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Újrakezdési nyilatkozatnál több volt a Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek szeptember 23-án megrendezett 
szakmai napja. A  találkozónak a  Vasvári 
Múzeum adott helyet. A délelőtt és délután 
is zajló előadások mind az újrakezdés len-
dületét, a megújulásba vetett hitet, a szer-
kesztőbizottság és a szerzők elhivatottságát 
sugározták az érdeklődők felé. A konferen-
cia széles tartalma és a jelenlévő hallgató-
ság szép száma egyértelműen üzente, hogy 
sokan vannak megyénkben, akik a helytör-
ténet iránt komolyan érdeklődnek. Ez biz-
tató alap, kiindulás lehet a kutatómunka 
folytatásához, eddig ismeretlen Vas megyei 
vonatkozások feltárásához – és az olvasó-
közönséggel való megosztáshoz. 

Dr. Kóta Péter, a lap új főszerkesztője 
a találkozó céljaként a minél hatékonyabb 
munkát és a publikálni vágyóknak adandó 
segítséget fogalmazta meg. Ismertette 
a folyóirat terveit, működésmódját. Rövi-
den utalt rá, hogy az utóbbi években már 
nagyon nehéz helyzetbe került a lap, 2 évig 
meg sem jelenhetett. Komoly kezdeménye-
zések indultak a finanszírozás biztosítá-
sára. A gencsapáti tematikus (2019. évi 1.) 
szám az  újragondolás, egy modellváltás 
tanúja, „első fecskéje”. Jelezte, most a szer-
kesztőbizottság azt tervezi, hogy rendsze-
resen adnak majd ki tematikus számokat. 
Az évente kétszeri megjelenés lenne a kitű-
zött cél. Elhangzott: „Ahhoz, hogy a hiányzó 
két év lemaradását pótoljuk, természetesen 
most pár éven keresztül ennél többet kellene 
nyomdába adni. Igyekszünk ledolgozni 
a hátrányokat.” Kiemelte: ennek érdekében 
szükség van a  helytörténeti mozgalom 

aktivitására. Ugyanis nehézség, hogy pub-
likálásra váró anyagban jelenleg nincs nagy 
bőség. Ezért nyitottak a kéziratokra: ismer-
tetőkre, értekezésekre. Mindenkitől szere-
tettel várják a folyóirat munkájában való 
részvételt. Kóta Péter megfogalmazta, hogy 
szeretnék megszólítani azokat, akik aktí-
van részt vesznek a helytörténet kutatásá-
ban, vagyis nem csupán olvassák, hanem 
írják is azt: „Számtalan érdekes felfedezés 
vár mindannyiunkra, de megoldandó prob-
lémák megvitatására is alkalmas fórum 
lehet a folyóirat.” Biztatásként, felhívásként 
megerősítette, hogy konkrét technikai 
segítséget is nyújtanak a leendő szerzők-
nek, a publikálni kívánóknak, igyekeznek 
átvenni a  szerkesztés műveleteit is – és 
kérik, hogy jelezzék ezt az igényt a szer-
kesztőbizottságnak. 

A szakmai nap programjához, az egyes 
szakterületekhez a témának a megyében 
működő legkiválóbb szakembereit kérték 
fel előadások megtartására. 

