületi választmány népoktatási 
munkálatában is szerepelt a történelem tanításának tervezete a „hazai történetekre 
való különös tekintettel”.15 A tantárgy általános érvényű és az ország minden alsó 
szintű általánosan képző iskolatípusában kötelező oktatását viszont – a korábbi tör-
vényalkotói törekvések tervezetben maradása miatt – végül csak az első hazai nép-
oktatási törvény rendelte el egységesen, mindennemű iskolafenntartóra kötelező ér -
vénnyel .16 a szintén a népoktatási törvény hatálya alá tartozó – de valójában már az 
oktatás középfokát17 jelentő – felsőbb népiskolákban és polgári iskolákban szintén 
ugyanezen törvény tette kötelezővé a hazai történelem tanítását,18 ahogy magától 
értetődően azzá vált a tanítóképzőkben is.19 Végül a Katonai Határőrvidék polgáro-
sításával közvetlenül a magyar kormány fennhatósága alá kerülő területek nép -
iskoláinak külön szabályrendeletében is egyöntetűen előírták a történelem oktatását 
„különös tekintettel a hazára s a hazai alkotmányra” az általános népiskolák (elemi 
iskolák), a felső népiskolák (polgári iskolák), felső leánytanodák, a két évfolyamos 

12 Ratio Educationis Publicae totiusque Rei Literariae per Regnum Hungariae et Provincias eidem 
adnexas. Buda, Typis et Sumtibus Regiae univer. Hungaricae, 1806. 27. § 30. §.

13 Magyarország’ elemi tanodáinak szabályai . Religio és Nevelés. Kath. Egyházi Folyóirat. 1845 . ii . 
évf. 39. sz. (32. §.). 311.

14 A birodalom Lajtán túli részeiben ezzel szemben még a népoktatást négyosztályossá tevő Leo 
Thun-féle 1855-ös miniszteri rendelet sem írta elő a történelem oktatását. Vö.: Verordnung des 
Ministers für Cultus und unterricht […] womit die Zahl der Classen an den Hauptschulen bestimmt, 
und der in denselben zu ertheilende Unterricht geregelt wird . in: Reichs-Gesetz-Blatt für das 
Kaiserthum Oesterreich. Wien, Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1855. 411–418.

15 Hajdu János: Eötvös József báró első minisztersége (1848). Budapest, Mta, 1933 . 199 .
16 1868. évi XXXVIII. tc. a népiskolai közoktatás tárgyában. 11. §. f); 55. §. f) (felekezeti és községi 

elemi népiskolák) .
17 A szakirodalom az átfogó műveltséget nyújtó, de szakképzést nem adó és felsőoktatási intézmé-

nyekben való továbbtanulásra sem jogosító tanintézményeket nevezi középfokúnak. Vö. mészáros 
istván: Magyar iskolatípusok 996–1990 . (a Magyar neveléstörténet Forrásai Vi .) Budapest, 
oPkM, 1991 . 6, 56–58 .

18 1868. évi XXXVIII. tc. 64. §. g) (felsőbb népiskolák); 74. §. h) (polgári iskolák). Tanterv a polgári 
fiuiskolák számára. Az 1868.-iki XXXVII. t. cz. értelmében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi 
m . k . minister 1879-dik évi szeptember hó 12-én a 25 .409 sz . a . kelt rendeletével . Budapest, egye-
temi nyomda, 1880 . 13–14 .

19 1868. évi XXXVIII. tc. 88. §. e) (tanitóképezdék).
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városi műveldék (hétvégi iskolák azon városokban, ahol nincsen felső népiskola, 
illetve leányiskola) és a tanítóképezdék oktatói számára .20

A magyarországi népiskolák tannyelve (ahogy arra az iskolatípus fentebb említett 
eredeti latin neve is utalt) természetszerűen eleve népnyelvű volt, ám a hazai közélet 
magyar nyelvűvé tételével párhuzamosan a törvényalkotók megkísérelték a közok-
tatás alsó szintjén is kötelezővé tenni az ország hivatalos nyelvének oktatását.21  
Az 1844. évi II. tc. 9. §. ugyan sommásan úgy fogalmazott, hogy az uralkodói ren-
delkezés folytán a magyarországi közoktatás nyelve a magyar,22 ennek foganatosí-
tása azonban sem 1848-ig, sem az azt követő időszakokban nem vált már valóra. 
Olyannyira, hogy az elemi népiskolákban a magyar nyelv kötelező oktatását – jelen-
tős részben alulról jövő kezdeményezések hatására23 – majd csak az 1870-es évek 
legvégén rendelték el törvényileg,24 és amelynek évtizedes végrehajtatlansága, illetve 
eredménytelensége vezetett végül jelentős részben, bár nem kizárólagosan, a hír-
hedtté vált Apponyi-féle iskolapolitikai törvényekhez is25 immár a 20. század első 
évti zedében .

A felvázolt összképet tovább árnyalja, hogy a nemzetiségi törvény rendelkezésé-
vel26 ellentétben az állam által alapított és/vagy fenntartott, egyszersmind mintaadó 

20 Szabályrendelet a határőrvidéki népiskolák oktatási ügyeiről. In: Magyarországi rendeletek tára . 
V. folyam. Pest, Ráth Mór, 1871. 236., 240–242., 252.

21 Az első, kifejezetten tapintatos lépést ez irányba az 1845-ös uralkodói rendelet tette, amelynek 
értelmében a felső elemi (városi) népiskolai osztályokban és női tanodákban az anyanyelv mellett  
a magyar nyelvtant (Horvátországban pedig a magyar nyelv elemeit) is tanítani kellett, miközben 
az alsó (falusi) elemi népiskolák teljesen anyanyelviek maradtak. Vö. Magyarország’ elemi tanodá
inak szabályai . 309–310 .

