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Holokauszt megemlékezések  

megyénkben 

DR. HORVÁTH GÉZA 

A holokauszt 70. évfordulója tiszteletére számos 
megemlékezés, emlékeztetés zajlik ország szerte. 
Ezek sorába illeszkedett a tatabányai kapcsolat-
építő, ismeret átadó rendezvény is, melyet a Sze-
nes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület szer-
vezett a KPVDSZ Művelődési Házba. 
 
Megnyitójában Kancz Csaba alpolgármester 
elmondta, hogy a magyarság története és benne a 
tatabányai helytörténet sem képzelhető el a zsi-
dóság nélkül. A zsidóságnak a modernizációban 
játszott szerepét is meg kell ismernünk. Szembe 
kell néznünk közös történelmünkkel, tragédiánk-
kal. Soha többé! Az emlékezet és kibeszélés erő-
sítse a jövőbe vetett együttműködés reményét, - 
hangsúlyozta. 
 
Petrasovits Anna, a konferencia egyik fővédnöke 
köszöntőjében arról beszélt, hogy újra kell fo-
galmaznunk a zsidó-magyar együttélés alapjait, 
ami lehetőséget ad a nemzeti megbékélésre. Sok 
ilyen konferencia kell ahhoz, hogy részletesen 
feldolgozzuk a múltat, amihez őszinte szembe-
nézésre és bocsánatkérésre is szükség van. 
 
Suchman Tamás, a Mazsihisz tagja, a másik fő-
védnök arról szólt, hogy a zsidóságnak mindig is 
harcolnia kellet az életben maradásért. Ám az 
1930-as 40-es években „valami nem történt meg 
az emberek lelkében.” Nem készültek fel a tra-
gédiára. Együtt kell megemlékeznünk a magyar-
ságról és zsidóságról a második világháborús 
szenvedések között. A vészkorszakból, a történe-
lemből tanulnunk kell, meg kell hallgatnunk a 
túlélőket. A múltat csak tisztességgel, őszintén, a 
tényeket szem előtt tartva lehet és kell feltárni. 
 
Izsák Zoltán a szervezők nevében és a Társaság 
vezetőjeként egy példával illusztrálta, hogy a 
történelem folyamán a helyi zsidók mennyire 
szolgálták az előd települések lakosságát, meny-
nyire járultak hozzá Alsó- és Felsőgalla, Bánhida 

és a bányatelep fejlődéséhez. Nem eléggé köz-
ismert tény, mondotta, hogy Donáth Gyula, ma-
ga is zsidó származású szobrászművész helyi 
Turul szobrának felállításához a költségek több 
mint felét adták hozzá, - Herzl Tivadar és a zsidó 
hitközség tagjai. 
 
Róbert Péter az Országos Rabbiképző Intézet 
tanára rendkívül szuggesztív és adat gazdag elő-
adásában a honfoglalástól 1945-ig tekintette át a 
zsidó-magyar közös történelmet. Tényeket kö-
zölt és tévhiteket oszlatott. Kiemelte a zsidóság 
szerepét, és az egyenjogúsításért folytatott har-
cát. 1848-49-ben a zsidóság, akkori, az ország-
ban meglévő százalékos arányánál nagyobb mér-
tékben, anyagilag is támogatta a magyar függet-
lenségi törekvéseket, szabadságharcot. Rámuta-
tott arra, hogy az 1867 utáni emancipációt köve-
tően elmagyarosodás következett be a magyaror-
szági zsidóságnál. Gazdasági és kulturális téren 
is jelentősen kivették részüket a „boldog béke-
idők” névvel fémjelzett modernizációból. Az 
ekkoriban jelentkező antiszemitizmus külföldi 
mozgalmak helyi lecsapódásának tekinthető. 
Ezután részletesen elemezte az új utakon elindult 
kisebb országban meghozott fajvédelmi törvé-
nyek negatív hatásait, a zsidóságot jogi eszkö-
zökkel háttérbe szorító intézkedéseket. Kiemelte 
a külföldi diplomaták embermentő tevékenysé-
gét. 
 

