
Új kiadványsorozat indult egy „régi” intézményben koncepcióváltást, hogy az egyes részterületek 
összefoglalása után mostantól időrendben, az egész történeti 

2011. május 18-án, a múzeumi világnapon mutatták be a folyamathoz kapcsolódó legújabb ismereteket közlik e 
Tatabányai Ipari Skanzenben (Szabadtéri Bányászati sorozat-nyitó kötettel. 
Múzeum) más programok között, a 2008 óta a Megyei Kisebb tudományos dolgozatok rendszeres közreadására 
Múzeumi Igazgatóság kereteiből kivált, és területi mostantól nyílik lehetősége a múzeumnak. Ez - mármint a 
múzeumként működő intézmény első, 2010. évi kisebb dolgozatok kisebb terjedelme - azt is jelenti, hogy a 
évkönyvét. környező múzeumokban folyó kutatásokról szóló 
Az új-, és legújabb kori történeti gyűjtemény szervezése beszámolókkal egészítik ki a tatabányai tartalmú írásokat. A 
1967-től még Tatán kezdődött, ami 1971-től Tatabányán tucatnyi tudományos közlemény negyedét írták a helyi 
töretlenül folytatódik. 1975-től a Munkásmozgalmi és múzeum dolgozói. Helyi szerző még a Városi Levéltár, 
Ipartörténeti Múzeum lokálpatriotizmust erősítő, illetve a Vértesi Erdészeti és Faipari ZRt. egy-egy 
megtartó erőt támogató tevékenységében a szénbányászati munkatársa (Simonik Péter, Riesing István). A többiek 
hagyományok ápolása, életmód-történeti értékek részben a megyéből, részben budapesti tudományos 
feldolgozása és bemutatása a rendszerváltást követően is intézetekből kerültek ki. Az ő munkáikat tekintve látható: 
folytatódott. A bányászat itteni megszűnését követően három közlemény nem tatabányai tematikájú. (Tokod, 
1990-ben már folyt a munka az Ipari Skanzenben, valamint Komárom illetve Esztergom érintettek Gasparik Mihály, 
az oktatástörténeti – iskolatörténeti bemutató Kele Sándor, Számadó Emese, Tokai Gábor 
gyűjteményben. Ezek azok a területek, amelyek tanulmánya.)
kiemelkedők szakmai munkájukban és e „csinált város” A kötet tematikailag igen változatos, az előzőekben 
múltját reprezentálják. Tatabánya várossá nyilvánításának említetteket leszámítva Tatabánya és környéke 
50. évét követően 1998-ban, munkássága elismeréseként az paleobotanikai, biológiai, geokémiai-geofizikai, régészeti, 
intézmény megkapta az Év múzeuma 1997 kitüntető címet. művészettörténeti, történeti vonatkozású munkákkal van 
Később a Tatabánya Kultúrájáért díjat is elnyerte a múzeum jelen. Közülük kiemelésre érdemesnek gondolom  A 
kollektívája. Várgesztesi-medence élővilága című tanulmányt, annak is 
A múzeum tudományos munkásságában nagy szerepe volt bíztató konklúzióját: „ A medence természetvédelmi helyzete 
és maradt az oktatástörténetnek, amit kiadványai is összességében szerencsésnek, jelenleg jónak ítélhető. Sorsa a 
reprezentálnak.  Kiemelkedő jelentősége volt 1997-ben A kezünkben.” (Riesing István)
múlt őrzése a jelenben című várostörténeti konferenciának, és A régészeti tematika fontos a múzeum munkájában. 
az ebből készült történeti tanulmányok gyűjteményének. Közleményei közül a Szelim-barlang legújabb feltárásainak, 
Mindezekből világosan látszik, hogy a korábbi, „csak régészeti és földtani kutatásainak összefoglalása Kisné 
gyűjteményekhez kapcsolódó” kiadványok után egy, a Cseh Julianna tollából. Melléklete érdekes forrásokat 
terület, Tatabánya múltját komplex módon, különböző közöl a Szelim-barlanghoz fűződő legendákról, az 1934. évi 
korszakokhoz kapcsolódó részlet-tanulmányok ásatások sajtóközleményeiből ad áttekintést.
