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KRÓNIKA
2017. JÚLIUS – DECEMBER

 Tóth Kálmán

ESEMÉNYEK, HÍREK

Július
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták Jagadics Eszter „Te kö-
vetkezel!” című regényét. A megjelen-
teket Farkas Csaba, a Szülőföld Könyv-
kiadó igazgatója köszöntötte, a szerzőt, 
akivel Rozán Eszter író, újságíró beszél-
getést folytatott, Nagy Éva könyvtár-
igazgató méltatta.
 15. A Képeslevelezőlap-gyűjtők 
Egye sülete ez évben is megrendezte az 
országos találkozót, amelynek a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár adott otthont. 
A rendezvény keretében dr. Petercsák 
Tivadar egyetemi tanár, az MTA dok-
tora, ny. múzeumigazgató „Képes le-
velezőlapok a Nagy Háborúban (1914–
1918)” címmel előadást tartott, majd 11 
gyűjtő kollekciójából változatos tema-
tikájú kiállítás nyílt.
 26–30. A Szentgotthárdi Történelmi 
Napok színes programsorozatában két 
kiállítás is szerepelt. A színház aulájában 
a „Szellemi kulturális örökség része, a 
magyarszombatfai fazekasság”, a Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
előterében a „Szentgotthárd értékei – 
ciszter kiállítás” című tárlatot tekinthet-
ték meg az érdeklődők.

Augusztus
 2. Ilon Gábor régész vezetésével 
Kőszeg középkori emlékeit felidéző vá-
rosi sétára került sor.
 20. Szent István királyunk és az 
új kenyér ünnepén ez évben is hagyo-
mányőrző rendezvényre várta vendé-
geit a Vasi Skanzen.
 24. Benkő Sándor fotóriporter és 
Kardos Tamás fotóművész alkotásai-
ból, Spiegler Tibor helytörténész aján-
ló szavaival, kiállítás nyílt Szombathe-
lyen, a Zsidó Udvarban.

Szeptember

 16. A Savaria MHV Múzeum „Mú-
zsák kertje” című őszi évadnyitó ren-
dezvényén ez évben is ízelítőt adtak a 
közönségnek tevékenységükről a tag-
intézmények és a meghívott helyi kul-
turális intézmények.
 18. A Képeslevelezőlap-gyűjtők 
Egyesülete, a Vas Megyei Honismere-
ti Egyesület, a Rumi Rajki Műpártoló 
Kör, az AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ és az Őrségi Református Egy-
házmegye képes-levelezőlap kiállítást 
rendezett a reformáció évének tiszte-
letére. Az MMIK-ban bemutatott tárla-

mérhető pénzben… A megírásra vállal-
kozó Bariska István nem is támaszkodha-
tott másra, mint saját magára és az általa 
egy élet során (1970-től szolgált a kősze-
gi levéltárban) összegyűjtött adatokra, 
hiszen átfogó, modern városmonográfia 
Kőszegről máig nem áll rendelkezésre. 
 A feladat nagysága azonban még az ő 
rendkívüli erejét és kitartását is megha-
ladni látszott. Így végül 2013-ban – ami-
kor már a belátható időn belüli teljesíthe-
tőség kételye is felmerült benne – sor ke-
rült a szerzői „csapat” felállítására. A kő-
szegi műemléki topográfián akkor már 
évtizedek óta dolgozó kollégái siettek se-
gítségére (B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, 
Mentényi Klára), akik a kiadványhoz saját 
kutatásaik alapján megtervezték a város-
fejlődést bemutató térképeket. Hozzájuk 
csatlakozott még Söptei Imre, a kőszegi 
levéltár vezetője az 1725-ös hadiadó-ki-
osztási térkép összeállításával, továbbá a 
kép és szövegszerkesztés munkáját felvál-
laló és az angol fordításban közreműködő 
Szilágyi Magdolna a Magyar Várostörté-
neti Atlasz sorozatot kiadó MTA BTK Tör-
ténettudományi Intézet részéről. A kuta-
tási eredményeket természetesen Bariska 
István összegezte és formálta egésszé. 
 Az elkészült kőszegi történeti atlasz 
először vizsgálja teljességében Kőszeg 
városa és a kőszegi uradalom helyrajzi 
történetét, a városnak és a városba zárt 
várnak mint uradalmi központnak a vi-
szonyát. Ugyanez az elsőség mondható 
el a Kőszeg által alapított falu, Kőszeg-
falva (Schwabendorf) esetében is. 
 Bariska István Denis Pétau (Dionysius 
Petavius) (1583–1652), 17. században al-
kotó francia jezsuita történész igazságát 
vallja, miszerint „a történelemnek két szeme 
van – az idő és a tér”. Ezzel pedig a történe-
ti kronológia mellett a történeti földrajz 
fontosságát, nélkülözhetetlenségét, azok 
egyenrangúságát hangsúlyozza. A tér és 