Szalainé Bodor Edit bemutatta a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár helyismereti gyűj-
teményét, amelyről tudni kell, hogy csak 
helyben használható dokumentumokat 
tartalmaz, tehát ezek nem kölcsönözhetők. 
Felsorolta és röviden ismertette a legna-
gyobb állományegységeket: kötetek, folyó-
iratok, kiállítási katalógusok, időszaki 
kiadványok, elektronikus dokumentumok, 
plakát- és aprónyomtatványtár, fotó- és 
képeslapgyűjtemény. Ezek szabadon kutat-
hatók. A SZIKLA (Szinkronizált Központi 
Lelőhely Adatbázis) integrált rendszer 
segítségével Vas megyei vonatkozású cikke-
ket, analitikákat, köteteket tárnak fel teljes 
részletességgel. A  gyűjtemény egy része 
a  világhálón, digitális formában is meg-
található.  Megújulás előtt áll a Vasi Digitá-
lis Könyvtár elnevezésű könyvtári adatbá-
zis is, amely teljes szövegű műveket, 
elektronikus publikációkat, digitalizált 
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aprónyomtatványokat, képeslapokat, fotó-
kat tartalmaz. A Hungaricana adatbázisban 
6000 darab fotó és képeslap található meg 
a könyvtár gyűjteményéből. A digitalizált 
dokumentumok felhasználásához engedély 
kell. Tavaly az intézmény részt vett a Köz-
gyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyv-
tári digitalizálási pályázatán, amelynek 
keretében mintegy 16.000 oldalnyi kötetet 
és folyóiratlapszámot sikerült digitalizálni. 
Szalainé Bodor Edit felsorolta a könyvtár-
ban leggyakrabban használt adatbázisokat: 
EPA (Elektronikus Periodika Archívum és 
Adatbázis), Kemenesaljai Digitális Könyv-
tár, Hungaricana, MATARKA (Magyar 
folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 
adatbázisa), amelyhez 2020-ban csatlako-
zott a könyvtár, és vállalta, hogy öt folyóirat 
tartalomjegyzékét feltárják. Azokat a doku-
mentumokat, amelyek a könyvtár gyűjte-
ményében nincsenek meg, az  olvasók 
könyvtárközi kölcsönzéssel igényelhetik. 
Hangsúlyozta, hogy a  gyűjtemény óriási 
jelentőségű településkutatásnál, családku-
tatásnál, doktori disszertációhoz, szakdol-
gozatokhoz. Örömteli tendencia, hogy 
a gyűjtemény felhasználóinak köre a 2000-
es évek óta érezhetően kiszélesedett. – 
A  főszerkesztő ezen a  ponton is üzente 
a kutatóknak, hogy először a könyvtári for-
rásokban tájékozódjanak. 

Dr. Kiss Gábor régész előadásának 
témája a régészet és a helytörténetírás kap-
csolata volt. Kiindulópontja: a tér őrzi a tör-
ténések, az emberi tevékenység lenyoma-
tát, amit a  régészet próbál az  ilyen 
formában található hagyaték feltárásával, 
értelmezésével rekonstruálni. Főleg, de 
nem kizárólag azokból időkből, ahonnan 
nincsenek írásos emlékeink. Szó esett épí-
tett emlékeinkről is, amik őrzik a saját tör-
ténetüket. Az előadó a térképek hasznosítá-
sáról is beszélt. Bemutatásra szánt 

térképeket, könyveket hozott magával 
a tematikus napra. 

Dr. Pál Ferenc a képek, térképek, webes 
információk felhasználási lehetőségeit 
ismertette. A Hungaricana adatbázis jelen-
tőségére hívta fel ő is a figyelmet. Kiemel-
ten foglalkozott a kataszteri térképek jelen-
tőségével, amelyeket a jobbágyfelszabadítás 
után, a föld alapú adózásra való átálláskor 
vettek fel. Az  országos felmérések közül 
a kataszteri és a katonai felmérések a leg-
pontosabbak. A Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltárában őrzik ezeket  
– másolatukat az MNL Vas Megyei Levéltá-
rában –, de elérhető digitalizált változatuk 
is. Biztatta a kutatókat, hogy bátran derít-
sék fel saját területüket; ezek a  térképek 
könnyű beazonosíthatóságot tesznek lehe-
tővé. Fontos tájékoztatások hangzottak el 
a térképek felhasználásához, példákkal alá-
támasztva, színesítve. (Érdekes, új infor-
máció, hogy korábban Gencsen négy 
malomról tudtunk, de a kataszteri térképek 
segítségével sikerült azonosítani egy ötödi-
ket is, amelyről a  17. században történt 
említés.) Pál Ferenc utalt rá, hogy levéltár-
pedagógiai program is készült, ám ennek 
bemutatása már túlmutat a  konferencia 
adott keretein.  

A figyelmet felkeltő gondolatmenet 
után élénk eszmecsere bontakozott ki 
az  internetes források idézésének mód-
szertanáról. 