 

Rados István és munkaszolgálatos társai. Csobánka, 

1941. Forrás: www.centropa.hu 

A Centropa Hungary, egy nemzetközi szervezet 
magyar tagszervezete 2001 óta végez kiemelke-
dően sikeres társadalomtörténeti kutatómunkát, 
melynek során elsődleges források alapján, sze-



mélyes történeteken keresztül mutatja be a kö-
zép- és kelet-európai zsidóságot a 19–20. század 
fordulójától napjainkig. Az intézet munkájába 
Czingel Szilvia munkatárs vezette be a tatabányai 
hallgatóságot. Elmondta. céljuk személyes élet-
történeteken keresztül-, zsidó emberekkel készült 
és adatbázisba szervezett életút interjúk segítsé-
gével megőrizni és közzé tenni a zsidóság törté-
neti örökségének fellelhető momentumait, emlé-
keit. Emellett a Centropa másik célja olyan mód-
szerek és megoldások kidolgozása, melyek elő-
segítik a legmodernebb technológiák hasznosítá-
sát az oktatásban.  (www.centropa.org ) 
 

 

Endrei Istvánné két évesen. Budapest, 1917. 

Forrás: www.centropa.hu   

 
A zsidóságát és magyarságát egyként megvallott 
nemzetközileg is elismert kiváló magyar orienta-
lista és zsidó tudós, Goldziher Ignác életét és 
munkásságát mutatta be előadásában Riszovannij 
Mihály egyetemi docens a Nyugat-
Magyarországi Egyetem oktatója. Összhangban 
a konferencia és a rendező társaság céljával : „A 
kultúra és történelem ápolása segítségével, meg-
ismerni és népszerűsíteni a már meglévő törté-
nelmi-kulturális kapcsolatokat, hagyományokat.” 
 
A Komáromi Zsinagóga működéséről, a komá-
romi erőd deportálásokban játszott szerepéről is 
szó volt. Milyen szerepet tölt be napjainkban a 
Komáromi Zsidó Hitközség a környékbeli zsidók 
hagyományainak megőrzésében címmel és tarta-
lommal Paszternák Tamás Menház Zsidó Kultu-

rális és Közösségi Központ (Komárno) bemuta-
tásával kezdődött a Komárom-Esztergom megyei 
zsidóság történetével, és ez esetben a határon 
túlra került zsidósággal foglalkozó előadások 
sora. A 19. században nagy létszámú zsidó kö-
zösség élt az akkori megyeszékhelyen, jelentős 
hitélet folyt a három zsinagógában. A mára jócs-
kán megfogyatkozott gyülekezet mindennapjai-
ban szélesre tárta kapuit a Dél-Szlovákiában és 
Nyugat-Magyarországon élő hittestvérei előtt. 
Programjaik, rendezvényeik nyitottak minden 
más vallású, kultúrájuk iránt érdeklődő látogató 
számára is. 
 
A Holokauszton innen és túl. A tatabányai zsidó-
ság története a bányanyitástól a fiókhitközség 
megszűnéséig (1896-1957) című, nagy érdeklő-
déssel kísért előadás következett. Simonik Péter 
helyi kutató, aki egyben a Nyugat-
Magyarországi Egyetem docense is, vázolta té-
májának feldolgozási nehézségeit, módszertani 
megközelítését. Ezzel együtt feldolgozta és rész-
letesen ismertette témáját. „Bármennyire is jól 
sikerült beilleszkedniük a négy község életében 
az 1930-as évek második felének antiszemita 
hulláma őket sem kerülhette el, s az ennek je-
gyében született ún. zsidótörvények fokozatosan 
a helyi társadalom peremére sodorták a helyi 
közösség tagjait.” 
 