22 Ezt azonban egy 1847–48 fordulóján kidolgozott, de törvényi szentesítést már nem kapó újabb dié-
 tai javaslat akként módosította, hogy a magyar nyelv kötelező oktatása mellett a magyar tannyelv 
bevezetése az illető hatóságokra legyen bízva, a kapcsolt részek kivételével, amelyek területén  
a magyar szintén kötelezően tanítandó. Törvényjavaslat a magyar nyelvről és nemzetiségről 3. és  
9. §. In: Felséges első Ferdinánd Austriai császár, Magyar- és Csehországok e néven ötödik apost. 
Királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei sz. András hava 7-ik napjára ren
deltetett Magyarországi Közgyűlésének irományai. Pest, Landerer és Heckenast, 1848 . 52–53 .

23 Hamar Mária: A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 1879. évi törvényről. Századok, 1976/1 . 
98–101 .

24 „4. § A magyar nyelv az összes bárminemű nyilvános népiskolákban a köteles tantárgyak közé 
ezennel felvétetik.” 1879. évi XVIII. tc. a magyar nyelv tanitásáról a népoktatási tanintézetekben.

25 1907. évi XXVI. tc. az állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabályozásáról és az állami 
népiskolák helyi felügyeletéről. – 1907. évi XXVII. tc. a nem állami elemi népiskolák jogviszonya-
iról és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól. – 1908. évi XLVI. tc. az elemi népisko-
lai oktatás ingyenességéről.

26 „17. § Az állam s illetőleg a kormány által már állított, vagy a szükséghez képest állítandó tan-
intézetekben a tanítási nyelvnek meghatározása, a mennyiben erről törvény nem rendelkezik,  
a közoktatási minister teendőihez tartozik. De a közoktatás sikere, a közművelődés és közjólét 



45

KuLTuRÁLIS NEMZETéPÍTéS éS AZ ELEMI NéPISKOLAI TÖRTéNELEMOKTATÁS…

szerepűnek tekintett népiskolák27 kizárólag államnyelven oktattak, azaz magyar tan-
nyelvűek voltak. Ezek létesítése azonban az 1890-es években vett csak nagyobb len-
dületet olyannyira, hogy a „Lex Apponyi” bevezetése idején is alig 14%-át tették ki 
mindösszesen a hazai elemi népiskoláknak .28 A világháború kitörése előtti utolsó 
tanévben ugyan az összes magyarországi elemi népiskola több mint ötöde (20,7%) 
működött immár állami fenntartásban,29 ám ugyanennek a tanévnek a végén Jan-
kovich Béla kultuszminiszter két jelentős ponton is enyhített az 1900-as évtized 
nyelvhasználati rendelkezéseinek szigorán. Egyrészt az iskolafenntartótól függet-
lenül ismét anyanyelvivé tette a hitoktatást az összes népoktatási intézményben és 
mindenfajta ismétlő iskolában,30 másrészt lehetővé tette, hogy az állami elemi népis-
kolák nem magyar anyanyelvű diákjainak anyanyelvét az első és második évfolya-
mon kisegítő nyelvként használhassák, a harmadik, negyedik és ötödik osztályban 
pedig önálló tantárgyként taníthassák31 (amennyiben az adott osztályba beiratkozott 
diákok harmadának nem magyar, de ugyanazon anyanyelvű szülői azt kérték).

szempontjából az államnak is legfőbb czélja levén; köteles ez az állami tanintézetekben a lehető-
ségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgá-
rai az általok lakott vidékek közelében anyanyelvökön képezhessék magukat egészen addig, hol  
a magasabb akadémiai képzés kezdődik.” 1868. évi XLIV. tc. a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában.

27 Amely iskolatípus raison d’être-jét a korabeli hivatalos oktatáspolitika ekképp summázta: „Az egy-
séges állampolgári szellem megerősítése a különböző népfajú és hitfelekezeti lakosság közt, a nép-
nevelésnek bizonyos irányítása az oktatás kívánatos módszerének gyakorlati bemutatása által az 
ország minden részében, végül a népnevelés biztosítása ott, a hol más iskolafenntartó azt vagy 
éppen nem, vagy nem megfelelő módon látja el: ez az a főfeladat, a melynek szolgálatában az állami 
népiskola áll.” N. n.: A közoktatásügy Magyarországon . Budapest, M . kir . Vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter, Hornyánszky Viktor, 1908. 38–39.

28 A magyar szent korona országai népoktatásügyének fejlődése. A magyar kir. kereskedelemügyi 
minister rendeletéből szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal (Magyar 
statisztikai közlemények. Új sorozat 31. köt.) Budapest, Athenaeum, 1913. 30.

29 A m. kir. kormány 1914. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai 
évkönyv . Budapest, athenaeum, 1916 . 354 .

30 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1914. évi 1.797. eln. számú megkeresése valamennyi 
főtisztelendő egyházi főhatósághoz, a hitoktatás nyelvéről a népoktatási tanintézetekben. – A m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1915. évi 730. eln. számú leirata valamennyi főtiszt. egyházi 
főhatósághoz, a hitoktatás nyelvéről az ismétlő iskolákban.

31 A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszternek 1914. évi 114.000. számú rendelete (utasitása) az 
állami elemi népiskolában a nem magyar anyanyelvnek kisegitőnyelvül való felhasználásáról, 
valamint annak, mint tantárgynak, tantervszerü tanításáról .
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PoLéMia a neMZeti történeLeM FoGaLMÁróL a kieGyeZést 
MEGALAPOZó ORSZÁGGYűLéSEN

