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Barangolás az I. világháborús tata-

bányai emlékhelyekhez 

SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 

 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából országszerte megemlékezéseket tar-
tanak a Nagy Háborúban elesett katonák tisztele-
tére. Könyvtárunk helytörténeti csoportjának 
munkatársai is csatlakozni szerettek volna azok-
hoz, akik méltóképpen róják le tiszteletüket az 
áldozatok előtt. 

A városi közgyűjtemények és a Vértes Agorája 
aktív közreműködésével, valamint az NKA tá-
mogatásával buszos „kirándulást” szerveztünk a 
négy tatabányai I. világháborús emlékhelyhez. 
Az érdeklődés a tatabányai lakosság körében 
(mind a diákoknál, mind pedig az idősebbeknél) 
olyan nagy volt, hogy a 45 fős busz mellé egy 
másik járatot is rendelnünk kellett. Az egyes 
emlékhelyeknél további érdeklődők és csoportok 
csatlakoztak hozzánk, így megközelítőleg százan 
vettünk részt a 2014. szeptember 29-i progra-
mon.  

A buszon Kiss Vendel hadtörténész és ifj. Gyüszi 
László helytörténész beszélt a világháború ese-
ményeiről és helyi vonatkozásairól. Az emlékhe-
lyeknél az adott városrész képviselője, mint há-
zigazda várta és köszöntötte az embereket, és 
tette személyesebbé a megemlékezést, a koszo-
rúzást. 

A centenáriumi év kapcsán előadássorozattal is 
várjuk az érdeklődőket. Az I. világháború kitöré-
sét közvetlenül megelőző időszakról és magáról 
a Nagy Háborúról dr. Pollmann Ferenc, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, törté-
nésze tart előadást a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban október 20-án és november 17-
én. 2014. december 1-jén pedig Romsics Ignác 
várja az érdeklődőket a Vértes Agorája Kamara-
termébe Az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lása és a trianoni békeszerződés című előadásá-
val. 

A programsorozat részeként - még ebben az év-
ben - egy világháborús kiállítás is megtekinthető 
lesz  a Tatabányai Múzeum szervezésében. 

 

Kiss Vendel. Fotó: Török Csaba 



Megjelent a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár 2014. évi évkönyve 
 

DR. HORVÁTH GÉZA 
 

A József Attila megyei és Városi Könyvtár előre 
mutató hagyományai sorába illeszkedik az in-
tézményi évkönyvek rendszeres megjelentetése 
is. A kötetet Takács Anna, Sámuelné Ábrahám 
Mónika és e sorok írója szerkesztette. 

A megjelenés önmagában nem hír, hiszen két 
évről két évre a Könyvtári Hétre időzítve jelent-
kezik, s már „megszokottá vált” a szakmai - és 
reméljük - annál tágabb közvélemény számára is. 
A megszokás fontos, de ennél lényegesebb, hogy 
a tartalom újfent sajátos és igényes szellemi kí-
nálatot nyújt , a könyvtáros társadalmat méltán 
érdeklő írásokkal jelentkezett az immár megyei  
„ÉS” városi könyvtár gárdája. A változó körül-
mények közötti útkeresés, problémamegoldások 
folyamatában felrajzolt képet tart ország-világ 
elé. Tükör:- a fenntartó váltások szempontjából 
is mozgalmas-, a nehezedő körülmények között 
is megtalált, megtalálni vélt (?) gyors és rugal-
mas intézményi szervezeti változások mellett a 
megemelt színvonalú tartalmi munka eredmé-
nyeinek, szakmai megoldásainak, tapasztalatai-
nak reméljük nem csak számunkra tanulságos és 
jövőbe mutató összefoglalása. 

A JAMK 2014 évi évkönyve hagyományaihoz 
híven három nagy fejezetre tagolódik.  

