
 

 

 

 Magyar Nemzeti Levéltár 
Vas Megyei Levéltára 

Postacím: 9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. 
Telefon: +36/94-514-8000] 

web: www.mnl.gov.hu 
KRID azonosító: 113809158 

 

 

Szakmai beszámoló az NKA 204108/01645 azonosítószámú „VHHK 
Szakmai nap megrendezése” pályázat megvalósításáról 

 
 
A szakmai nap a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat támogatásával 2020. szeptember 23-án, 
Vasváron valósult meg. 

Nyitó előadásában Kóta Péter köszöntötte a 
megjelenteket, majd általánosságban arról be-
szélt, hogy hogyan kell elkészíteni egy kéziratot. 
A jó kézirat legfőbb jellemzője a tartalmi szaba-
tosság, logikai összefüggőség, hibátlan helyes-
írás. A nyomdai kép előállítása a szerkesztők 
feladata. A szerző és a szerkesztő közötti kom-
munikáció modern eszközökkel valósul meg, 
(WORD szerkesztő, annak szöveg-összehason-
lító funkciója, megjegyzések elhelyezése PDF-
állományokban, stb.) amelyek nagyban segítik a 
kézirat hibátlan előállítását. A szerkesztőség 
tartalmi és formai tekintetben is szívesen segít a 
szerzőknek. 

 
A második előadó, Bodor Edit, a Berzsenyi könyvtár 
igazgatóhelyettese ismertette a megyei könyvtár és 
annak helytörténeti gyűjteményében található nyom-
tatott források használatát a helytörténeti kutatás 
szempontjából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmadik előadóként Dr Kiss Gábor a régészetnek  
a helytörténetírásban betöltött helyéről beszélt. A 
régészet nem csupán a tárgyakról szól, hanem a táj 
mint történeti események helyszíne is vizsgálat tár-
gya. A földrajzi objektumok egymáshoz való viszo-
nya, annak változásai, fontos adatokat szolgáltatnak 
a helytörténet számára. 
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Dr Pál Ferenc levéltáros előadásában a digitális 
formában elérhető képi és térképi forrásokról be-
szélt. Az interneten elérhető modern technológiák 
által gyorsan juthatunk hiteles adatokhoz, ám a tör-
ténész alapvető kötelessége, a forráskritika itt sem 
maradhat el. Példákkal illusztrálta a kéziratos térké-
peken föllelhető hiányosságok, ellentmondások, 
problémák megoldásának lehetőségeit és módsze-
reit. 
 
 
 
 

 
A szakmai nap záró előadásában a házigazda Dr 
Zágorhidi Czigány Balázs, a rendezvénynek helyet 
adó Vasvári múzeum igazgatója rendkívül érdekes 
előadásában a névtani adatok felhasználásának ho-
gyanjára és mikéntjére mutatott számos példát. 
 
 
 
 
 
 

A szakmai nap egyfajta író-olvasó találkozóként lehetőséget adott a folyóirat készítői és használói közti 
kommunikációra. Élénk vita bontakozott ki a szerzői jogok, az internetes források idézésének módja, a lap 
finanszírozása körül. Az előadások közti beszélgetésekben fölmerültek javaslatok megírandó témákra, a 
szakmai nap megismétlésére – ez kezdettől fogva kitűzött célja a munkatársaknak. 
A pályázat során beszerzett eszközök – roll-up, vetítővászon, flip-chart tábla – ezt a hosszú távú tervet 
szolgálják. Viták vannak a helyszín körül: nem volna-e célszerűbb a megyeszékhelyen tartani az ilyen ren-
dezvényeket? Józan érvek szólnak emellett is, azonban fontosnak tartjuk, hogy a kisebb településeken 
működő helytörténeti és értéktári aktivitást a publikálási lehetőséggel támogassuk, segítsük. 
A két éves késés behozása rendkívüli terhet ró a lap előállításában részt vevőkre. A megyei levéltár mun-
katársai hivatásuknak érzik a folyóirat tartalommal megtöltését, de semmiképpen nem kívánják elvenni a 
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lehetőséget az amatőr helytörténészektől. A legnagyobb nehézséget a beérkező kéziratok csekély száma 
okozza. Még egy gyengébb minőségű kézirat is több, mint a semmi. Ugyanakkor a szakmai színvonalból 
semmiképp nem engedhetünk. 
A szerkesztők megpróbálkoztak a tematikus számok összeállításával; ennek első példája a gencsapáti szám 
(2019/1). A községi önkormányzat anyagi támogatással járult hozzá az előállításhoz, a szerzők –  részben a 
levéltár munkatársai – pedig a tudományos minőséget garantálták. Meggyőződésünk, hogy a tematikus 
számok rendszeres kiadása új életet lehel a folyóiratba; szeretnénk ezt az irányt folytatni. 
A szakmai nap időpontja és -beosztása iránt tudakozódó on-line kérdőívre 15 válasz érkezett. A meghívót 
112 e-mail címre küldtük ki, saját forrásból 30 példányban ki is nyomtattuk. A résztvevők száma 35 volt. 
 

 
 
 
A rendezvényről hírt ad honlapján az MNL VaML: 
https://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/beszamolo_a_vasi_honismereti_es_helytorteneti_kozlemenyek_szakmai_napjarol 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szombathely, 2021. október 15. 
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igazgató-helyettes 
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