1868. november utolsó harmadában a népoktatási törvény országgyűlési vitájával 
csaknem párhuzamosan folyt, néhány nap különbséggel, a nemzetiségi egyenjogú-
ságról szóló törvényjavaslat képviselőházi vitája is, amelynek hozzászólói is részben 
ugyanazok voltak, mint az oktatáspolitikai tárgyú polémiáé. A nemzetiségi egyenjo-
gúság törvénytervezetének tárgyalásán megnyilvánuló képviselők lényegében az 
ország föderalizálását megalapozni törekvő kisebbségi és a nemzetállami kereteket 
nyilvánvalóvá tevő többségi tervezet fölött vitáztak. Ennek során követeléseik alátá-
masztása érdekében nemcsak a kisebbségi tervezet mellett lándzsát törők folyamod-
tak gyakran történelmi argumentációhoz, de a többségi javaslat támogatói is elősze-
retettel hivatkoztak forrásalapú érvekre az előbbieket cáfolandó. Az etnikusan önálló, 
vagy épp ellenkezőleg, az etnikumok feletti össznemzeti identitásdiskurzus tanügyi 
intézményesítése tehát mindkét szembenálló fél számára szembetűnően kulcsfontos-
sággal bírt, ami nemcsak a nemzetiségi törvény, hanem már a népoktatási törvény 
végleges szövegezése során is megmutatkozott . a saját nemzeti történelem oktatá-
sának elvárását ugyanis a neoabszolutizmus bukását követően összehívott ország-
gyűlés számára készített, ám tárgyalásra már nem került, a román Wlád Alajos32 és 
Popovics Zsigmond-féle 1861-es törvénytervezet is megfogalmazta. Explicitté tette 
ugyanis, hogy „mindegyik nemzet, illetőleg vallásfelekezet tanodáiban a tudomá-
nyok összes ágainak előadása […] az illető nemzet nyelvén történjék, mely tanodák-
ban egyszersmind az ország pragmatikai történelme mellett a saját nemzeti történe
lem is rendes tantárgy gyanánt háboritlanul taníttassék”.33 A kiegyezést tető alá hozó, 
fél évtizeddel később összehívott országgyűlés számára készített újabb (a román 
Mocsonyi antal, valamint a szerb Miletics szvetozár és Branovácsky istván nevével 
fémjelzett, 26 szerb és román országgyűlési képviselő által aláírt) 1867-es kisebbségi 
törvényjavaslat pedig úgy fogalmazott, hogy „a hat országos nemzet minden népis-
koláiban […] a melyekben az ország pragmatikai történelme előadatik, egyúttal saját 
nemzeti történelmök is kötelezőleges tárgyként előadandó”.34 Mivel az általános 
képviselőházi vitára kerülő Mocsonyi–Branovácsky–Miletics-féle törvényjavaslatot  
a képviselőház elsöprő többsége leszavazta, következésképp az említett passzusok 

32 A nem magyar etnikumú hazai politikusok nevét a korabeli dokumentumokban szereplő magyaros 
formában és helyesírással használom.

33 Az 1865. évi deczember 10-dikre hirdetett országgyülés képviselőházának irományai . Pest, emich 
Gusztáv, 1867. II. köt. 133. sz. 271. (Kiemelés tőlem: L. L.)

34 uo. 263. (Kiemelés tőlem: L. L.) A törvényjavaslat az alábbi hat egyenjogú országos nemzetet 
kívánta intézményesíteni: magyar, román, szerb, szlovák, orosz [ruszin], német.
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sem kerültek be a nemzetiségi törvény végleges szövegébe. A magyar országgyűlés 
ezáltal világosan elvetette, hogy a népiskolai tantervekbe bekerülhessen az általános 
magyarországi történelemtől eltérő, nemzetiségspecifikus történelem mint önálló 
tantárgy .

Visszatérve a népoktatási törvényre, jóllehet az országgyűlés népoktatási bizott-
ságának munkája során a tárgyalt kérdés, azaz az általános hazaitól eltérő saját 
„nemzeti történelem” önálló tantárgyi előírása – legalábbis a kiadott hivatalos jegy-
zőkönyv szerint – nem került szóba,35 annál élénkebb szóváltás bontakozott ki viszont 
a törvénytervezet részletes képviselőházi tárgyalásának egy adott pontján a hazai 
történelem tartalmának nemzeti vonatkozásairól. A felsőbb népiskolákban okta-
tandó tantárgyakat felsoroló 64. §-hoz módosító indítványt benyújtó, a Temes megyei 
Szászkabánya körzetét képviselő román Babes Vince a történelem oktatásával kap-
csolatban ugyanis amellett érvelt, hasonlóan a Mocsonyi–Branovácsky–Miletics-féle 
1867-es kisebbségi törvényjavaslat megszövegezőinek álláspontjához, hogy a ha  zai 
történelem gyűjtőfogalma helyett az országot lakó nemzetek, illetve nemzetiségek 
saját külön történelmének oktatását is írja elő a népiskolai törvény. Gondolatmenete 
az alábbi logikára épült: „A 64-dik szakaszban […] a hol a tantárgyak közt elősorol-
tatik a földrajz és történet, és a záradékban […] az »átalános és hazai« jelszavak 
foglaltatnak, ugyanezen záradékot egy szóval akarnám megtoldatni; de ezt röviden 
indokolnom kell előbb. Tudvalevő dolog, tisztelt ház, hogy a hazai történelemben benne 
foglaltatik a magyar nemzetiségnek egész története. (Fölkiáltások: Nincs magyar 
nemzetiség! Magyar nemzet!)36 Sőt, uraim, tényeket beszélek el, sőt nincs is hazai 
történelem, mely ne lenne identificálva a magyar nemzet történelmével. De főleg az 
ujabb korban az a különös szokása a magyar történetíróknak, hogy a többi, az ország-
ban lakó nemzetek történelmét nem is érintik; (Fölkiáltások: Nincs is külön nem
zet!)37 pedig, uraim, hiába tagadnók, a többi nemzeteknek vagy nemzetiségeknek is 
megvan az ő saját nemzeti történelmök, és ha méltányosak, vagy épen igazságosak 

35 Az 1865/8-diki országgyülés népoktatási bizottságának munkálatai (kiadatott a képviselőház ren-
deletéből). Pest, Légrády testvérek, 1869.

36 Az 1861-es többségi nemzetiségi törvényjavaslat az országban lakó népek felsorolásánál a magyart 
is a többivel egyenjogú nemzetiségként szerepeltette, miközben már szintén tartalmazta a politikai 
nemzet fogalmát, amennyiben azt „a magyar állam históriai fogalmának megfelelő egységes és 
osztatlan magyar nemzet”-tel azonosította. Az 1861-ik év april 2-án Pesten egybegyült or  szág-
gyülés képviselőházának irományai . Pest, Landerer és Heckenast, 1861 . i . köt . 48 . sz . 2 .

