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INHALT VSEBINA

BEKÖSZÖNTŐ

 Kóta Péter

Komoly változások történtek a 2020. 
évben a Vasi Honismereti és Hely-

történeti Közlemények életében. Mi-
után az utóbbi években jelentős kése-
delmet halmozott fel; intézményi hát-
tere és az anyagi feltételek egyaránt 
változtak – nem éppen előnyösen; a 
szerkesztő bizottság több tagja meg-
válni kényszerült vállalt feladatától; 
végül Mayer László szerkesztő is mun-
kahelyet váltott: a leköszönő Gyurácz 
Ferenctől átvette a Vasi Szemle szer-
kesztését, ezért az MNL Vas Megyei Le-
véltár állományából átkerült a Savaria 
Múzeum csapatába. Elárvult szerkesz-
tői pozícióját Kóta Péter vette át a le-
véltárban. Az egyszerű személycseré-
nél azonban több is történt. A körül-
mények arra késztettek bennünket, 
hogy alaposan újragondoljuk a folyó-
irat további sorsát. Terveink közt sze-
repel, hogy miután a régi szerkesztő-
bizottsági tagok munkáját megköszön-
tük, újakat kérünk föl a távozók helyé-
be, figyelve arra, hogy a vasi helytör-
ténet művelését hivatásszerűen végző 
intézmények munkatársai közül ver-
buváljunk. Jó hír, hogy maradtak né-
hányan a régi gárdából; az ő személyük 

jelenti a folyamatosságot. A korábbinál 
nagyobb szerepet szánunk a megyei le-
véltár munkatársainak, nekik a techni-
kai jellegű munkákon túlmenően lek-
torálási, sőt tanulmány- és ismerte-
tés-írási dolguk is lesz. Szeretnénk ki-
használni és kiszolgálni a községek ré-
széről megnyilvánuló fokozódó érdek-
lődést a helytörténet iránt: már most 
körvonalazódik néhány tematikus szám 
terve, amelyek egy-egy vasi település 
történeti adatait állítják középpontba, 
mintegy előtanulmányokkal segítve a 
megírandó falumonográfiák szerzőit. 
Az is szándékunk, hogy érdekes, de fő-
leg fontos források közzétételével irá-
nyítsuk rá a figyelmet a kevésbé feldol-
gozott területekre, témákra.
 A több éves késést persze nem lehet 
egyik napról a másikra ledolgozni. Úgy 
határoztunk, hogy erőnket összeszed-
ve, a korábbinál több számot jelente-
tünk meg évente. Reményeink szerint 
a folyóirat elméleti és valóságos meg-
jelenésének időpontját sikerül 2022-re 
szinkronba hozni.
 A 2016/1. számtól kezdve a külső 
megjelenés és a belív grafikai arculata 
egyaránt megszépült – a kor igényeihez 
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MŰHELY

ÚJRATERVEZÉS
FOLYTATJUK A BESZÉLGETÉST BARISKA ISTVÁNNAL

 Feiszt György

igazodva. Ez már a folyóirat megújulása 
irányába tett első szerény lépés.
 Szeretnénk a modern követelmé-
nyeknek megfelelve, a VHHK digitális 
megjelenését javítani. Önálló honlap-
pal, a szerzőket és az olvasókat is elő-
zékenyebben kiszolgáló funkciókkal 
lépünk hamarosan a nyilvánosság elé.
 Vannak bizonytalansági tényezők, 
nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a 
jövő, mennyit válthatunk valóra az el-
képzelésekből. Ezeket azonban fontos-
nak tartottuk előre bocsátani, hiszen 

az eredményt a tervekhez viszonyítva 
lehet majd értékelni. A megvalósítás-
ban számítunk a VHHK régi és új szer-
zőire, olvasóira. Minél több színvona-
las tanulmány jelenik meg, annál ér-
tékesebb a folyóirat, annál több olva-
só hasznosíthatja a publikált ismere-
tanyagot. Kérjük, keressenek minket: a 
szerzőknek szakmai segítséget adunk, 
az olvasóktól visszajelzéseket várunk. 
A helytörténet művelése és a hon is-
merete közös ügyünk!

Két évtizede kapott nyilvánosságot be-
szélgetésünk a VHHK hasábjain. Mi vál-
tozott azóta?

Talán a családdal kezdeném. Feleségem 
nagymama, én magam pedig nagypa-
pa lettem azóta. Szilárd unokám 2001-
ben, Zita, a húga 2003-ban született. Az-
tán a nagyobbik fiam is megházasodott 
2010-ben Horváth Kinga tanárnővel. 
Még ugyanebben az évben megszüle-
tett Fruzsina, majd 2014-ben Lilla. Ami 
feltétlenül ide kívánkozik még, István 
és Zsolt fiam is Kőszegen él a családjá-
val, ha munkájuk máshova köti is őket. 

És a szakmai munka területén?

2006-ban nyugdíjba mentem és ez ön-
magában indokolja a beszélgetés folyta-
tását, a GPS nyelvén az „újratervezés”-t. 
Az elmúlt évtizedekre visszagondolva 
mondom, hogy az első számítógép 1994-
ben érkezett a levéltárba. Ki hitte vol-
na akkor, hogy ez új regisztrációs rend-
szerré válik és hovatovább felváltja a pa-
pír alapút? Erre az időre visszatekintve 
úgy érzem, hogy a fővárosi és megyei 
tanácsok irányítása alatt működő levél-

tár-szervezet a levéltárügy aranykorát 
jelentette minden tekintetben. 

Mit jelentett ez a helytörténet szem-
pontjából? 

Ennek érzékeltetéséhez el kell mesél-
ni egy történetet. Az 1980-as évek de-
rekán levéltári vándorgyűlést tartot-
tak az Eger melletti Noszvajon. Bár ak-