A tata-tóvárosi zsidóság története, a holokauszt 
áldozatairól ifj. Gyüszi László a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, 
helytörténész emlékezett meg. A rövid előadás-
ban csak nagy vonalakban vázolta fel a tata-
tóvárosi zsidóság kivételes helyzetét az Ester-
házyak uradalmán. Felvázolta és ezzel egyben 
csatlakozott is a korábban felszólalókhoz abban a 
témában, hogy a zsidóság – más útjuk nem lévén 
– a kereskedelemben, a gazdaságban, az iparban 
helyt állva segítette a város fejlődését. De a kul-
túra, a sport, az egészségügy területén is sok zsi-
dó vallású ember ténykedett. A holokauszt em-
bertelenségeiről szólva némi meghatódottság is 
érződött az előadó szavaiból, hiszen itt konkrét 
emberi sorosokról esett szó, akiknek neve a mai 
napig is forog az emberek emlékezetében, de 
akik már nem tehetnek a város fejlődésért sem-
mit – éppen embertelen elpusztításuk miatt. 
 
Ezután e sorok írója mutatta be, internet kapcso-
lat hiányában csak szóban, a József Attila Me-
gyei –és Városi könyvtárban az emlékév tisztele-
tére összeállított „Ajánló bibliográfia a zsidóság 



Komárom-Esztergom megyei történetéhez és a 
holokauszt megyei eseményeinek tanulmányozá-
sához” című, intézményünk honlapján elérhető 
munkát:  
http://www.jamk.hu/sites/default/files/ajanlo_bibliografia_a_zsidosag_komarom-esztergom_megyei_tortenetehez_v8.pdf  

 
B. Stenge Csaba hadtörténész a Tatabányai le-
véltár igazgatója ismertetője révén a tanácskozás 
záró előadásából megismerhettük a munkaszol-
gálatosok szerepét a bánhidai erőmű hűtőtavának 
építésében.  
 
A konferencia meghívottjai Tatabánya, Tata, 
Oroszlány középiskoláinak történelem tanárai, a 
Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület 
tagjai, a Komáromi Zsidó Hitközség tagjai, a 
téma iránt érdeklődő középiskolások, kulturális 
közintézmények dolgozói, kutatók, könyvtáros-
ok, muzeológusok voltak. Az előadások anyagá-
ról videofilm készült rendhagyó történelemórák 
megtartásához. 
 
Megyénk más városában, a legrégebbi zsidó la-
kosokkal bíró Esztergomban is megemlékeztek a 
holokauszt évfordulója kapcsán a város zsidósá-
gáról. Június 10-én Esztergomban a Magyar 
Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom megyei 
Levéltára Palkovics termében emlékeztek meg 
Esztergom és környéke zsidóságának történetéről 
Peragovics Ferenc tanár (Dobó Katalin Gimná-
zium) előadásában. Közreműködtek a Dobó Ka-
talin Gimnázium tanulói. Ezt követően mutatták 
be: Varga Ágota: Visszajöttek: A Holokauszt 
Komárom-Esztergom megyei túlélőinek vissza-
emlékezései című dokumentumfilmjének Eszter-
gomra és környékére vonatkozó részeit. A ren-
dezvény a Nyitott Levéltárak 2014 című prog-
ram-sorozat részeként valósult meg. 
 

 

Keretlegények. Csobánka, 1941. Forrás: Centropa 

59. Helytörténeti Kerekasztal talál-

kozó  
 
NÁDASINÉ BALATONI ANNA  
 
A találkozóra 2014. május 9-én a Gerenday Kö-
zösségi Házban került sor, ahol Lábatlan egykor 
nagy jelentőséggel bíró két gyárának, a cement-
gyárnak és a papírgyárnak rövid történetét is-
merhették meg a kutatók. 
 
Horváth Sándor, a cementgyár egykori főmérnö-
ke visszaemlékezése bevezetéseként elmesélte, 
hogyan került alig három éves kisgyermekként 
kapcsolatba a cementgyárral, majd rátért a ce-
ment, mint a legfontosabb építőipari kötőanyag 
történetére. A cementhez hasonló építőanyagot 
már az ókorban a régi rómaiak is használtak, 
aztán a középkorban, mint annyi más találmány, 
a cementgyártás titka is feledésbe merült, és csak 
az újkorban jelentkezett igény a rómaiakéhoz 
hasonló kötőanyag előállítására. Magyarorszá-
gon először a Lánchíd építéséhez gyártottak ce-
mentet, és az első igazi cementgyár a monarchia 
területén Beocsinban létesült, a lábatlani ce-
mentgyárat pedig rá egy évre 1868-ban Konkoly 
Thege Balázs, ógyallai földbirtokos alapította.  
 