37 A nemzetiségi egyenjogúságról végül megszavazott törvény Deák Ferenc által megfogalmazott 
preambuluma, mint ismeretes, hasonlóan az imént hivatkozott 1861-es többségi törvényjavaslat 
szövegéhez, visszaemelte a jogszabályba annak deklarálását, hogy Magyarországon politikai tekin-
tetben csak egy nemzet létezik, a magyar (amelynek azonban az ország összes lakosa minden, így 
nyelvi-etnikai különbségtől függetlenül egyenjogú tagja).
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akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy igen is, szükséges, hogy a hazai történelem 
mellett, melyben a magyar nemzet történelme benne foglaltatik, a többi nemzetek 
külön történelme s az azokat illető külön földrajz is mint külön tantárgy, előadassék. 
azért a 64-ik szakaszban a) alatt a 6-dik tantárgyat határozó intézkedés záradéká-
ban az »átalános« szó után még a »nemzeti« szó felvételét indítványozom, s ugyan-
ezen szakaszban b) alatt az 5-dik tantárgy megállapítása után, záradékba szintén azt 
kifejeztetni óhajtom, t. i. : »átalános, nemzeti és hazai«.”38

Babes karakterisztikus nemzetitörténelem-felfogását, amely világosan elkülöní-
tette egymástól az ország egésze és lakosságának „nemzetek” (mai terminussal in -
kább: etnikai közösségek) szerinti történelmét, az utána szót kérő Tisza Kálmán 
argumentációjában azzal az ellenvetéssel utasította el, hogy Magyarország törté-
nelme etnikai alapon nem felosztható, az ország közös történelmétől elválasztható 
különálló narratívák nem léteznek, illetve amennyiben az utolsó időszak vonatkozá-
sában mégis kialakultak ilyenek, inkább elfelejtendők, mintsem kívánatosak és így 
az újabb nemzedékek számára továbbadandók lennének. „Azon történelem – hang-
súlyozta Tisza –, mely Magyarország történt dolgait adja elő, a dolog természeténél 
fogva előadja mindazok történetét, kik e hazában laknak (Ugy van!); mert mind-
azon eseményekben, melyekről ezen történelem szól, nem csak egyik vagy másik 
ajku tagjai e hazának vettek részt, hanem részt vettek összes polgárai (Helyeslés); és 
a mennyiben van, vagy lehetne valamelyik nemzetiségnek külön történelme, csak 
azóta vagy oly időkben van, a midőn a hazának egyes, egyik vagy másik nemzeti-
séghez tartozó lakói lelkiismeretlenül felizgattatván, ellentétbe tették magukat az 
összes nemzettel . (Élénk helyeslés.) Egyébiránt egyfelől ezen történelem is benne 
foglaltatik mégis: a közös történelemben, és másfelől oly külön tényei ezek az egyik 
vagy másik nemzetiségü honpolgároknak, melyeket nem külön dicsőíteni és történe-
lembe foglalni, hanem mindnyájunknak el kellene felejteni. (Igaz!) én tehát, mig egy 
felől az ellen, hogy a magyar történelem nem e haza összes lakosainak történelme, 
hanem hogy azt a századok során igy fel kelljen darabolni a külön nemzetiségek 
történelmeire, tiltakozom […].”39

Babes indítványát ugyanakkor az óbecsei képviselő, Miletics Szvetozár a szerbek 
törvény által is garantált egyházi autonómiájára40 hivatkozva biztosította támogatá-
sáról: „Babes képviselő módositványának e záradékát elfogadom, és Tisza Kálmán 
képviselő urnak csak azt válaszolom, hogy a szerbeknek népiskolában kell tanulni és 

38 Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyülés képviselőházának naplója . Pest, athe-
naeum, 1868. X. köt. 362.

39 Uo . 362–363 .
40 1790/91. évi XXVII. tc. a görög nem-egyesült vallásúakról.
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tudni a nemzeti történelmet, nem csak azóta, mióta a szerbek Magyarországba jöt-
tek, hanem ab origine nationis.”41

A Babes-féle kezdeményezést,42 ahogy a nemzetiségi törvény vitája során a Mo -
csonyi–Branovácsky–Miletics-féle kisebbségi törvényjavaslatot, a képviselőház több -
sége szintén leszavazta, a népiskolai törvény maga mégis úgy fogalmazott, hogy  
a felekezeti fenntartásban működő iskolák tananyagát az iskolafenntartó saját maga 
határozhatja meg (természetesen ezen iskolák számára is előírva kötelező tantárgy-
ként a „hazai földleirás és történet”-et).43 a népoktatási törvény ugyan a nemzetisé-
geket önmagukban nem ruházta fel iskolafenntartó joggal, ám a törvény értelmében 
a községek, magánszemélyek és társulatok, valamint a hitfelekezetek is tarthattak 
fenn saját népiskolákat. A szó szoros értelmében az 1918 előtti Magyarországon nem 
beszélhetünk tehát önálló kategóriaként „nemzetiségi iskolákról”, a községi és tár-
sulati, de mindenekelőtt a felekezeti fenntartású iskolák egy jelentős része mégis 
kifejezetten nemzetiséginek volt tekinthető, és így is tekintettek rájuk, ugyanis – jel-
lemzően szerb, erdélyi szász, román, illetve ruszin vonatkozásban – az etnikai-nem-
zetiségi és vallásfelekezeti közösség lényegi vagy akár teljes átfedésben állt egy-
mással .

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szerb népiskolák számára 1872-ben pedig 
külön rendeletben az addig is létező autonómiájukat tovább erősítve arról határo-
zott, hogy a szerb népiskolákban kötelező tantárgy a „hazai történelem a szerb nép 
történetével” (18. §), az egyéb nyilvános vagy magántanintézetbe járó görögkeleti 
vallású és szerb nemzetiségű gyermekek pedig a szerb népiskolában „szerb olvasás-
ból s a ha  zai és szerb történelemből kötelesek vizsgát tenni” (7. §), ahogy a tanítókép-

41 1865-ös országgyűlés képviselőházi naplója. 1868. X. köt. 363.
42 Babes egy további ponton is megpróbálta – jóllehet hasztalanul – érvényesíteni a „föderalizációs” 

álláspontot. A „reciprocitás elvére” hivatkozva azt indítványozta ugyanis, hogy a nem magyar 
tannyelvű felsőbb népiskolákban második nyelvként ne a magyar, hanem „egy másik, az illető 
vidéken divatozó, s a nép szükségének leginkább megfelelő nyelv, a községi hatóság megállapí-
tása szerint” legyen kötelezően tanítandó, miáltal a helyi közösségek számára „szükséges és 
hasznos nyelv” megtanulását célzó igényeket az államnyelv elsajátításának érdeke elé sorolta. 
Uo . 361–362 .