Az első Könyvtár, könyv, olvasás című fejezet-
ben kaptak helyet azok az elemző tanulmányok, 
melyekből a könyvtár előző két évének eredmé-
nyeit, illetve a munka hátterében lévő új szemlé-
let és tartalom elméleti és gyakorlati kérdéseit 
ismerhetjük meg. Az írások sorából mindenkép-
pen kiemelésre kívánkozik Nász János: Fenn-
tarthatóság és ökológiai szemlélet: Öko-esték 
a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 
2010- 2013 című dolgozata. Az ökológiai kör-
nyezettudatosság kialakításában mit tehet egy 
könyvtár? Hogyan kerülhet az öko- szemlélet a 
könyvtárba? – elméleti kérdéseinek megválaszo-
lása, az új szemléletet formáló értékteremtés, a 
természettudatos életmód, életvitel könyvtári 

eszközökkel történő támogatása, új szerep válla-
lása hasznos tanulságokkal szolgálhat szakmán 
belül és azon túl is. 

A mai magyar közművelődési könyvtárügy 
egyik legfontosabb kérdéséről ír tanulmányában 
Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyv-
tári ellátás első két éve Komárom-Esztergom 
megyében címmel. 

Nagyon sok függ ma attól, hogy a jelentős válto-
zásokat hozó elmúlt két év új kihívásai a kistele-
pülések ellátása terén milyen megoldásokat ala-
kítottak ki helyben, milyen gyakorlat honosodott 
meg, milyen szemléletváltásra volt és van szük-
ség a KSZR Komárom-Esztergom megyei kiépí-
tésének és működtetésének „gyakran igen rögös” 
útján való előrehaladásunk során. A tapasztala-
tok és eredmények széles szakmai és társadalmi 
kört érdekelnek, érintenek, a következmények 
távlatosak. 

Az évenkénti ODR konferencia- ez is fontos 
szakmai értékeink között veendő számba- gazdá-
ja Pap Zsuzsanna: Könyvtárközi kölcsönzés az 
olvasók szemével: könyvtárhasználói elége-
dettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban ki-
egészítve helyi vonatkozásokkal című írása egy 
vizsgálat hasznos tapasztalatait adja közre. „ A 
felmérés igazolta a 2012. évi indirekt olvasói 
elégedettségmérés nagyon jó eredményét, tehát a 
2013. évi ODR konferencián elhangzott előadás 
végét lezáró „Csak így tovább!” biztatás minden 
kollégát megillet.” 

Az országban elsőként Tatabányán egy TÁMOP 
projekt keretében került kifejlesztésre és itt vált 
elsőként gyakorlattá a honlap mobil eszközökre-, 
és a katalógus Android operációs rendszerre tör-
ténő alkalmazása. Ennek kapcsán miként „va-
gyunk nyitottak” e területen, milyen részletekből 
áll össze ez az újítás, - megtudható Vitéz Veroni-
ka: Kezedben a könyvtárad! A JAMKDroid-
projekt. A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár androidos applikációja okostelefonon 
és táblagépen című ismertetéséből. 

Erős az informatikai „felhozatal”. Török Csaba 
rendszergazda a volt városi -, illetve a megyei 



könyvtár összevonásának olvasókat leginkább 
érintő szegmenséről a két Textlib rendszer ösz-
szevonásáról, összefésülésének részleteiről ír 
szubjektíven, „ahogy ő látta”, de az 
objektiválható tanulságokat is rögzíti és meg-
osztja az olvasókkal. Velük is, akik a részletek-
ből, nehézségekből vajmi keveset vettek észre. 

Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át- 
Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és 
azon túl) című értekezésének fontos megállapí-
tásai.: „ A digitális írástudók felelőssége, hogy a 
környezetükben hírt adjanak a fontos újdonsá-
gokról és változásokról, továbbá segítsenek elke-
rülni az internetezéssel együtt járó veszélyeket. 
Különösen fontos a hátrányos helyzetű rétegek-
nek adott tájékoztatás és közvetlen segítségadás 
annak érdekében, hogy megtapasztalják a kor-
szerű IKT eszközök életminőség-javító hatását, 
hogy ezzel is esélyt kapjanak életük jobb irányba 
terelésére.” 

