
Rendhagyó történelemóra: a Terror Házában jártunk 
 
                                   „...Elegendő 
       harc, hogy a multat be kell vallani.”  
                                 (József Attila) 
 
Ahol minden hallott szónak, látott képnek súlya van.  
Ahol az ember igazán emlékezni tanul. 
 

 
 
A Terror Háza a történelmi tények ismeretében még megrázóbb volt, mint gondoltam. 
Egyszerre hátborzongató, elrettentő és bámulatos. A kirándulás életre szóló élmény volt, amire 
mindig szívesen gondolok majd vissza.  
Görgics Vivien (12.A)  
 
Fáj látni, hogy olyan történelmünk van, hogy a nyilas és kommunista terror szörnyűségeiről 
lehetett múzeumot nyitni. Megrázó és elgondolkodtató volt.  
Kiss G. Dzsesszika (12. A) 
 
A kiállítás vizuálitása magával ragadó, élethű, kreatív. A látogatás után sok új adattal, 
történettel távozhattunk, melyeket családtagoknak, barátoknak továbbadhatunk. Külön 
tetszett, hogy nagypapám unokatestvérétől is olvashattam egy idézetet az egyik szobában.  
Pfitzner Júlia (12. A) 
 
A második világháború utáni Magyarország sebeinek kiállítása volt ez, minden végzős 
diáknak ajánlom. A kiállítás nagyon igényesen, jól összerakott, ugyanakkor rettentően 
nyomasztó. Azt hiszem, főleg mivel frissen vettük a II. világháború utáni Magyarország 
történetét, mélyreható élményekkel gazdagodott mindenki.  
Horváth Luca (12. G) 
 
Meghatározó élmény volt. Már a tanteremi oktatás keretein belül is elszörnyedtem a két 
diktatúra „igazságszolgáltatási” eszközeitől, de a Terror Háza meglátogatása során a történelem 
igazságai arcul csaptak, és mélységesen lesújtott.  
Vida Laura (12.A) 
 



A legfőbb hatást a Terror Háza Múzeum gyakorolta rám, ami lelkileg megterhelő is volt, hiszen 
azon falak között sétálhattunk, ahol magyar történelmünk igen megrázó tettei zajlottak a 20. 
században. A kiállítás kicsit közelebb tudta hozzánk hozni azokat az érzéseket, melyeket az 
áldozatok érezhettek azokban az időkben, mikor a fogva tartások, kihallgatások, kínzások 
történtek. A múzeum minden szobájában egy-egy tárgyhoz, színhez, hanghoz szimbolikus 
jelentés társul, rendkívül gondosan van felépítve a kiállítás tematikája. Természetesen olyan 
tényeket hallhattunk újra a vezetőnktől, melyeket már az iskolában a történelem órákon is 
tanultunk, ám hasznos volt ezeket újból átismételni, nyomatékosítani - főleg így, az érettségi 
előtt. 
Következő állomásunk a Hősök tere volt, ahol a Tanárnő által elmondottak, illetve a feladatlap 
segítségével újabb tudásra tehettünk szert a hellyel és történelmünkkel kapcsolatban. A Szent 
István-bazilika körül tett sétánk egy kellemes időtöltése és lezárása volt a napunknak. 
Horváth Lili (12.G) 