43 11. § A hitfelekezetek, mindazon községekben, hol hiveik laknak, saját erejökből tarthatnak fönn 
és állíthatnak föl nyilvános népoktatási tanintézeteket […], azon intézetekben a tanítókat és tanáro-
kat maguk választhatják, azoknak fizetését maguk határozhatják meg, a tankönyveket maguk szab-
hatják meg, s a tanítási rendszer és módszer iránt is […] intézkedhetnek […]. (1868. évi XXXVIII. 
tc.) érdemes utalni rá, hogy a törvény elfogadásakor a hazai elemi népiskolák elsöprő többsége, 
94,5% felekezeti fenntartásban működött. Vö. A magyar szent korona országai népoktatásügyének 
fejlődése . 30 .
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zők és felsőbb leányiskolák hallgatói számára is kötelezővé tették a hazai történet 
mellett a szerb nép történetét is (97. §; 4. §).44

A nemzetiségi egyenjogúságról és a népoktatásról szóló 1868-as országgyűlési 
viták és a nyomukban megszülető kodifikációs eredmények egyfelől világossá tették 
tehát, hogy a magyarországi jogalkotók többsége elvetette a közös haza történelmé-
nek „etnohistóriákra” tagolását, azaz a múltra vonatkozó közösségi emlékezés etni-
kai szempontok mentén történő intézményesítését. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy 
az 1868-as magyarországi törvényalkotók többsége a jelen és a jövő mellett az évszá-
zados együttélés retrospektív „föderalizálását” is elutasította. Másfelől az is bebizo-
nyosodott, hogy a hazai politikai elit egyes, a többinél erősebb érdekérvényesítő 
képességgel bíró, mert a múltban már megszerzett felekezeti autonómiával rendel-
kező és azt kreatívan újraértelmező csoportjai számára mégiscsak lehetővé tette  
a (hallgatólagosan magyarként interpretált) nemzetihez képest alternatív saját közös-
ségi múltértelmezés iskolai intézményesítését is. Ahogy láttuk, a teljes oktatásügyi 
önrendelkezést kapó horvát-szlavón társország45 mellett a magyarországi szerbek 
szintén szabad kezet kaptak nemcsak a közös hazán belüli, de a Magyarországra 
költözésük előtti saját nemzeti történelmük iskolai elsajátíttatására is.

aZ eLeMi néPiskoLÁk és aZ ÁLtaLUk oktatottak 
neMZetiesÍtésének JoGsZaBÁLyi környeZete

a közoktatási intézményekben használatos tanítási nyelv alakulásához némileg ha -
sonlóan – amelyre itt csak annyiban tudok visszautalni, hogy az az 1860-as és 1870-
es években a soha korábban nem tapasztalt és a jogszabályi szigorítások miatt  
a későbbiekben már szintén egyre kevésbé jellemző sokféleséggel írható le – a hazai 
történelem népiskolai oktatásának tartalma vonatkozásában is ekkor nyert teret  
a kiépülőben lévő nemzetállam szempontjából mind határozottabban zavarónak ér -
zékelt változatosság, sőt helyenként markáns disszonancia is. A törvényalkotók ezért 
– természetesen nem függetlenül a népiskolai magyarnyelv-oktatás nyilvánvaló 
kudarcának érzékelésével – a magyar nemzetépítés szempontjából visszás állapoto-

44 A vallás és közoktatásügyi magyar királyi ministernek a karloviczi görög keleti érsekség és szerb 
patriarchátus administratorához 1872. évi július 17-én 17.565 szám alatt intézett rendelete. In: 
Magyarországi rendeletek tára. VI. folyam. Pest, Ráth Mór, 1872. 287–328.

45 A dualizmuskori horvátországi iskolarendszerről, valamint az olvasó- és tankönyvekben szereplő 
etnikai, történelmi és földrajzi ismeretekről ld. jelavicH, Charles: South Slav Nationalisms – 
Textbooks and Yugoslav Union before 1914. Columbus, Ohio State university Press, 1990. 41–54., 
98–137 ., 161–175 ., 208–219 .
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kat az érzelmi magyarosodás hathatósabb előmozdításával próbálták ellensúlyozni. 
a hazai szimbólumok használatának pozitív ösztönzéséhez képest e vonatkozásban 
mindazonáltal jóval korábban nyert törvényi szabályozást a negatívnak minősített 
rivális tartalmak eltiltása és potenciális használóinak szankcionálása . Már a kihágá-
sok törvényi szabályozásakor külön szakasz foglalkozott az állam elleni kihágások 
fejezetben „az állam és törvényes intézményei iránti ellenséges irányzatok jelzéseül 
szolgáló” zászlók, címerek és kitűzők használóinak (36. §), illetve „az ország, a társ-
országok vagy az osztrák-magyar monarchiának nyilvánosan kitüzött czímere vagy 
zászlója” elleni cselekmények szankcionálásán (37. §) túl azon személy büntetésével 
is, aki „az államkormány által eltiltott tankönyvet vagy taneszközt tanczélra használ 
vagy használtat” (38. §).46 Az „államellenes irány” fogalmát pedig a községi és fele-
kezeti elemi népiskolák tanítóinak fizetését rendező törvény definiálta a bármely 
összeggel segélyezett felekezeti népiskola államellenes irány követésével vádolt taní-
tója ellen indítandó fegyelmi eljárás részletezésekor.47 A nem magyar tanítási nyelvű 
elemi népiskolákban használatos tankönyvek minisztériumi jóváhagyástól is füg-
gővé tételét viszont csak a századfordulót követően, a „Lex Apponyi” révén szabá-
lyozták, amennyiben az államsegélyért folyamodó községi és hitfelekezeti iskolák 
számára a folyósítás feltételévé tették, hogy bennük a fontosabb tárgyakat kizárólag 
a miniszter által is engedélyezett tankönyvekből tanítsák.48

az állam- és (a vele azonosított magyar politikai) nemzetellenes szimbólumok be -
tiltása és eltávolítása mellett ugyanakkor viszonylag későn, szintén a „Lex Apponyi” 