Erősné Suller Ildikó az eltelt két évben végzett 
gyermekkönyvtári tevékenységének összefog-
lalójából látható az az erőfeszítés, amit e csoport 
a különböző pályázatokon keresztül rendezvé-
nyekkel és táborozásokkal a fiatalok olvasóvá 
neveléséért, az olvasás körükben történő népsze-
rűsítéséért, az intézménynek a város kulturális 
életébe történő beillesztéséért végzett. Az olvasói 
utánpótlástól is függ a könyvtárak jövője. Lesz-
nek –ezen új könyvtárhasználók a jövő nemze-
dékekből?„Költhetünk milliókat olvasásnépsze-
rűsítő programokra, ha az átgondolatlan rendele-
tek a könyvekkel, olvasással és a könyvtárral 
ellentéte irányba hatnak.”Ebben a közegben a 14 
éven aluli rendezvény látogatói létszámát 4 év 
alatt majd meg négyszerezni,- önmagáért beszélő 
teljesítmény. Főleg ha hozzávesszük, az épület 
adottságaiból és fennállásának 50 évéből adódó 
fizikai korlátokat is. 

Nagy Edit: Kiállítások a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban című írásában a volt 
városi könyvtár-, illetve az összevont intézmény 
2009-2013 évi kiállításait elemzi, a vizuális ne-
velés tatabányai könyvtári feladat megoldását, e 

speciális rendezvény típus helyi gyakorlatát mu-
tatja be. 

A kiadvány második tematikai egységét hagyo-
mányosan-, a korábbi évkönyvekből megszokott 
módon a Helytörténet rovatba illesztett tanulmá-
nyok alkotják. Könyvtárunk 1962 óta több-
kevesebb rendszerességgel megjelenő-, 1994 óta 
„kétévkönyvei” mindig is tartalmaztak hagyo-
mányőrző-, kulturális-, irodalom-és művelődés-
történeti, történeti tárgyú írásokat. Hagyomány-
őrzés, értékközvetítés a szűken vett könyvtárosi 
munkán túl, de azzal összefüggésben. A JAMK 
mindig is figyelt a megyében folyó helyismereti-
helytörténeti feltáró munka gyakorlatára, fóru-
mot biztosított és biztosít a kutatások eredményei 
közléséhez, közvetítéséhez. 

A könyvtár és a helyismereti kutatás közötti kap-
csolat összefüggése miatt, s nem csak az udvari-
asság okán került e rovat élére Bognár Tímea: 
Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex 
librisek a Pálffy –család csépi gyűjteményé-
ben című elemző és feltáró tanulmánya. A díj-
nyertes pályamunka majd később szakdolgozat 
kényszerűen rövidített változata ellenére is szá-
mos újdonsággal szolgál a könyv-és könyvtártör-
ténet mellett, a művelődés-, az irodalom és a 
családtörténet művelői számára egyaránt. 

A helytörténészek egyik doyenje, ha szabad ezt a 
kifejezést használni, Ortutay András nyugalma-
zott megyei levéltár igazgató, --jegyzi a követke-
ző tanulmányt: „Isten óvja a tisztes ipart” Az 
esztergomi mészáros céh öt évtizede (1694-
1743). A céhes keretek között működő iparosok 
életét, mindennapjait, a megélhetésért folytatott 
küzdelmeit mutatja be nagy ívű áttekintésében.  
A rovaton belüli tematikai egység-, a zsidóság 
történetének helyi vonatkozásai képeznek a kö-
vetkezőkben egy tematikai csoportot. Az aktuali-
tást a Holokauszt 70. évfordulója adja. Ennek 
kapcsán könyvtárunk helyismereti részlege ösz-
szeállított egy ajánló bibliográfiát a témában: 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.jamk.hu%2Fsites%2F

default%2Ffiles%2Fajanlo_bibliografia_a_zsidosag_komarom-

esztergom_megyei_tortenetehez_v9.pdf 



Simonik Péter a tatabányai zsidóság történetének 
új szempontú, új szemléletű-, történeti –
szociológiai -, demográfiai módszertant használó 
munkája nyitja e szűkebb tematikai egységet. 
Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok 
a tatabányai zsidóság demográfiájához című 
elemzésével bemutatja, hogy kevésbé használt 
források feldolgozásával a helyi zsidó közösség-
re vonatkozó konkrét dokumentumok hiánya 
ellenére miként lehet új megállapításokra jutni. 