felvonultatásával, a legfrissebb tudományos eredmények Kövesdi Mónika, tatai művészettörténész annyiban 
közlésével, évkönyvek formájában kívánják tovább kapcsolódik a Tatabányai Múzeumhoz, amennyiben az 
árnyalni .  A temat ikában ez annyiban je lent  1990-es évektől kisebb-nagyobb időközönként 
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képzőművészeti nyári táborokat rendeznek az Ipari fotógyűjteménye. Ez nem meglepő, ha tudjuk, több 
Skanzenben. Ezzel együtt értékelendő a szerzőnek országos tanácskozás anyaga, Tudományos füzetek születtek a 
Dobroszláv Lajos tatabányai éveiről (1947-48) a kötetben témához kapcsolódóan. Itt Dallos István, a helyi fotósélet 
közölt gondolata: „Gyönyörű tájak, ragyogó portrék, jelentős szervezője, számos kötet illusztrátora, kiállítás rendezője a 
alkotások ezek, amelyek a mai Tatabánya művészettörténetének fotót, mint helytörténeti forrást mutatja be: „…a 
jelentős, kimagasló fejezetét képezik. Emellett őrzik a tradicionális dokumentum funkció betöltésére annak a fotónak, amit 
városképet, és tulajdonképpen mindent elárulnak a korszak (a dokumentumnak tekintünk, térben és időben meghatározott 
háború előtti évek, a Mák Rt. időszaka) hétköznapjairól, életéről”. konvencióknak, előírásoknak és formai követelményeknek kell 
A történelem vizuális forrásai, melyre még visszatérek megfelelni.” A kort és a korban látható helyszínt dokumentáló 
Dallos István kötetzáró tanulmánya kapcsán. fénykép-felfogás jegyében három Dallos István által 
Simonik Péter, levéltáros tanulmányában a MÁK Rt. készített kiállítás kapcsán ad egyfajta választ a fotó, mint 
munkásai migrációját befolyásoló tényezőket elemezve forrásanyag mibenlétére. „…a múlt rekonstruálásának egyik 
megállapítja: ”… a bányamunkások vándorlásának irányát és eszköze, felidézője és egyben a jelenre is ható művészi élmény. Egy új 
intenzitását elsősorban a MÁK Rt. gazdasági érdekei határozták kiállítási kontextusban egyben új értelmezést is nyerhet. Csak 
meg. Ezek az érdekek pedig elsősorban a szén iránti kereslet rajtunk múlik, hogy e lehetőségeket hogyan tudjuk, vagy akarjuk 
változásához igazodó munkaerő-politikán, valamint a társulat által kihasználni.”
működtetett jóléti intézményrendszeren keresztül éreztették A Tatabányai Múzeum Évkönyve I. kötete számos fekete-
hatásukat.” Menni vagy maradni?  A munkavállalók migrációját fehér fotót, térképvázlatot, rétegrajzot, grafikát, ábrát, 
befolyásoló tényezők a tatabányai bányatelepen (1896-1945). táblázatot tartalmaz. Mindezekkel jól illusztrálja az angol 
Altdorferné Pál Gabriella a felsőgallai németség II. nyelvű rezümékkel összefoglalt, irodalomjegyzékkel, 
világháború utáni sorsáról összefoglalóan megállapítja: lábjegyzetekkel kísér t valamennyi tanulmányt. 
„Tatabánya intenzív fejlődése az itt maradásban segített, azonban a Összességében jól reprezentálja az itt és a megyében folyó, 
nemzetiségi lét megélésében a hazai politika és a város nagyfokú elsősorban Tatabányát és környékét érintő tudományos 
etnikai keveredése is gátló tényező volt sokáig.” A felsőgallaiak sorsa kutatások legújabb eredményeit. Publikációs lehetőséget 
a II. világháború után című jelen értekezéssel kapcsolatban is teremt a megyehatárokon kívül dolgozó kutatóknak, a 
csak azt idézhetem, amit korábban írtam. Kívánom, hogy a megyeszékhely és környéke történetének új aspektusaira 
téma iránt érdeklődők alapműként, a magyarországi világít rá.
nemzetiségek ajánlott irodalomként, a felsőgallaiak (Tatabányai Múzeum 2010. Tatabányai Múzeum Évkönyve I. – 
kötelező olvasmányként használják. Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum, 
Kevesen tudják, hogy a megyei közgyűjtemények közül a 2011. 205 l.)
Tatabánya i  Múzeumnak van a  leg gazdagabb Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
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