46 1879. évi XL. tc. a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról.
47 „13. §. Államellenes iránynak tekintendő különösen minden cselekmény, mely az állam alkotmá-

nya, nemzeti jellege, egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének tör-
vényben meghatározott alkalmazása ellen irányul, – történt legyen az akár tanhelyiségben, akár 
azon kivül vagy más állam területén, élő szóval, irásban vagy nyomtatvány, képes ábrázolat, tan-
könyvek vagy egyéb taneszközök által.” 1893. évi XXVI. tc. a községi, valamint a hitfelekezetek 
által fentartott elemi iskolákban működő tanitók és tanitónők fizetésének rendezéséről.

48 „20. §. Nem magyar tanitási nyelvü községi és hitfelekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott 
tanitók alapfizetés- vagy korpótlék-kiegészitésben […] a következő további feltételek teljesitése 
mellett részesülhetnek:

  1. ha az illető iskolákban a magyar nyelv, a számolás, a hazai földrajz és történelem, továbbá  
a polgári jogok és kötelességek tanitása községi iskolákban a vallás- és közoktatásügyi minister 
által megállapitott tanterv szerint és óraszámban, kizárólag az általa is engedélyezett tankönyvek 
és tanitási segédeszközök használatával, hitfelekezeti iskolákban pedig a vallás- és közoktatásügyi 
minister által is jóváhagyott, vagy a mennyiben az iskolafenntartó részéről fölterjesztett tanterv 
jóváhagyható nem volna, általa megállapitott tanterv szerint és óraszámban kizárólag az általa is 
engedélyezett tankönyvek és tanitási segédeszközök használatával történik .

  2. ha az illető iskolában kizárólag a vallás- és közoktatásügyi minister által is helybenhagyott 
hazafias tartalmu olvasókönyvek és tanszerek használtatnak.” 1907. évi XXVII. tc. a nem állami 
elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól.
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folyományaként realizálódott csak a törvényalkotás síkján a hazai nemzeti szimbó-
lumok módszeres tantermi megjelenítésének előírása.49 Jóllehet ennek igénye már 
korábban is megfogalmazódott az oktatáspolitikai diskurzusban, ám a századforduló 
előtt elsősorban a középiskolai oktatás vonatkozásában50 került előtérbe, és lényegé-
ben szervesen illeszkedett a tömeges nemzeti szimbólumteremtés kortárs európai 
trendjeihez .51

az állam által jelképezett politikai nemzet szimbólumainak iskolai jelenléte meg-
követelésén túl természetesen a pozitív érzelmi-kognitív azonosulás másik kulcs-
fontosságú terepének a történelemoktatás tartalmi szabályozását és hatékony peda-
gógiai disszeminációját tekintették. A fentebbiekben körvonalazott tendencia ezen  
a területen is kirajzolódni látszik, jóllehet jóval áttételesebben. Az Eötvös József-féle 
1868-as népoktatási törvényhez kibocsátott tantervben eleve alig szerepelt még bár-
milyen, a törvényalkotó részéről elvárt konkrétum a történelemtanítás tartalmáról 
és szellemiségéről, leszámítva, hogy az alsóbb osztályok olvasmányaira építve a nép-
iskola ötödik osztályában életrajzok által, a hatodik osztályban pedig Magyarország
centrikusan kell tanítani a történelmet, amelynek célja, hogy általa „a haza és nemzet 
iránt meleg ragaszkodást s lelkesedő szeretetet” ébresszenek.52 Az idézett célkitűzést 
mindazonáltal megelőzte még „az isteni gondviselés iránt bizalmat és hálát, az erény 
iránt szeretetet, a bűn iránt undort s utálatot” felsorolás valláserkölcsi és általános 
morális imperatívuszainak rögzítése. A századforduló idején, a Wlassics Gyula mi -
nisztersége (1895–1903) alatt megkezdett, ám csak utódja, Berzeviczy albert (1903–

49 „17. §. Minden iskola és minden tanitó, tekintet nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami 
segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében a magyar hazához való ragaszkodás szellemét és  
a magyar nemzethez való tartozás tudatát, valamint a valláserkölcsös gondolkodást tartozik kifej-
leszteni és megerősiteni. Ennek a szempontnak az egész tanitásban érvényesülni kell; külső kifeje-
zésül minden iskolában, jellegkülönbség nélkül, ugy a főbejárat fölött, mint megfelelő helyen  
a tantermekben Magyarország czimere helyezendő el, a tantermekben a magyar történetből vett 
falitáblák alkalmazandók, nemzeti ünnepeken pedig az épületen a magyar nemzeti czimeres zászló 
tüzendő ki.” uo.

50 „Közös hazánk szépségeit, közös hazánk lakosainak életét, örömét-búját hirdetné, szemléltetné 
minden középiskola; közösen szerzett közös culturánk emlékeit tárnák mindenki elé; közös tör-
ténetünk szivet-lelket megragadó jeleneteit szemléltetve, kézzelfoghatólag bizonyítanánk: hogy  
e földön ezer esztendő óta mindig soknyelvű és vallású nép lakozott, de azért mindig csak egy 
haza, egy magyar cultura és egyetlen magyar nemzet volt . Mennyi államveszélyes históriai hazug-
ság pattanhatna széjjel és minden vidéknek a maga középiskolája olyan szent helyévé lenne,  
a melyben […] a magyar genius éltető lehét éreznék.” varGa Ottó: Valami a szemléltetésről és a 
nemzeti geniusról . Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1895/24 . 453 .

51 HoBsBaWm, eric: Mass-Producing traditions: europe, 1870–1914 . in: The Invention of Tradition. 
eds . HoBsBaWm, eric–ranGer, Terence. Cambridge, Cambridge university Press, 1983. 263–307.