Macher Péter: A Magyar Általános Kőszénbá-
nya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vál-
lalat újjászervezésében 1945-1947 című-, in-
kább társadalom-, mint üzemtörténeti feldolgo-
zásának megállapításai: A Holokausztot túlélt 
különböző szintű vezetők, különböző sorsú zsidó 
vállalati alkalmazottaknak is keményen kellett 
dolgozniuk az elemi létfeltételeik biztosításáért, - 
politikai irányultságuk tekintetében a baloldalhoz 
álltak közelebb. 

Ifj. Gyüszi László: Holokauszt megemlékezések 
és emlékhelyek Tatán című dolgozatában visz-
szatekint a rendszerváltás utáni megemlékezé-
sekre és emlékeztetésekre, bemutatja a tatai izra-
elita temető és a tatai zsinagóga kertje védett 
értékeit. Hangsúlyozza, hogy a helyi emlékezet-
politika soha nem lehet változó gyakorlat. E ta-
nulmányok részletesebb megismerésére novem-
ber 24. –én 14-órai kezdettel egy műhelybeszél-
getés keretében, könyvtárunk központjában lesz 
lehetőség. 

Végül dr. Horváth Géza összeállításában olvas-
ható a Tatabánya történeti kronológiája 2012. 
július 1.- 2014. június 30. Itt a város fejlődésé-
nek meghatározó mérföld kövei kerültek rögzí-
tésre, a közös helyi emlékezet számára. 

Az évkönyv harmadik része az Adattár, appen-
dix. Itt található szintén hagyományos módon a 
megye könyvtárainak 2012-2013 között megje-
lentetett kiadványait számba vevő „mini bibliog-
ráfia” mellett a megye könyvtáraira vonatkozó 
újság-és folyóiratcikkek repertóriuma a jelzett 
időszakban. Ezt az évkönyv szerkesztői készítet-
ték:  Sámuelné Ábrahám Mónika és Takács An-
na. A Komárom-Esztergom megye könyvtára-

inak, könyvtárosainak név –és címjegyzéke az 
internetes világban is fontos, mivel egy helyzet-
képet tükröz, bármikor visszakereshető.(Kis No-
émi összeállítása.) 

Legfontosabb statisztikai útmutatók táblázata, 
továbbá „A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár felépítése” című szervezeti ábrája zárja 
a hagyományőrző és új megoldásokat is bemuta-
tó, nem csak gyors átlapozásra, hanem tovább-
gondolásra is ösztönző-, hagyományosan papír 
alapú kiadványt, melynek elektronikus változata 
is meg fog jelenni. Ezzel is jelezni kívánja az 
intézmény, hogy a tudásközponttá válás során 
egyaránt figyel a hagyományos és modern érté-
kekre. 

A bevezetőben jelzett „ÉS”szó jelentősége mikor 
lesz kisebb? Mikor fog az összevont intézmény, 
nem csak igazgatási szervezeti-, hanem minden 
szempontból modern és egységes egészként mű-
ködni? A célok igen, de a gyakorlat nem azonos 
minden volt megyei „ÉS” egykori városi könyv-
tárban. Sajátos megyei-és városi feladatainkat 
magasabb színvonalon tudjuk majd ellátni egy -, 
a kor követelményeinek megfelelő infrastruktú-
rával rendelkező új intézményben, tudásköz-
pontban. Az oda vezető út nem lesz könnyű. Cél-
jaink megvalósításához fontos garanciát jelent a 
megyei-városi intézményben dolgozók szaktudá-
sa, elkötelezettsége, szorgalma. Erről is szól a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2014. 
évi évkönyve. Folyamatosak az új kihívások. De 
mint tudjuk: teher alatt nő a pálma. 