A továbbiakban az előadó a történeti áttekintést 
összekapcsolta a technológiai vázlatos ismerteté-
sével. A visszaemlékezés harmadik vonulatát a 
gyárra jellemző legfontosabb témák ismertetése 
képezte: a villamos energia és szénellátás, a szén 
hamutartalmának hatása a cementminőségre, és a 
porzás elleni küzdelem kérdései. 
 
Volt egy időszak, amikor a gyár a legek gyárá-
nak volt nevezhető. Itt maradt meg legtovább a 
nedves eljárás, a többi cementgyárban sorra át-
tértek a száraz technológiára. Itt történt a kőbe-
szállítás a bányából legtovább kötélpályával, a 
többi cementgyárban hosszú szállítószalag kötöt-
te össze a gyárat a kőbányával. Csak nálunk volt 
egy időben szénportüzelés, a többi gyár átállt 
olaj- vagy gáztüzelésre. Érdekességként kell még 
megemlíteni, hogy a többi gyárban agyagot 
használtak szilikátkomponens gyanánt, nálunk 



viszont márga jelentette a mészkő mellet a má-
sodik fő nyersanyagot. 

A gyár leállítása az utóbbi évtizedekben több-
ször szóba került. A Holderbank illetve a Holcim 
belépése után végrehajtott fejlesztések biztosítot-
ták a gyár továbbélését egy időre. A próbálkozá-
sok ellenére tavaly, 145 évvel az alapítás után az 
utolsó kemencében is végleg kialudt a tűz, és 
idén a gyár teljes lebontása is megkezdődött.  
 
Primusz Sándor nyugdíjas üzemvezető a papír-
gyár történetét ismertette kezdetektől az üzem 
bezárásáig. Az évtizedek óta üzemtörténettel 
foglalkozó előadó, a kutatók kívánságára meg-
ismételte - 2013. szeptember 20-án már elhang-
zott, és ezen a fórumon korábban ismertetett - 
sikeres előadását. 
 
Mindkét üzemtörténész évtizedek óta gyűjti az 
írásos, fotó- és tárgyi emlékeket. Az egy munka-
helyen eltöltött negyven év bőven adott számuk-
ra lejegyezni való témát. Primusz Sándor 1986-
ban megjelent, a Papíripari Vállalat Lábatlani 
Papírgyára története címmel írt üzemtörténeti 
monográfiát. Horváth Sándor szerkesztette a 
cementgyár történetének jubileumi kiadványait. 
 
 Amikor az értékes írásos- és fotódokumentumok 
kézről- kézre jártak, ismét bebizonyosodott, 
hogy az értékek kutatása és megőrzése évek 
múlva talán még nagyobb jelentőséggel bír, mint 
amikor lejegyezték vagy albumba rendezték 
őket. 
 

A helytörténeti kerekasztal 60. ta-
lálkozója Nyergesújfalun, V. 24-én 
 

Vendéglátónk, Padányi Lajos nyugdíjas pedagó-
gus, helytörténész, a város díszpolgára látta ven-
dégül kis csapatunkat. Itt a 19 résztvevő először 
a hányatott sorsú Hősök-szobra történetével, 
majd az Ipartestületi Székház (ma Térségi Kö-
zösségi Ház), a Prímási Erdőfelügyelőség, ami 
később zárda, majd iskola, ma szent Mihály Idő-
sek Otthona múltjával, és  a környéken valaha 
volt  kőfaragó telepekkel ismerkedett meg. 
 

 

 

Ezután egy rövid pihenő után felmentünk a 
Sánc-hegyre, ott tájékozódtunk a készülő Sánc-
hegyi Történelmi Emlékparkról és gyönyörköd-
tünk a páratlan panorámában.  
 

 
 
Kellemesen elfáradva Padányiéknál a kertben 
pihentünk, és érdeklődve vettük kézbe a bennün-
ket érdeklő szakanyagokat. Köszönjük az érde-
kes és információ gazdag kirándulást és a szívé-
lyes vendéglátást. (B.L.G.) 
 

 


