
Tényleg?/! – Hogy volt, hogy 
nem volt 

Elhangzott a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete közös Őszi Szakmai Napján 2021. november 17-én. 



Az oldalról 

•2013 óta, Történelemtanárok Egylete 

• tenyleg.com 

• tudós szerzők - publicisztika 

• célközönség 



Történelmi tévtanológia/álhírrendszertan 
Irány alapján 

• tendencia nélküli tévedések (pl. Petőfi a NM lépcsőjén, az állam én vagyok) 

• valamilyen célból – nemzeti önfényezés; önostorozás, kisebbségi érzés 

 Fajsúly alapján 

• tudományon kívül (Szíriuszról jöttünk, Jézus magyar volt stb.)  

• tudományon belül, eldőlt  

• tudományon belül, vitatott (hun kapcsolat) 

 Méret alapján 

• egy-egy apró részlet 

• egész folyamatok, tendenciák (Bakay Kornél tankönyvei, politikai beszédek) 



Kik között terjed?  

• Politikai beállítottság (holokauszttagadó, feljelentők, 2006 egyoldalú 
narrációi, stb.) 

• Összeesküvéselméletet kedvelők (iszfaháni kódex, török nyelvészeti 
kutatás tilos) 

• Széles nagyérdemű (Károlyi Mihály tehet Trianonról; finnek nem 
tanítják) 

• Elfogulatlan hozzáértők között is: korábbi konszenzus, ám forrásokkal 
egybevetve megalapozatlannak bizonyult (aradi megtorlás indítéka, 
passzív ellenállás) 

 



A „nagy sztori” 

•Mindig voltunk, mint magyar nemzet 

• Egyedül voltunk 

• Igazunk volt, mi voltunk a „jók” és sikeresek 

•Gonosz ellenségek vettek körül 

• Eltagadták a múltunkat, hogy leigázhassanak 

https://tenyleg.com/category/cafolos/tortenelmi-
onaltatasaink/ 
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Önostorozó legendák (komplementer) 

• „Minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet 
megérdemel” 

(rossz nemzet – jó nemzet?) 

• Nincsenek alkotmányos, demokratikus hagyományaink 

• II. világháború – mindkettőre van példa: 

https://tenyleg.com/category/cafolos/magyarorszag-szerepe-
a-masodik-vilaghaboruban/ 
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Kiknek szól?  

• Valláspótlék, hívők? 

• Nyitott kíváncsiak - többség 





1. Melyik állítás igaz? (Csak egy!) 
 

1. Asbóth Oszkár találta fel a helikoptert 

2. Jedlik Ányos találta fel a szódavizet 

3. Gábor Dénes találta fel a holográfiát 
 





Önfényező, de csak részben 
illeszkedik a „nagy sztoriba” 
Illik: ezt is magyarok alkották; 
nem ismerik el 
Nem illik: szovjet korszak 





 
2. Melyik állítás téves?  

1. A korinthoszi csatorna magyar kezdeményezésre, 

magyar mérnökök tervei és kivitelezése alapján épült. 

2. A Puskás-féle 1893-as telefonhírmondó hungarikum 

volt, a rádió és az internet előfutára 

3. A telefonközpont feltalálója Puskás Tivadar 







3. Honnan hová jutott a Cohn-Bendit/68 
legenda? 

1. A Wikipédiáról az RTL-klub honlapjára 

2. Balogh Edvárd magánblogjáról a Magyar Fórumba 

3. Egy 1968-as Dutschke nyilatkozatból egy Kövér 
László beszédbe 

 



Szabó Tamás programozó levele 

„Én csak kíváncsi voltam, kerestem az Interneten, 
hogy ki volt az [az] alak, aki az EU Parlamentben 
ordítozott. … Jobbat nem találtam, de nem hiszem, 
hogy hamis a könyvismertető” 



2011. 01. 19. 







4. Melyik állítás igaz? 

1. A magyarság volt a kereszténység védőpajzsa a török 

korban 

2.Többnyire ellenségek között éltünk, védekeznünk kellett az 

idegenektől 

3.1848-ban az osztrákok támogatták a magyar forradalmat és 

függetlenségi harcot 

 



5. Melyik igaz?  

1. A középkori Óbuda ábrázolások azért mutatnak 
mást tájat, mint a mai, mert a készítők nem jártak a 
helyszínen 

2. A középkori Óbuda ábrázolások azért mást tájat 
mutatnak, mert a táj akkor még más volt 

3. A középkori Óbuda ábrázolások nem mutatnak 
más tájat 

 





6. Mit nem állít Drábik Petőfiről?  

1. A szabadkőművesek titkolják hogy szabadkőműves 
volt 

2. A szabadkőművesek titkolják, hogy Széchenyi István 
fia volt 

3. A szabadkőművesek titkolják a költő világpolitikai 
jelentőségét 

 



7. Melyik téves?  

1. A magyar nemesek többsége passzív ellenállásba 

kezdett 1849 után 

2. Bécsben nem az oroszok előtti fegyverletétel hírére 

határozták el az aradi bosszút 

3. Nem a függetlenségi nyilatkozat miatt határozták el 

az orosz beavatkozást 

 





8. Melyik állítás nem igaz a sváb kitelepítés 
kapcsán? 

1. A magyarországi németek kitelepítését a 
nagyhatalmak írták elő 

2. A németek kitelepítése ellen felemelte a szavát 26 
értelmiségi 

3. Kovács Imre azt írta: „Nem érdemli meg a svábság a 
kegyelmet” 



9. Mi jellemzi az új középiskolai (7-12.) 
történelem tantervet a „A sikertörténelem 

tordai csatája” c. cikk szerint?  

1. Több győztes csata, pozitív szemlélet 

2. Nem több győztes csata, inkább borúsabb szemlélet 

3. Nem változott a derű faktor 



10. Melyik ország miniszterelnöke és melyik néptől 
kért bocsánatot 2013-ban Münchenben, az ellenük 

elkövetett, több tízezer halálos áldozattal járó 
atrocitások miatt?  

1. Németországé a csehektől 

2. Csehországé a németektől 

3. Németországé a lengyelektől 
 



Köszönöm a figyelmet!  
(Ezt most tényleg!) 

tenyleg.com 