52 Tanterv a népiskolák számára. Az 1868-dik XXXVIII. t. cz. értelmében kiadja a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. Buda, Magyar Kir. Egyetem, 1869. 31–32.
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1905) idején kidolgozott és kibocsátott új népiskolai tanterv ellenben – megőrizve az 
ötödik osztályban életrajzi fókuszú, a hatodikban pedig Magyarország-súlypontú 
módszertant – már szándékoltan minuciózus gondossággal szabályozta az elemi 
népiskolai történelemoktatással szemben támasztott központi követelményeket .53  
A vonatkozó tantárgyi utasítás immár legelső mondatában nyomatékos célmeghatá-
rozásként rögzítette, hogy „a történet-tanítás célja, hogy nemzetünk ezer esztendős 
múltjának és küzdelmeinek s az eseményekben és nagy történeti alakokban meg-
nyilatkozó nemzeti erényeknek megismertetésével felébressze, ápolja és nemesítse  
a nemzeti önérzetet, a hazaszeretet és a királyhüséget”.54 A részletes utasítás egyút-
tal világossá tette, hogy a tantárgy oktatásának célja „első sorban ethikai: a nemzeti 
ér  zésnek, a hazaszeretetnek, a polgárerényeknek ápolása és nemesítése”. A to -
vábbiakban pedig e cél elérését taglalva konkretizálta, hogy annak legfőbb eszköze  
a nemzeti hősök mintaadó szerepének bemutatása. Ahogy az utasítás fogalmazott: 
„a nemzet nagyjainak képei a történettanítás éltető középpontjai […] a kegyelet, 
melyet e nagyok iránt keltünk […] neveli a nemzeti öntudatot és lelkesítő példákat 
szolgáltat a hazafiúi kötelesség és polgári erények teljesítésére”.55 apponyi albert 
minisztersége alatt pedig végül a nem magyar tannyelvű elemi iskolák számára szin-
tén részletesen kimunkált magyar nyelvtanítási tervezetben is kiemelt figyelmet 
szenteltek a hazai történelemre vonatkozó ismeretek terjesztésének .56

53 Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir miniszter 
1905. évi junius hó 16-án 2202. eln. számú rendeletével. Budapest, Magyar Királyi Tudományegye-
tem, 1905. XXXIII–XXXIV, 144–155.

54 uo. XXXIII.
55 Uo . 144 .
56 A magyar nyelv tanításának terve a nem-magyar tannyelvű népiskolában és útmutatás ezen taní

tásterv használatához. Az 1907. évi 27. t.-c. 19. §. alapján kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir . miniszter 1908 . évi 120 .000 sz . a . kelt . rendeletével . Budapest, M . kir . egyetemi nyomda, 
1908. 8–10., 67–70., 73–76. Apponyi a hazafias történelemszemlélet iskolai meggyökereztetését 
minél szélesebb körben előmozdítandó régi hívét és elvbarátját, Benedek Eleket felkérve íratott 
továbbá egy olyan népiskolai történelemtankönyvet és olvasókönyvet, amelynek szövegét a legfon-
tosabb nemzetiségi nyelvekre lefordíttatva kétnyelvű kiadásokban is terjesztetett. A kérdésről 
bővebben lásd lajtai L. László: Ezer esztendő. Egy késő dualizmus kori hazai népiskolai történe-
lemtankönyv és az államilag sugallt patriotizmus . in: VERITAS Évkönyv 2017 . szerk . ujváry 
Gábor . Budapest, Veritas–Magyar napló, 2018 . 113–128 .
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kitekintés és össZeGZés

Népoktatásról lévén szó, joggal merül fel a kérdés, hogy milyen tömegeket érintett  
a 20. század elején az immár markáns nemzetiesítés felé forduló hazai történelem-
oktatás . az utolsó békeév hivatalos statisztikáiból kiindulva megállapítható, hogy  
a közel 17 000 hazai elemi népiskola bő 70 százaléka számított teljes, azaz hatosztá-
lyos iskolának, ezekben tehát az utolsó két évfolyamon Magyarország történelmét is 
kötelezően oktatni kellett, legalábbis elvileg.57 A statisztikai kimutatásokból kiderül, 
hogy a tanév végéig beiratkozott kevéssel több, mint 1 970 000 mindennapi elemi 
iskolás58 közül nagyjából 182 500-an jártak ötödik, kevesebb mint 97 000-en pedig 
hatodik osztályba . ez a számmennyiség az elemi népiskolások összlétszámához 
mérten kevésnek tűnik, ám a természetes lemorzsolódás mellett (az összes elemi 
népiskolás bő 28 százaléka járt első évfolyamra, szemben a nagyjából 9 százaléknyi 
ötödikes és szűk 5 százaléknyi hatodikossal) nem szabad figyelmen kívül hagyni két 
tényezőt: egyrészt, ahogy az imént már volt szó róla, a vizsgált tanévben az elemi 
népiskolák harminc százaléka hat évfolyamnál kevesebből állt, így azokra értelem-
szerűen nem vetíthető az ötödik és hatodikos elemi iskolások arányszáma, másrészt 
pedig az elemi népiskolai tanulók egy jelentős része a negyedik osztály után polgári 
iskolában vagy középiskolában folytatta a tanulmányait, ahol a hazai történelmet 
előbb vagy utóbb szintén kötelezően tanulnia kellett.

Az iskolai tanulmányaikat korán befejezők megfelelő szempontú történelmi isme-
retekhez juttatásának kérdése mindazonáltal élénken foglalkoztatta az iskolán kívüli 
műveltségterjesztésben érdekelt legkülönbözőbb beállítottságú, világnézetű és intéz-
ményi háttérrel rendelkező korabeli szereplőket, ahogy az az első hazai ilyen témá-
nak szentelt tudományos tanácskozáson is nyilvánvalóvá vált . e kérdéskör ugyanis 
az 1907-es, Pécsett rendezett országos szabadoktatási kongresszuson mindjárt az 
első szakosztály első csoportjában napirendre került. Mivel a kibontakozóban lévő 
hazai tömegkultúra kontrollálása és modernizálásának tétje okán átfogó világnézeti 
összeütközéseknek is terepet adó kongresszuson a történelemoktatásról hosszabb 
előadást tartó, klasszika-filológiával, történetírással és szociológiával egyaránt fog-
lalkozó egyetemi magántanár, Hornyánszky Gyula gondolatmenete a politikai nemzet 
és nemzetiségek viszonyrendszerét is érintette, ezért vonatkozó szavait érdemes 
kissé bővebben idézni. „[…] történeti szempontból a nemzetiségi kérdés ekként for-

