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Két fontos, jelentős, egymással szorosan össze-

függő helytörténeti eseményre került sor szeptem-

ber 21-én Tatabányán. A délelőtt folyamán fel-

avatták Szabó Ignácnak (1868-1945), a bányate-

lep első orvosának emléktábláját a róla elnevezett 

egyik utcában.1 Turainé John Katalin avató be-

szédében kiemelte: éppen az emléktábla felavatá-

sával eredtünk múltunk nyomába, hogy felidéz-

zük egy már-már feledésbe merült korszak és kö-

zösség emlékezetét. 

 

Az  emléktábla képe. Fotó: ifj. Gyüszi László 

A másik rendezvény ezt követően kezdődött a vá-

ros múzeumában. Az intézmény és a Szenes 

Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület helyi cso-

portja Múltunk nyomában –egy elfeledett kö-

                                                           

1 Városunkban két utca is az ő nevét viseli. Az egyik a Kor-

mányhivatal épülete mögött található, a Magyary Zoltán 
utcára merőlegesen, a vasúttal párhuzamosan helyezkedik 
el. E cikkben nem erről az utcáról esik szó, hanem a volt 

zösségről címmel helytörténeti konferenciát szer-

vezett. A megnyitóra, köszöntésekre némi késés-

sel került sor, mivel időbe telt, míg az előző hely-

színről sikerült átérnie alpolgármester asszo-

nyunknak és városunk díszpolgárának, Szabó Ist-

ván filmrendezőnek. Az ilyenkor szokásos üdvöz-

lések sorában Turainé John Katalin a múltból ve-

endő példaképek szerepére, valamint a múlt és a 

jelen közötti folytonosság megteremtésének fon-

tosságára mutatott rá. Altdorferné Pál Gabriella 

múzeumigazgató szerint a tanácskozás kimeríthe-

tetlen témát tűzött napirendjére. Ezért fontos, 

hogy folytatódjék a múltunk kevésbé ismert rész-

leteit tárgyaló konferencia. Izsák Zoltán főszer-

vező szerint szükség van arra, hogy időnként visz-

szatekintsünk: mit tettek zsidó polgáraink a tele-

pülésekért, városért, a nagyobb közösségért. 

 

 

Altdorferné Pál Gabriella megnyitja a rendezvényt.  
Fotó: Eipl Bernadett 

községháza, később posta, manapság pedig a Tatabányai 
Gazdaságfejlesztő szervezet székháza melletti, azonos 
nevű utcában lett elhelyezve az emléktábla.  
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Ezt követően a Környebányai Kulturális Csoport 

„Szól a kakas” címmel néhány zsidó dal eléneke-

lésével teremtette meg az alaphangulatot a tudo-

mányos előadásokhoz. 

 

Jóna Imre. A kép forrása: https://www.face-
book.com/photo.php?fbid=1376154269378252&set=pb.

100009510752570.-
2207520000.1475152575.&type=3&theater 

Jóna Imre nyugalmazott középiskolai tanár, isko-

laigazgató, helytörténész fejtette ki a tényeket és 

véleményét az előadás címében benne lévő kér-

dést illetően: milyen szerepe volt a zsidóságnak 

Tatabánya elődtelepüléseinek életében? Levél-

tári kutatásai és statisztikai adatok alapján a négy 

elődtelepülés népességének növekedéséről, a 

zsidó származásúak megtelepedéséről, tevékeny-

ségük eredményeiről számolt be. Történelem sza-

kos tanárként magyar történeti visszapillantással 

vezette be előadását. Az Árpád házi királyoktól 

kezdődően a 18. század elejéig mutatta be a zsi-

dóság szerepét történelmünkben. A későbbi kor-

szakokat illetően is a nagy történelmi összefüggé-

sekhez kapcsolódóan ismertette szerepüket, jelen-

tőségüket. 1890-ben a 3 község 3280 lakosának 

1% -át sem érte el a zsidóság létszáma, ami a bá-

nyászat és az ennek következtében dinamikusan 

növekvő létszámmal együtt nőtt. 1920-ra a 28 200 

lakos között 302 fő volt zsidó földink. 1944-re, a 

vészkorszak előtt 35 ezer fő között 400-410 zsidó 

ember élt Tatabánya ipartelepen és a községek-

ben. Az 1930-as évek elejéig elismerték a helyi 

zsidó embereket: Vida Jenő vezérigazgatót, Kar-

dos Kálmán erdőmestert, Székely Jenő építészt és 

több más, jelentős érdemeket szerzett személyt 

avattak az ipartelep, vagy Lázár Benő földtulajdo-

nost Felsőgalla díszpolgárává.  A szélsőjobboldal 

térnyerésével, mint az ÉME, Magyar Frontharcos 

Szövetség és nem utolsó sorban a Nyilaskeresztes 

Párt helyi szervezetei révén itt is megkezdődött 

például a díszpolgárok zaklatása, a zsidó feleke-

zetűek kiszorítása a gazdasági és politikai életből. 