 



XXI. Komáromi Levéltáros Szakmai 
Nap és konferencia a Holokauszt 70. 
évfordulója alkalmából  
 

MÁRKU MÓNIKA 

2014. október 18-án (szombaton), a XXI. Komá-
romi Levéltáros Szakmai Nap keretében került 
sor a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából 
rendezett Sorsfordító évek című konferenciára a 
Komáromi Monostori-erődben. A konferencia 
moderátora Csombor Erzsébet, a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárának 
igazgatója volt. Néhány szóban ismertette a kon-
ferencia témáját, s a meghívott előadókat. A 
megnyitó után dr. Romsics Ignác történész, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja „A Horthy-korszak mérlege” 
című előadásával kezdődött meg a tudományos 
tanácskozás. Bár a téma nem magáról a 
holokausztról szólt, de jól felvezette a tanácsko-
zás aktuális témájának további előadásait. A ta-
nár úr előadása demográfiai, gazdasági, kulturá-
lis és külpolitikai szempontból mutatta be a kor-
szakot egészen a trianoni békekötéstől a II. vi-
lágháborút követő rengeteg katonai (kb. 360 000 
fő) és civil áldozatokig (kb. 600 000 fő, melynek 
túlnyomó többsége zsidó).  

A konferencia nyitó előadását követően dr. 
Kancz Csaba, Komárom-Esztergom Megyei 
kormánymegbízott köszöntötte a tanácskozás 
résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta a 
holokausztról való megemlékezés fontosságát, 
méltatta a levéltárosok, a történészek és a könyv-
tárosok munkáját, szakmáját. A kormánymegbí-
zott úr szavai után Hildegarda Pokreis, a Pozso-
nyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának 
levéltárosa előadása következett „Diplomáciai 
kapcsolatok a magyar és szlovák határvidé-
ken élő zsidósággal kapcsolatban” címmel. 
Pokreis asszony a Szlovákiában 1919 után egyre 
felerősödő antiszemitizmusról, az 1938-as zsidó-
ellenes pogromokról, a magyar-szlovák határ 
mentén létrehozott zsidó és cigány gyűjtőtábor-
okról, az abban való életről beszélt. Előadásához 
egykori orvosok, vöröskeresztesek, önkéntesek 
és angol, illetve amerikai tudósítók feljegyzéseit 

is felhasználta. Majd a táborok feloszlatását kö-
vetően 1939 folyamán a zsidók tömegesen kezd-
tek áramlani Magyarországra. Ennek megakadá-
lyozására razziákat tartottak, s a letartóztatottakat 
visszatoloncolták az anyaországba. Azonban 
mind a magyar, mind a szlovák kormány szaba-
dulni akart a nemkívánatos személyektől, s kö-
zös erővel küzdöttek ellenük (közbiztonsági in-
tézkedések, zsidótörvények, két állam közötti 
zsidócsere, deportálások). 

Hildegarda Pokreis-ot Kovács Tamás előadása 
követte „Zsidósors Esztergom vármegyében a 
20. században címmel. A Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára főosztályvezető-
helyettese előadásában Esztergom és népességé-
nek történetétét egészen a középkorig vezette 
vissza. Már ekkor éltek ezen a településen, kör-
nyéken zsidók. Ahogy a számuk, úgy jelentősé-
gük is egyre nőtt mind a gazdaság, mind a kultú-
ra területén (szeszfőzde, bőrgyár, edénygyár, 
földbérletek, bank és hitelélet, saját iskolák, hé-
ber nyelvű újság kiadása, … stb.). Fénykorukat a 
19. századtól az I. világháborúig élték. A trianoni 
békét követően az egykori vármegye kettészaka-
dásával az itt élő zsidó közösség is szétesett 
(részben magyar területen maradt, részben cseh-
szlovák területre szakadt). Az esztergomi zsidó-
ság ismét kezdett erőre kapni, s 1929-re megint a 
gazdaság meghatározó szereplői voltak. Az I. 
bécsi döntéssel (1938. november) Magyarország 
mintegy 12 000 négyzetkilométernyi területet 
kapott vissza Csehszlovákiából. Helyreállt az 
egykori vármegye, s az elszakadt zsidó családok 
ismét visszakerültek magyar területre.1938-ra 
azonban már világméretűvé vált a zsidókérdés, 
mindenki szabadulni akart tőlük, senki sem akar-
ta befogadni őket. Fontossá vált az állampolgár-
ság kérdése, s megkezdődött a zsidóság kiszorí-
tása először a felsőoktatásból, majd a gazdasági 
életből, a piacról is (zsidótörvények). Az 1944-es 
nyilas érában a zsidógyűlölet a tetőfokára hágott 
(német megszállás, zsidóellenes rendeletek, get-
tósítás). Majd megkezdődött az esztergomi zsi-
dók deportálása is. 1945 tavaszán Esztergomot 
felszabadítja a Vöröshadsereg. Ezután lassan-
lassan visszatért a környékre az itt élt zsidó csa-
ládok egy része is Bátorkeszi, Esztergom, Komá-



rom településekre, de a korábbi meghatározó 
szerep, zsidó élet megszűnt.  