Ezt követően dr. Zágorhidi Czigány 
Balázs, a Vasvári Múzeum igazgatója adott 
elő a középkori adatok felkutatásáról, érté-
keléséről és hasznosításáról a helytörténeti 
munkáknál. Kritikus pont a középkori for-
rások kezelése. Általában kiindulásként 
szolgál a keresett településnév első emlí-
tése – az identitás miatt is, hiszen a legtöbb 
falu ehhez köti ünnepségeit. Számos olyan 
pontot említett, amelyekre érdemes 
figyelni az adatok értelmezésekor. Alapkér-
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dések: Biztosan a keresett településnévvel 
azonosítható-e, amit felfedezni vélünk 
a  forrásokban? Milyen hangalak rejlik 
az  első írott említés mögött? Minthogy 
a birtokosok változásával a településnevek 
is átalakulnak, a  nevek nem állandóak, 
ezért aprólékosan kitért a szabályos és nem 
szabályos névváltozásokra, népetimológiás 
változásokra egyaránt. Különleges hely-
nevek megfejtésénél óvatosságra intett. 
Fontos tisztában lenni a birtok tör ténettel, 
a  birtok családok közötti osztódásának 
lépéseivel. A legizgalmasabb határjárások 
a  14. századot jellemezték. Az  oklevelek 
részletes leírásainak latin szövegét azon-
ban nehéz megérteni. Lebilincselően hatott 
az  előadó gazdag példaanyaga, amellyel 
alátámasztotta állításait. 

Az eszmecsere igényessége üzente 
a téma fontosságát, a találkozó hangulata 
közvetlenné oldódott. 

Kóta Péter főszerkesztő záró szavai 
köszönetet és bizakodást fejeztek ki. Noha 
szakmai és tudományos megmozdulásra 
nehéz rávenni az embereket, a „népes és 
rangos hallgatóság” mégis biztatást jelent 
a  VHHK megjelenésének folytatásához. 
Kiemelte, hogy a folyóirat eddigi számai 
digitálisan elérhetőek. Újra bátorította, 
hívta a  kutatni, publikálni vágyókat:  
„A kutatómunka önmaga jutalma.” 

Akinek szívügye a helytörténet, kövesse 
figyelemmel a várható lapszámokat! 

 
 

horváth csaba sándor 
V. Országos Közlekedéstörténeti 
Konferencia Szombathelyen 
Utazni jó! Fókuszban 
a személyszállítás.   
eötvös loránd tudományegyetem 
savaria egyetemi központ.   
szombathely, 2021. szeptember 24–25. 
 
A 2 évente megrendezésre kerülő Országos 
Közlekedéstörténeti Konferencia-sorozat 
2021-ben Szombathelyen zajlott le 2021. 
szeptember 24–25-én. A rangos esemény-
nek ezúttal az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Savaria Egyetemi Központ (ELTE 
SEK) adott helyet. A főszervező dr. habil. 
Kalocsai Péter az ELTE Berzsenyi Dániel 
Pedagógusképző Központ (BDPK) Tör-
ténelem Tanszékének egyetemi docense 
volt, akinek a munkáját Közlekedéstudo-
mányi Egyesület Általános Tagozat Közle-
kedéstörténeti Szakosztályának égisze alatt 
dr. Horváth Csaba Sándor (Széchenyi Ist-
ván Egyetem, Győr), prof. dr. Majdán János 
(rector emeritus, Pécs), Imre Lászlóné 
(Közlekedéstudományi Egyesület, Pécs) és 
Varga Gábor (Pécsi Tudományegyetem 
BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola) 
segítette.  

