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Kirándulás a 20. századba 

November 17-én nyolcvanheten két turnusban indultunk Budapestre, hogy előbb megtekintsük a 

Terror Háza állandó kiállítását, majd a Nemzeti Színházban 1956 évfordulójának ünnepi előadását. A 

kirándulásra mindenki önként jelentkezett (és csak öt osztályban hirdettük meg a programot), ebből 

is lehetett tudni, hogy a két busznyi tanulóhoz a három kísérő éppen elég, hiszen a feladatuk valóban 

csak a szervezés és a szó szerinti kíséret volt. Örömmel nyugtázhatjuk tehát, hogy a diákjaink 

kíváncsian fordulnak a 20. század egyrészről agyonbeszélt, másrészről agyonhallgatott (értsd: 

elhallgatott) történelme felé. Kérdés maradt, hogy ezen a csütörtökön mennyit kaptak az utóbbi 

feloldásához.  

A személyes történelmen keresztül igyekszik ma sok fórum, hogy megismertesse, sőt megértesse a 

múlt eseményeit, azok ránk, utókorra gyakorolt hatását. Ez a módszer láthatóan hatékonyabb, mint a 

távolságtartó, csak a kiemelkedő személyekkel foglalkozó ismeretközlés. A személyesség okán 

persze mindez megkérdőjelezhetetlenné is válik, így döntő lesz a válogatás, hogy melyiket (és hol, és 

hogyan, sőt: kik) mutatják be. (Tapasztaljuk is a közéletben ennek minden hátulütőjét.) 

A végzős tanulók a Terror Háza kiállítótermeiben elsősorban nem új információkkal gazdagodtak 

(hiszen a történelemórákon már alaposabban megismerték a 20. század eseményeit), a konkrét 

(sokszor mégis inkább jelzésszerű, szimbolikus) kiállítási tárgyak, díszletek azok, amelyek a 

történelmi idők hangulatát idézhették fel bennük. A termek ismeretközlő anyagai (egy-egy elvihető 

összefoglalás, fotók, tablók, hang- és videoanyagok) mellett sok a magánszemélyek tapasztalatait 

bemutató emlék. A kiállítást interaktívvá is tevő tárgyak (pl. a tárcsázható 20. századi telefonok, a 

kinyitható akták, a lehallgatást bemutató feltehető fejhallgatók) egy-egy jellemző anyaggal 

bemutatják és ki is egészítik a korszak hivatalos, tényszerű dokumentumait. 

A kiállítás anyaga a keretként szolgáló másfél órához rettenetesen sok, így válogatni kell, mit 

nézünk, hallgatunk meg, mi marad ki szükségszerűen. Annyira persze ez sem nehéz, hiszen itt-ott 

már a színházi eszköztárra emlékeztetett ezeknek a termeknek a berendezése – és ez ilyen helyen 

nemcsak váratlan, de sokakban épp ellenkező hatást is vált ki. Nem úgy a színházban, ahol épp erre 

számíthatunk: egy művészi alkotástól nem a történelmi hitelességet kérjük számon, hanem az 

érzelmekre hatást, sőt a gondolkodtatást várjuk.  

A Nemzeti Színház vállalta (kell is neki, ezért nemzeti színház), hogy az évfordulóra olyan előadást 

mutat be, amely alkalmas arra, hogy az idősebbek emlékeit felerősítse, a fiatalok kíváncsiságát 

kielégítse, és főleg: méltón ünnepelje a szabadság eszméjét. A közismert Tóth Ilona-ügyet mutatja be 

nagyon egyoldalúan, azaz elvárja, hogy történelmileg hitelesnek tekintsünk egy egyébként erősen 

vitatott elképzelést ’56 egyik szimbolikussá vált mozzanatáról. Látványos, mozgalmas, hangulatos a 

Tóth Ilonka című előadás, de ahogyan Ady Mária színházkritikájában írja (Harsány fekete-fehér, ÉS, 

2016. november 11., 23.): „Gondolkozni gondolkoznak, érezni éreznek helyettem az alkotók”. A 

kritika az előadás értékeit, kifogásolható sajátosságait épp úgy veszi számba, ahogy azzal jelen sorok 

írója is azonosulni tud. 

A látott kiállítás és színházi előadás megvalósítása tehát egyszerre felel meg a gondolkodó 

gimnazisták elvárásainak, és mégsem. Az érdeklődő fiatalok érzelmeire biztosan hatott a 20. 

századba tett tanulmányi kirándulás, gondolkodásuk irányát azonban nem annyira könnyű irányítani, 

mint az őket fogadó intézmények remélik. Remélem. 


