
Tisztelt Kollégák! 

Kedves Vendégeink! 

Idén 30. alkalommal köszöntöm Önöket a Történelemtanárok Országos 

Konferenciáján. Három évtizede minden ősszel megrendezzük a szakma és a 

nagyközönség számára is fontos tanácskozásunkat, amely minden érdeklődő és a 

sajtó számára is nyilvános. 

Öröm, hogy ebben az évben konferenciánkat megtiszteli jelenlétével Szücs 

Balázs, Erzsébetváros alpolgármestere és Tornóczi Zsófia, a SozialMarie 

magyarországi képviselője is. 

A járványhelyzet miatt idén szokatlan körülmények között tartjuk 

tanácskozásunkat. Hetekkel ezelőtt még aggódtunk, megrendezhető-e a 

konferencia. Örömünkre itt vagyunk. A szükséges távolságtartás miatt 

ritkásabbak a széksorok, s maszkot kell viselnünk. A nagy érdeklődésre és a 

járványhelyzetre való tekintettel élő közvetítésben, a TTE YouTube csatornáján 

is látható konferenciánk. Így külön üdvözölhetjük a távolról minket követő 

nézőket is! 

Idei témánk: Nekünk másik Mohács kell? Emlékezetpolitika, áltörténelem és 

történelemtanítás. 

Konferenciánk beharangozójában így fogalmaztunk: „A múltban gyakran 

előfordult, hogy egy politikai hatalom önmaga legitimációjának erősítésére új 

történelmet rendelt. Korunkban mintha sokfelé a világban, így Magyarországon 

is újra erősödne ez a törekvés: korábban marginális tudománytalanságok 

válnak hivatalossá. Ráadásul egy olyan időszakban, amit sokan a „valóság 

utáni” világ kezdetének tartanak. Mennyiben fenyegeti ez a társadalmak 

történeti tudatát, és mi ezzel a történelemtanítás dolga? Ezzel foglalkozik a TTE 

éves konferenciája 2020-ban. Az esemény egyik apropóját az adja, hogy az 

Egylet legendákkal foglalkozó weboldala (tenyleg.com) elnyerte a SozialMarie 

nemzetközi díját, melyet a társadalmi innovációk számára alapítottak.” 

Biztos vagyok benne, hogy kiváló előadóink számos kérdésünkre választ adnak 

majd, és ezek nyomán természetesen újabb kérdéseket fogalmazhatunk meg. 

A délelőtti előadások után a 30 éves TTE-ről szóló film bemutatója következik. 

Délután tankönyvvitát tartunk az új 5. és 9. osztályos történelemkönyvekről. 

Készítők és bírálók is kifejtik álláspontjukat, szaktudósok és tanárok érvei 

hangzanak el. Természetesen a résztvevők is bekapcsolódhatnak majd a vitába. 



Tudományos tanácsokozásainkon három évtized alatt több ezer történelemtanár 

számtalan előadót hallhatott. A Gólyavár, a Villányi Úti Konferenciaközpont, a 

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium után a Kossuth Klub lett konferenciáink 

helyszíne. Emlékezzünk számos előadónkra, barátunkra, kollégánkra Hanák 

Pétertől, Szabad Gyögytől kezdve egészen a közelmúltban elhunyt Pap Gáborig 

(BBC History szerkesztője), akik nélkül nem tarthattunk volna három évtizeden 

át konferenciát. Miként az egykori és mai történelemtanárok nélkül sem. Akik 

mindig itt voltak – vagy éppen most vannak itt először. S persze diákjainkat sem 

hagyhatom ki, akik tanárukkal együtt élték át a konferenciák élményét. 

Harminc év alatt több témáról mi rendeztünk először történelemtanári 

tanácskozást (Az iszlám világa, 2003., Romák a történelemtanításban, 2007.). 

Sokszor volt időszerű témánk (Rendszerváltás civilszemmel, 2009., Alkotmány 

és történelem, 2011.)  

Az utóbbi tanácskozáson vetettük fel, hogy a Nemzeti hitvallásban leírtak 

előírást jelenthetnek-e a történelemtanítás számára. Sólyom László volt 

köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, Paczolay Péter, az 

alkotmánybíróság akkori elnöke és Tölgyessy Péter alkotmányjogász egyaránt 

azt javasolta: ne a preambulumra figyeljünk, hanem a rendelkező részre. Úgy 

tűnik, ebben a kérdésben az aggodalmat felvető történelemtanároknak lesz 

igaza: egyre inkább a preambulumban megfogalmazottak érvényesülnek a 

tantervekben, tankönyvekben. 

Idei konferenciánk címének végére kérdőjelet tettünk: Nekünk másik Mohács 

kell? Bízom benne, hogy évek múlva nem kell az írásjelet felkiáltójelre vagy 

pontra változtatni. 