Ezzel kapcsolatban viszonylag kevés irat maradt 

fenn, hangsúlyozta az előadó. Ám a százalékos 

súlyánál jelentősebb gazdasági szerepet betöltő 

zsidóság kiszorítása 1939-42 között így is látszik. 

Ez azt eredményezte, hogy környékünkön meg-

szűnt az összes zsidó kereskedés, majd tulajdonu-

kat is elvették. Csakúgy, mint a már említett Lázár 

család földbirtokainak jelentős részét szélsőjobb-

oldali, irredenta szervezeteknek juttatták. Lázár 

Benőné túlélő 1945 után sem kapta vissza földtu-

lajdonát. 1944. május elejétől megszűntek a mun-

kaszolgálatosok hadi segélyei. Felsőgalláról 65 

férfit vonultattak be munkaszolgálatra. A depor-

tálások során Komáromba, a Monostori erőd 

gyűjtőhelyére került 5 040 személy közül 344 volt 

elődközségeink lakója. Közülük mindössze 45-en 

tértek haza; köztük: Kisbán Jenő, Lusztig János, 

Lusztig Andorné és özv. Lázár Benőné. Jóna Imre 

az idő rövidsége miatt gazdag mondandójából fő-

ként a tényekre koncentrált. Elmondta, felkérésre 

kezdett a témával foglalkozni, de már kérésre sem 

tudná abbahagyni. 

 

Macher Péter. Fotó: Eipl Bernadett 

Macher Péter: Zsidó bányatisztviselők a két vi-

lágháború között 1918-1939 címmel bevezetés-

ként az alkalmazotti rétegről beszélt általában. 

Szociológiai kutatási eredményekről beszélt ame-

rikai és német összehasonlításban. Ezt követően 

részletesen ismertette Szabó Ignác pályafutását, 

kiválóan megoldott nehéz feladatát. A bányatelep 

első orvosa a teljes egészségügyi rendszer kiépí-

tését végezte el Tatabányán. Nevéhez fűződik az 
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1912-ben átadott 22 kórtermes, akkori viszonylat-

ban korszerű és újnak mondott bányakórház meg-

tervezése, korszerű eszközök beszerzése, erős inf-

rastruktúra megteremtése.  Szabó Ignác közremű-

ködésével készült el 1927-ben a gőzfürdő, a bá-

nyászok ízületi problémáinak kezelésére. 1931 

utáni nyugdíjba vonulásakor maga a vezérigaz-

gató, Vida Jenő köszöntötte a kiváló orvost. Má-

sik, műszaki tisztviselő volt Székely András 

(1909-1943), Székely Jenő főépítész fia. Ő 1924-

től a TSC-ben úszott, később Budapesten folytatta 

pályafutását, főiskolai világbajnok lett. 1932-ben 

a 4 X 200 méteres gyorsváltó tagjaként olimpiai 

bronzérmet nyert. Munkaszolgálatosként 1943-

ban tűnt el Ukrajnában, 1959-ben nyilvánították 

holttá. 

Ezt követően Szabó István, a tőle megszokott 

gyönyörű szép magyarsággal, szabatos nyelvi ki-

fejező erővel mondta el gondolatait. Nem készült 

hozzászólásra, de úgy érezte ezt meg kell tennie, 

mert nagy élmény volt számára az emléktábla fel-

avatása, egykori lakóhelyük, a Liget sor megláto-

gatása. Mint mondotta, több új ismeretet is szer-

zett a két előadásból. Érdekes képet kapott az 

apák sorsáról, a két világháború közötti helyi tár-

sadalomról. Majd elmondott egy rövid történetet 

Szabó Ignác orvosi-emberi nagysága példázata-

ként.  „Az én családom orvosokból állt. A betegek 

meggyógyítására esküdtek fel… Ez a konferencia 

segít a gyógyulásban.” 

Kutatásra ajánlotta a Tatabányai Bányák 2. világ-

háború alatti parancsnokának, Ulrich Viktornak a 

személyét és embermentő tevékenységét. El-

mondta, hogy a volt tiszti kaszinó története is sok 

adalékkal szolgál Tatabánya tisztikaráról, vezető 

rétegéről. 

 

Szabó István filmrendező.  

Fotó: Eipl Bernadett 

Szünet után került sor Ádám Róbert János (A Sze-

nes Hanna MIBE tiszteletbeli elnöke) prezentáci-

ójára, amelyben kegytárgyakat és az őszi nagy 

zsidó ünnepeket mutatta be.  Utolsó előadóként a 

vendéglátó Tatabányai Múzeum igazgatónője, 

Altdorferné Pál Gabriella egy speciális terület 

kutatási eredményeinek összefoglalását nyújtotta 

„A Kárpát-medencei zsidóság  néprajzi kuta-

tása” címmel. A délután folyamán hagyományos 

zsidó süteményeket is megkóstolhattak a konfe-

rencia résztvevői.

 

A rendezvény közönsége. Fotó: Eipl Bernadett 