57 1914. évi kormányjelentés és statisztikai évkönyv . 355 .
58 a beiskolázott tankötelesek száma pedig ebben a tanévben elérte az összes tanköteles 88 százalé-

kát, ami európai összehasonlításban sem számított rossz aránynak. uo. 352. és C) 255. Vö. A ma -
gyar nevelés története II. szerk . FelKai László–ziBolen Endre, főszerk. HorvátH Márton . Buda-
pest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, 1993. 90.
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mulázható: annak a legrégibb történeti korszaknak emléke, melyre első sorban  
a nyelvközösség utal, szembe helyezkedik az újabb idők tudatával, melynek tartalmát 
a faji különbségektől független történeti összetartozás képezi. és ez az utóbbi tudat, 
a századokon keresztül folytatódó együttműködésnek és együttélésnek emléke a nem-
zetiségi súrlódások ellenére is oly hatalmas erejű, hogy annak ébrentartása a legbiz-
tosabb fegyver minden centrifugális törekvés, minden irredentizmus ellen. Nem leg-
kisebb érv tehát a történeti ismeretek helyes fölhasználása mellett, hogy azok egy oly 
sok fajú államban, mint pl. Magyarország, a nemzetiségi ügy megoldásának is mint-
egy bázisát képezik. Követeljük ennélfogva minél jobban kidomborító történetokta-
tást a nemzetiségi területeken, főleg az iskola alsóbb fokain; ez irányban itt nálunk 
még rendkívül sok a tennivaló.”59

a mából visszatekintve Hornyánszkynak a történeti összetartozástudat iskolán 
kívüli és elemi iskolai erősítését szorgalmazó gondolatai persze illuzórikusnak tűn-
nek. A bekövetkező világégés utáni új országhatárok kijelölésénél vagy elvétve elő-
forduló korrigálásánál a legritkább esetekben kérték ki ugyanis az érintettek akár 
egyéni, akár közösségi véleményét, hogy – egyéb szempontok mellett – a nyelvkö
zösség vagy a történeti összetartozás között mérlegelve hozhassanak döntést arról, 
hogy onnantól kezdve melyik jövőbeli nemzetállam keretében kívánják folytatni az 
életüket.

a hazai oktatáspolitika és nemzetépítés dualizmuskori viszonyrendszerét sum-
mázandó megállapítható, hogy a vallásfelekezetek autonómiája és az általuk fenntar-
tott oktatási infrastruktúra terén (amely utóbbi az elemi népiskolák vonatkozásában 
a korszak végéig kifejezetten dominánsnak tekinthető) az 1918 előtti magyar állam 
irányítóinak nem állt módjában, hogy a közoktatást közvetlenül, még kevésbé pedig, 
hogy kizárólagosan a magyar nyelvű és szellemiségű pedagógiai indoktrináció szol-
gálatába állítsák . a hazai oktatáspolitika döntéshozói mindazonáltal az 1890-es 
években, de különösen a századforduló után egyre érzékenyebbé váltak a hazai rivá-
lis nemzetépítési kihívásokra, és kezdeményezően fellépve törekedtek arra, hogy  
a népiskolai történelemórákon oktatottak tartalmát is a hazafias nevelés szempontjai 
szerint alakítsák. A magyar nyelv hatékony iskolai elsajátíttatása előtt tornyosuló 
számos nehézséghez képest ez utóbbi elvárás ráadásul elvileg kevesebb érdeket 
sérthetett (belföldön legalábbis), és előzményeit tekintve is szervesen illeszkedett  
a 18 . század utolsó évtizedei óta kidolgozott hazai tantervek hungarocentrikus szel-
lemiségéhez és előírásaihoz egyaránt. A központi állami tantervek készítői azonban 

59 HornyánszKy Gyula: a történet eszméje és a szabad oktatás . in: A szabad tanítás Pécsett 1907-ben 
tartott magyar országos kongresszusának naplója . kiadja a kongresszus végrehajtó bizottsága . 
szerk . vörösváry Ferenc . Budapest, Franklin-társulat, 1908 . 154–155 .
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lényegében csak a századfordulón kezdtek a történelemoktatásban az akkorra e vo -
natkozásban már markánsan számonkérővé változó közvélemény nyomására na -
gyobb súlyt helyezni a hazai múlt pozitívumainak fajsúlyosabb megismertetetésére, 
és a hazafias szemlélet középpontba állításának előmozdításán dolgozni. A nemzet-
államiságnak a relatív többség által alulról és felülről egyaránt óhajtott kiteljesítését 
mindenesetre erős korlátok közé kényszerítette nemcsak az iskolahálózat vallásfele-
kezeti, iskolafenntartói és tannyelvi töredezettsége (nem beszélve a diákok anyanyel-
véről), de az a körülmény is, hogy magukra a tantervekre és a hozzájuk kapcsolódó 
utasításokra60 is a korban még inkább iránymutatásként, mintsem megfellebbezhe-
tetlenül számon kérendő elvárásként61 tekintettek .

60 Amelynek szakszóvá lett és a későbbiekben megannyiszor bírált elnevezése kapcsán jegyzi meg  
a középiskolák újjászervezésének legaktívabb előmozdítója, a kultuszminisztériumi osztályta-
nácsos Klamarik János, hogy szerencsésebb lett volna inkább „útmutatások”-ként magyarítani  
a nemzetközi terminológiából átvett instrukciókat . KlamariK János: A magyarországi középisko
lák ujabb szervezete történeti megvilágítással . Budapest, eggenberg, 1893 . 191 .

61 Az egyes tantestületeknek a központi tanterven is jogukban állt indokolt esetben némileg módosí-
tani, sőt a helyi viszonyok függvényében akár az óratervet is átalakíthatták. mészáros istván: tan-
könyvválasztás a régi iskolában . Köznevelés, 1988/25 . 15 .