A rendezvény előtörténetéhez hozzátar-
tozik, hogy az alapgondolat Majdán János 
és Imre Lászlóné fejében fogant meg 2013-
ban. Ők ekkor a  Pécsi Tudományegye-
temen megszervezték az I. Országos Vas-
úttörténeti Konferenciát, akkor még 
csekély számú előadóval. Nem sokkal 
később csatlakozott hozzájuk két fiatal vas-
úttörténeti kutatást végző történész, Hor-
váth Csaba Sándor és Varga Gábor, akikkel 
karöltve került sor a II. Országos Vasúttör-
téneti konferencia összeállítására 2015-ben 
Győrben – az  akkori – Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere János 
karán már több mint 20 előadóval. A válo-
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gatott tanulmányokból született meg 
az Ezerarcú Vasút, Vasút – Történet – Írás 
című kötet. A  szakmai ülés sikeressége 
további lendületet adott az ötletgazdáknak, 
és ezt továbbfűzve került sor 2017-ben  
a III. országos Vasúttörténeti Konferenci-
ára Debrecenben a VOKE Vasutas Egyetér-
tés Művelődési Központban már a Közleke-
déstudományi Egyesület (KTE) kiemelt 
támogatásával és ismételten növekvő lét-
számmal. Az  itt elhangzó előadások egy 
részéből került nyomdába az  Ezerarcú 
vasút II., Fókuszban a vasúti építészet című 
tanulmánykötet. A  sor itt sem állt meg, 
hiszen 2019-ben már Szegeden gyűltek 
össze a szakma jeles, előadni kívánó képvi-
selői a  IV. Országos Közlekedéstörténeti 
Konferencián a  Szegedi Tudományegye-
tem épületében. Ekkor a szervezőbizottság 
a tematika kiszélesítésében állapodott meg 
legfőképp azért, hogy még több, a közleke-
dés történetével foglalkozó történészt, böl-
csészt, lelkes kutatót, műszaki szakembert 
is mobilizálni tudjon. A változtatást pozití-
van fogadták a szakma képviselői. Jóllehet 
leginkább még mindig a vasúttörténészek 
képviseltették magukat, a szélesebb pers-
pektíva a  jövőre nézve követendő volt. E 
rendezvény anyagiból 2021-ben jelent meg 
immáron Ezerarcú közlekedés I., Fókusz-
ban a járművek címmel egy kiadvány. Itt, 
Debrecenben pedig Kalocsai Péter javasla-
tára a szervezőbizottság elhatározta, hogy 
2021-ben Szombathelyen rendezi meg 
a konferenciát. 

Az V. Országos Közlekedéstörténeti 
Konferencia 2021-ben kiküldött felhívására 
rekordszámú előadó jelentkezett. A végle-
ges programba 47-en kerültek be rendkívül 
színes témáikkal. A rendezvény alaptema-
tikája idén személyszállítás a közlekedési 
ágak bármely területén, tekintettel a sza-
kág közlekedési sajátosságaira, a szolgálta-
tások fejlődésére, kulturális és művészeti 

kihatásaira volt. Ezzel nemcsak a történé-
szeket, műszaki szakembereket, hanem 
a  művészeket, irodalmárokat is sikerült 
megszólítani. Ennek eredményeként 
az  eddigi legnagyobb létszámú szakmai 
közönség kísérte végig a  kétnapos ülést. 
A szervezést végül az ELTE SEK, a BDPK 
Történelem Tanszék és a Közlekedéstudo-
mányi Egyesület Általános Tagozat Közle-
kedéstörténeti Szakosztálya koordinálta 
Kalocsai Péter vezetésével. A konferencia 
főtámogatói az  ELTE SEK, a  KTE és 
a GYSEV voltak.  

Az előadások 2 napon és hét szekcióban 
hangoztak el. A  plenáris ülést Kalocsai 
Péter nyitotta meg A közlekedési folyósók és 
Szombathely mint közlekedési csomópont 
az  ókortól napjainkig című előadásával.  
Ez kellően megalapozta a  konferencia 
magas színvonalát, és kiválóan illeszkedett 
a helyszínhez, Szombathelyhez. Őt követte 
dr. Pelles Márton Az Adria Magyar Tenger-
hajózási Részvénytársaság története a brit 
lobogótól (1880) az olasz lobogóig prezentá-
ciójával, ami hajózástörténeti témájával új 
perspektívát vezetett be a szakmai ülésen. 
Végül dr. habil. Fűzfa Balázs előadása zárta 
a sort Utazások és utazók a modern magyar 
irodalomban (Petőfi, Arany, Madách, 
Krúdy, Kosztolányi, Márai, Ottlik) címmel. 
A rendkívül érdekes performansz a művé-
szeti és irodalmi szekció és irányvonal 
frappáns felvezetéseként szolgált.  

