
A Csokonai Gimnázium diákjai a Holokauszt Vagonkiállításon Újpesten 

2013. március 4-től Rákospalota- Újpest Pályaudvara (1. vágány) egy vándorkiállítás 
keretében, Újpest Önkormányzatának és az Élet Menete Alapítványnak a 
szervezésében Holokauszt Vagonkiállításnak ad otthont. 

Wintermantel Zsolt Polgármester Úr meghívására a 9.a osztály részt vett az 
ünnepélyes megnyitón, melyre március 4-én, 11 órakor került sor.  

A kiállítás célja, hogy a holokauszt történelmi tényeivel megismertesse a fiatalokat, a 
történelem és az emberi sorsok, a kiállítás iránt érdeklődőket, példát mutatva 
emberségből, kitartásból, s hogy a látogatók egy rendhagyó történelemórán konkrét 
emberi sorsok, élettörténetek révén, pozitív példát kapjanak arról, miként lehet 
embernek maradni minden körülmények között. Felhívja a figyelmet arra, hogy ne 
legyünk közömbösek embertársaink iránt, merjünk önállóan gondolkodni és 
véleményt nyilvánítani, nyitni más bőrszínű, vallású, etnikumú stb. embertársaink 
felé, s vetkőzzük le előítéleteinket.  

E különleges kiállítás Újpestre hívásával szeretnénk elérni, hogy – többek között – a 
kerületi oktatási intézmények tanulói is hiteles képet kapjanak a vészkorszak 
pusztításairól, s megismerve a történelmi tényeket, tanuljanak a múlt hibáiból. 

A rendhagyó kiállítás a holokauszt magyarországi átfogó történetét mutatja be. A 
marhavagonban korabeli fotók, katonai öltözékek, bőröndök, gőzmozdony-zakatolás 
teszik hitelessé az installációt. Egy időutazáson vehetnek részt a diákok, látogatók, 
akik – többek között – egy debreceni futballista zsidó fiatalember (Schwarz Sándor) 
sorsán keresztül betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt 1944-ben a gyűlölet 
és az elutasítás céltáblájának lenni és a történelem vasfogai között, hogyan tudott 
életben maradni. Tette mindezt úgy, hogy nem volt benne gyűlölet és bosszú.  

Az utazómúzeum 2007. év óta járja az országot egy-egy városban megállva, ahol 
díjtalanul, nyitvatartási időben (hétfő: 11-17, kedd-péntek: 8-17, szombat:  zárva, 
vasárnap: 9-17) megtekinthetik a látogatók.  

Mivel iskolás csoportok előzetes bejelentkezés alapján, szintén díjtalanul 
vehetnek részt az interaktív tárlatvezetésen, ezért ezen a héten terveink szerint 
a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium több, mint 200 tanulója 
tekinti meg a kiállítást. 

Részletesebben a kiállításról: 

 A Magyar Nemzeti Múzeum archív fotói, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a 
Magyar Közlekedési Múzeum és a MAFILM anyagából áll a kiállítás. Az 
installáció kontrasztokra épül (fekete-fehér, fekete-színes, sötét-világos 
színek). A fekete az adott történelmi kort, a vészkorszakot jeleníti meg, ami 
körülvette az akkor élő embereket. Radnóti Miklós versidézeteit fehér festékkel 
írták fel a diákok a vagon falára.  



 A versek listája: Nem tudhatom, À la recherche, Erőltetett menet,  Töredék, A 
gyökér. A versidézetek témájukban és mondanivalójukban kapcsolódnak a 

fölöttük látható képekhez, az adott kiállítási egységekhez. 

 A vagon egyike annak a korabeli típusnak, amit annak idején deportálásra is 
használtak, tehát hiteles, de később a 60-as évek elején építették a kocsit. A 
Nosztalgia Vasúttörténeti Parkban található még korabeli vagon, amit 
használtak is annak idején deportálásra, de azokat műszakilag nem lehetett 
felújítani, nem felelt volna meg a mai szigorú követelményeknek. Eredetileg 
hízóállatokat szállítottak benne a vágóhídra, ezért építették.  

 

   
   

 

 

 
 


