
Az évfordulóról a Tatabányai Levéltár október 10-én Dr. Simonik Péter főiskolai docens, azokról a szociálpo-

helytörténeti konferenciát rendezett a Városháza új tanács- litikai törekvésekről számolt be a hallgatóságnak, amelyek a 

termében. A rendezvényt Schmidt Csaba polgármester községegyesítés időszakában voltak jellemzőek Tatabá-

nyitotta meg, aki köszöntőjében vázolta a település nyán. Ekkoriban tették le az állami szociálpolitika alapjait. 

kialakulását, fejlődését és a bányászat kiemelkedő szerepét. Az „érdemes szegények” támogatására a társadalmi erőfor-

Bár sokan azt állítják, hogy Tatabánya már nyugdíjas rások bevonásával biztosították az alapvető létfenntartási 

korban van, de ha Rómát, vagy Athént vesszük alapul, eszközöket. Nem stigmatizáló, hanem integráló törekvések 

akkor még nagyon fiatal a mi városunk – mondta a polgár- jellemezték a helyi szociálpolitikát az 1940-es évek végén.

mester, aki meghatározónak nevezte a település fejlődési Előadás hangzott el a MAKì  Rt. újjászervezéséről, valamint 

folyamatában a bányászatot, valamint szimbolikusnak vélte a gyárban dolgozó nők helyzetéről a szocialista korszakban. 

az Óváros és Újváros közötti különbséget. Schmidt Csaba a Macher Péter a fiatalabb helytörténész generáció tagja a 

régi és az új tanácsterem összehasonlításával szemléltette a MÁK Rt. 1945-48 közötti korszakát elemezve rámutatott: a 

változást és fejlődést, megfogalmazása szerint a régi ablak- MÁK RT. viszonylag hamar talpra állt a háború után,de a 

talan teremben elzártan hozták meg döntéseiket az akkori több lépcsőben végrehajtott államosítás arról tanúskodik, 

vezetők, de most egy nyitott, átlátható helyen, mindenkit hogy a kérdést nem gondolták végig. Hiányzott az egységes 

bevonva születnek döntések, amelyekben mindenki részt koncepció, ami az újjáépülő magyar gazdaságnak is károkat 

vehet. okozott.

Dr. B. Stenge Csaba a levéltár igazgatója üdvözölte a meg- Sztahó Eszter a helyi levéltár munkatársa érdekes jelenség-

jelenteket, majd dr. Germuska Palì  történész Iparosodás és ről szólt. Ő a nők tatabányai foglalkoztatásának szocialista 

újraiparosodás – Tatabánya gazdasága és társadalma a viszonyok közötti összefüggéseit mutatta be a konferencia 

20. század második felében című előadásában arról beszélt, hallgatóságának. Olykor szellemesen fűszerezte tényszerű 

hogy a város a jelzett időszakban hatalmi, megyeszékhelyi előadását, például annak bemutatásával, milyen nehezen is 

előnyéből funkcionális előnyt kovácsolt. Súlyos és nem ment akkoriban a bányász- és munkás feleségek társadalmi 

kellően előkészített váltás történt a bányászat megszünte- szerepvállalása, a Tatabányán letelepített könnyűipari 

tése körül, de rövidesen a megyeszékhelyi előnyökhöz üzemekben végzett cseppet sem könnyű munka.

gazdasági-piacgazdasági tényezők adódtak hozzá. Nem Dr. Tóth Eszter Zsófia történész a szovjet mintát követő 

utolsósorban a kedvező földrajzi fekvés miatt új ipari szathanovista mozgalom tatabányai emlékezetét egy interjú 

üzemek telepedtek meg a városban. Zöldmezős beruhá- segítségével mutatta be. Kár, hogy technikai okok miatt 

zásokkal, döntően új iparágakat honosítottak meg nem volt hallható az interjú, de így is képet alkothattunk 

Tatabányán. Sikeres volt az ipari szerkezetváltás: Tatabánya nemcsak a helyi széncsatákról, hanem az „ötvenes évek” -

nemcsak „túlélte” a rendszerváltást, de stabil térségi években a munkaversenyek termelési normáit nagymérték-

szerepkört vívott ki magának. ben túlteljesítő üzemi dolgozók „példájáról.”
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Gyüszi László nyugalmazott középiskolai tanár Tatabánya P. Tóth Enikő művészettörténész Görgényi István tatabá-

az 1956-os forradalom idején címmel saját élményeit és nyai festő (1917-1973) művészeti hagyatékának főként a 

levéltári kutatásainak eredményeit osztotta meg hallgatósá- forradalom leverése után titokban, saját emlékei alapján 

gával. Kötete 2. bővített kiadásának (2011) legfontosabb festett több száz képének sorsáról, művészi értékéről 

megállapításait összegezte. „Az ítéletek bizonyító példák arra, tartott előadást. Szerinte:  Mély tónusú, szenvedélyes megfogal-

hogy a szovjet hadsereg segítségével hatalomra került magyar Forra- mazású festményeit felfoghatjuk akár a romantika, a nemzeti 

dalmi Munkásparaszt kormány és a Magyar Szocialista Munkás- realizmus folytatásaként is. Ha előképeket kívánunk még kiemelni, 

párt akarata szerint a bíróság a »proletárdiktatúra elnyomó funkció- elsősorban Munkácsy, Goya, némely portréját tekintve Rembrandt 

ját« a legnagyobb szigorral alkalmazta a munkássággal szemben.” neve említendő" – mondta P. Tóth Enikő művészettörténész. 

A tanácskozás a Nyitott Levéltárak 2012 programsorozat 

keretében valósult meg.

Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
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