Az első szekciót (Utazók és utazások 
a vaskortól a modernkorig) Majdán Mira 
nyitotta meg „Vas utak” – közlekedés a vas-
kori Kárpát-medencében előadásával. Őt 
követték dr. Agócs Nándor a Lecticarii – 
gyaloghintóvivők a római korban, Székely 
Klára Kerekeken az  ókorban, dr. Urbán 
Máté Útonállás és hatalmaskodás a közép-
kori nyugat-dunántúli utakon, dr. Polgár 
Mariann Utazók és utazások a 18. század-
ban a peregrinusoktól Piranesiig című pre-
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zentációi. A  szekció kiválóan rámutatott 
arra, hogy a közlekedés mennyire fontos 
szerepet játszott már az  ősidők óta 
az ember életében, mindennapjaiban. 

A második szekció (A vasúti személy-
szállítás története) kezdő előadása Nagy 
Tamástól hangzott el Baross Gábor zónata-
rifa rendszere témában. Utána dr. Melega 
Miklós Helyi érdekű vasutak a személyszál-
lítás szolgálatában a  dualizmus kori Vas 
vármegyében, Kőrös Ákos Személyforgalom 
az Arad–Csanádi Egyesített Vasutak vona-
lán 1886–1907 között, dr. Tárkány Sándor 
Személyszállítás a Magyar Királyi Állam-
vasutak brennbergi iparvágányán 
1944–1945-ben és Péterffy Gergely a Vasúti 
utazás Északkelet-Magyarországon, 1945–
1956 címmel következtek a rövid kutatási 
ismertetők. E szekció megmutatta, hogy 
a vasúti személyszállítást szaktudományo-
san vizsgálva milyen, eddig nem publikált 
eredményeket hozhat. 

A harmadik szekció (A közlekedés kul-
turális és művészeti vonatkozásai) dr. Czet-
ter Ibolya Márai Sándor és az utazás elő-
adásával indult. Majd dr. Bődy Edit 
„Nincsenek pásztorok a Pásztorbokornál”: 
A  metró mint heterotópia Neil Gaiman 
Sosehol című regényében, Nagy Anna Gőz és 
sebesség William Turner festészetében, dr. 
Hecker Péter Mozgás ábrázolása a művé-
szek szemével a  20–21. században,  
dr. Szántó István BMW Art Car programja 
és az art car szubkultúra és Horváth Gizella 
Anna Művészet a  budapesti metróban 
témákban ismertették kutatásaikat.  
E témakör kiválóan érzékeltette, hogy 
a  közlekedéstörténetben a  művészeti és 
irodalmi források mennyire jól felhasznál-
hatók, új kutatási perspektívát jelentenek.  

A negyedik szekciót (A vasúti utazás 
társadalomtörténete) Nagy Adrienn Vas-
utazó csempészek az osztrák–magyar határ 
mentén (1916–1926) kutatása vezette be.  

Őt követték dr. habil. Kádár Judit Az angliai 
gyermekvonat. Egy tizenkét éves magyar 
kislány utazása Európán át 1920 nyarán, 
Péterffy-Cserháti Katalin Az államvasúti 
közlekedés újraindításának nehézségei a tri-
anoni békeszerződés után társadalomtörté-
neti szempontból, dr. Szabó Katalin Utazás 
a tbc árnyékában. A fertőző betegségek és 
a vasúti közlekedés a 19. század végétől a  
2. világháború befejezéséig és Majdán János 
Diákkocsik a  MÁV járatain 1949-től 
az 1970-es évekig című előadásai. A kérdés-
kör megmutatta, hogy a vasúttörténet-írás 
korábbi merev, főként műszaki és techni-
kai megközelítése után milyen kiváló lehe-
tőséget jelent annak társadalomtörténi 
vizsgálata.   