A tanácskozás következő előadása hasonló témát 
dolgozott fel. Peragovics Ferenc, az esztergomi 
Dobó Katalin Gimnázium történelem tanára egy 
esztergomi zsidó család (Marmorstein-
Fantusz) történetét mutatta be az 1940-es 
években filmvetítéssel, interjúkkal, fényképek-
kel, melyeket saját maga készített néhány éve a 
még élő családtagokkal.  

 

Peragovics Ferenc. Fotó: Vakán József 

Peragovics Ferencet Számadó Emese, a komá-
romi Klapka György Múzeum igazgatója követte 
„Holokauszt-történetek (túlélőkkel, illetve a 
leszármazottakkal készített interjúk)” című 
előadásával. Az igazgató asszony előadását a 
múzeum október 17-én megnyílt időszaki 
holokauszt emlékkiállítására alapozta, mely a 
holokauszt komáromi eseményeit hivatott bemu-
tatni. 

A zsidó holokauszttal foglalkozó előadások után 
dr. Bársony János kisebbségkutató, a Cigányku-
tató Intézet tudományos segédmunkatársa a 
cigányholokauszt témájában tartotta meg elő-
adását. Utalt a romák országosan nehéz életére, 
az 1944-45-ös cigánygettókban lévő borzasztó 
körülményekre, a lágerek állapotára, a Csillag-
erődben töltött időszakra, majd a munkatábori 
körülményeikre. Beszélt a kutatás folyamatáról, 
eddigi eredményeiről és a természetesen a ne-
hézségekről is.  

A következő előadást Csombor Erzsébet, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom 

Megyei Levéltárának igazgató-főlevéltárosa tar-
totta, aki Alapy Gáspár egykori komáromi 
polgármester életét, városépítő munkáját, 
zsidóbarát politikáját mutatta be egészen 
1944. október 17-iki elfogásáig, s Dachauba való 
deportálásáig.  

A tanácskozást Katarina Repasova előadása 
folytatta. Katarina Repasova a Nyitrai Állami 
Levéltár Komáromi Fióklevéltára levéltárosa, s 
előadásának címe „A zsidó vagyon árjásítása” 
volt. Szó esett a komáromi zsidóság életéről, 
gazdasági szerepéről az 1940-es években. Majd 
arról, hogy a háború okozta nehéz gazdasági 
helyzetben mindenki a zsidók vagyonát akarta, 
abból kívánták pótolni a veszteségeket, továbbá 
hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel, tör-
vényekkel fosztották meg őket vagyonuktól, ér-
tékeiktől. S ez aztán milyen nagy mértékben bé-
nította meg a kereskedelmet és az üzleti életet. 

A konferencia záró előadása „Képek – A komá-
romi zsidóság élete a holokauszt után” címet 
viselte. Az előadó Paszternák Tamás, az Észak-
Komáromi Zsidó Hitközség programkoordináto-
ra volt. Előadása méltó zárása volt ennek a kon-
ferenciának, hiszen a szavak helyett már csupán 
a képek beszéltek. Két filmet néztünk meg. Az 
Egyik Miriam Rosenthal történetét mutatta be, 
a másik a Gyökereink visszahívnak – Komá-
romi Zsidók Világtalálkozójáról készült. 
Mindkét filmben Komáromból elszármazott, s a 
világ minden részére elkerült zsidókat (főként a 
holokausztot túlélők gyermekeit, unokáit), azok 
találkozását, közös emlékezését láthatjuk. 

 

Varga Ágota dokumentumfilmjét nézik a résztvevők. 
Fotó: Vakán József 