Az ötödik szekció (A városi közlekedés 
múltja) dr. Zsigmond Gábor A fiumei villa-
mos története (1899–1918) előadásával 
indult. Utána dr. habil. Fleisz János Nagy-
várad villamosközlekedése a  visszatérés 
időszakában (1940–1944), Bősz Attila Sze-
mélyszállítás géperejű bérkocsival Pécsett 
(1925–1950), Balogh-Ebner Márton A városi 
közlekedés hatása az urbanizációra. Buda-
pesti fejlesztések 1920–1944 között és Káldi 
István A tervezett Budapestet elkerülő vas-
útvonal előzményeiről címmel következtek 
prezentációk. E megközelítés újabb ered-
ményei rávilágítottak arra, hogy a város és 
a közlekedés mennyire markánsan hatot-
tak és hatnak egymásra. 

A hatodik szekció (Vasúthálózat- és vas-
úti csomópont-történetek) dr. Nemes 
József Miklós Hollán Ernő szerepe 
a magyarországi vasúthálózat kiépítésében 
elemzésével vette kezdetét. Ezt követően 
Horváth Csaba Sándor Győr mint vasúti 
csomópont a 19. században, Majdán Miklós 
A határváltozások hatása a szlavóniai vas-
úthálózatra (1914–2014), Szabó Lajos 
A  Tiszatényő–Hódmezővásárhely–Makó 
vasúti mellékvonal múltja, jelene, jövője és 
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végül Varga Gábor Vonalfelszámolások 
a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút hálózatán 
címmel hangzottak el előadások. E szekció 
számtalan új, érdekes és meghökkentő 
újdonságot hozott a vasúti csomópontok 
fejlődését és a vonalfelszámolások kijóza-
nító tényét illetően.  

A hetedik, utolsó szekciót (A közlekedés 
építészet- és technikatörténete) dr. Cierna 
Lubica Vasúti alagút az  Adriához – 
Csehszlovák álom. Őrültség vagy elszalasz-
tott lehetőség (1975) című előadása vezette 
fel. Ezt Markó András A  budapesti Déli 
pályaudvar – a  kortalan modern, Tar 
Ferenc A  keszthelyi vasút megépítése,  
dr. Csiba József és dr. Malatinszky Sándor 
A Bhv vasúti személykocsicsalád az 1950-es 
évektől napjainkig és dr. Veöreös András 
Buszállomások építészeti értékei (20. szá-
zad) című prezentációi követték. Itt kivá-
lóan megmutatkozott az, hogy a közlekedés 
miként formálta, vagy kívánta átalakítani 
a (kultúr)tájat és teret.  

Mindkét napon a GYSEV támogatásával 
az egyetemi kar menzáján háromfogásos 
ínyencségek várták a  regisztráltakat 
ebédre, míg az első este az ELTE SEK dotá-
ciójából egy fogadáson vehettek részt 
a  vendégek számtalan finomsággal. A  jó 
hangulatban lezajlott konferencia kulturá-
lis programokkal zárult. Ennek keretében 

a résztvevők egy közlekedés- és várostörté-
neti sétán vettek részt. Először a Járdányi 
Paulovics István Romkertben a  Boros-
tyánkő út részletét és a középkori várromo-
kat tekintették meg. Majd a Smidt Múzeum 
udvarán őrzött egykori szombathelyi villa-
mos kocsi és a  150 éves szombathelyi 
városi tömegközlekedési emléktábla (1865–
2015) felkeresése következett. Végül a MÁV 
Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi 
Igazgatósága múzeumának és járműskan-
zenének örökségeit és a MÁV-székház alag-
sorában található római kori emlékeket és 
a légoltalmi pincét csodálták meg idegen-
vezetéssel.  

Az igazán jó hangulatban és majd  
50 előadót felvonultató, színes szakmai 
programokkal tarkított V. Országos Közle-
kedéstörténeti Konferencia megmutatta 
részint, hogy Szombathely és az ELTE SEK 
a  rendezvény kiváló házigazdája volt, 
részint, hogy a közlekedéstörténet-írásban 
továbbra is óriási lehetőségek rejlenek, 
annak szaktudományos módszerét szigo-
rúan követve is. Egyúttal a szervezőbizott-
ság megjelölte a VI. Országos Közlekedés-
történeti Konferencia 2023. évi helyszínét, 
amelyre nagy valószínűséggel ezúttal Nagy-
kanizsán fog sor kerülni. Az ismert dalhoz 
kapcsolódva: „Megy a gőzös Kanizsára…”
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