az idő egymásra hatásának szemlélteté-
sére hasznos talán néhány kiragadott kő-
szegi esetet itt is felidéznünk.
 Érdemes elgondolkodnunk, mikép-
pen hatott például a lakosság vallásának 
megváltozása magára a térre, azaz mi-
ként duplázta meg etnikai alapon a re-
formáció a külvárosokat és a szőlőhe-
gyeket, tette azokat magyarrá vagy né-
metté. Elmerenghetünk azon is, hogy 
hogyan befolyásolta egy meg nem épült, 
eredetileg alagúttal tervezett vasútvo-
nal a település egész további sorsát, vagy 
hogy egy erőszakosan meghúzott határ-
vonal miként fosztotta meg azt szin-
te minden, a környező térbe ágyazódó 
gyökerétől és tette minden tekintetben 
az első világháború abszolút vesztesévé.
 A megjelent munka Kőszeg város tör-
ténetének legteljesebb összefoglalása. Mi-
ként a kötetet bemutató Blazovich László 
egyetemi tanár, az MTA Várostörténeti Al-
bizottságának elnöke megfogalmazta: va-
lódi mérföldkő a város történetírásában. Egy 
olyan mű – tegyük hozzá – ami azt is meg-
mutatja, hogy milyen gazdag is egy nyu-
gat-magyarországi kisváros történelme!
 Igen hasznos dolog, hogy az atlasz 
digitális formában is minden érdeklődő 
számára elérhető a Magyar Várostörté-
neti Atlasz sorozat honlapján: http://
www.varosatlasz.hu/hu/atlaszok. 
 Reméljük az elkötelezett szerzők 
több évnyi kitartó munkája mielőbb 
követőkre talál majd, és a nyugat-du-
nántúli régió több városáról hasonló 
alapossággal összeállított atlasz jelenik 
majd meg! Végigtanulmányozva a most 
megjelent kötetet, felmerül a szakem-
berben a vágy, mennyire jó is lenne 
összehasonlításul Kőszeg nagy riválisá-
nak, Szombathelynek hasonló városat-
laszát látni. A jó hír: a majd kétezer éves 
múlttal rendelkező városban már foly-
nak az atlasz előkészítő munkái!
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 23. A Vasi Skanzenben rendezték 
meg a XIV. Szombathelyi Nemzetiségi 
Napot, amelynek fő szervezője ezúttal a 
Szombathelyi Szlovén Önkormányzat volt.
 26. A Szombathelyi Szépítő Egye-
sület és a Berzsenyi Dániel Könyvtár 
helytörténeti klubja a 2016. évi siker-
re való tekintettel újra megszervezte a 
Szent Márton temetői sétát, ezúttal Or-
bán Róbert vezetésével.
 28–30. Szombathely adott otthont 
a Természettudományos Muzeológu-
sok XXXIV. Országos Találkozójának. 
Az esemény házigazdája a Savaria MHV 
Múzeum volt.
 29. A Savaria Múzeumban meg-
nyílt „A sziklától a kőbaltáig – Az erdő-
től a sivatagig. Az ember hatása a klí-
maváltozásra az őskorban: egy eszköz 
története” című kiállítás. Az esemé-
nyen megjelenteket Csapláros Andrea 
múzeumigazgató köszöntötte, a kiállí-
tást dr. Mátyás Csaba, az MTA rendes 
tagja, egyetemi tanár (Soproni Egye-
tem, Erdőmérnöki Kar) ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe.

Október

 3. Szombathelyen, a Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um Galériájában, az iskola nyugalma-
zott igazgatója, Károly Frigyes ajánló 
szavaival, megnyílt a „»Sem gyűlölet-
tel, sem erőszakkal.« Esterházy János 
emlékezete” című kiállítás. A tárlat a 
felvidéki mártírsorsú politikus emlé-
kére a felvidéki Alsóbodokon korábban 
felállított tárlat képanyagából készült. 
A megnyitóünnepség után dr. Molnár 
Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igaz-
gatója, Esterházy-kutató történész 
előadása hangzott el.
 3–8. Hatnapos, színes programmal 
csatlakozott a SZOSZSZC Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája Könyvtára az 

Országos könyvtári napok rendezvény-
sorozatához. Az események közt szere-
pelt az „»Erre csörög a dió…«– népi esz-
közök a mindennapok szolgálatában” 
című kiállítás is.
 5. Az Országos Könyvtári Napok 
keretében, a Berzsenyi Dániel Könyvtár 
helytörténeti klubjának vendégeként 
Hideg Istvánnal, a szombathelyi Mat-
rózmúzeum alapítójával Spiegler Ti-
bor helytörténész „Tengerészsorsok a 
vitrinben” címmel pódiumbeszélgetést 
folytatott.
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban, a reformáció emlékéve alkalmá-
ból, Balogh Péter építész, egyházme-
gyei gondnok ajánló szavaival, meg-
nyílt a „»…szól néked az itt magyarul« 
– Válogatás a Berzsenyi Dániel Könyv-
tár reformációhoz kapcsolódó könyv-
kincseiből” című kiállítás.
 8. Könyvbemutatóra és város-
történeti sétára került sor Vasváron. 
Az egykori domonkos kolostorban mű-
ködő Zarándokszállás közösségi termé-
ben Kostecki András domonkos atya a 
„Domonkosok – a szó emberei”, dr. Zá-
gorhidi Czigány Balázs, a Domonkos 
Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője 
„Az első 300 év Magyarországon és Eu-
rópában” című, frissen megjelent köte-
teket ismertette a megjelentekkel. Dél-
után a „Városnéző séták” sorozat kere-
tében a domonkos kolostor épületét le-
hetett megtekinteni. A domonkos rend 
múltjáról és jelenéről Kostecki András 
atya beszélt, a kolostor épületét a pin-
céktől a padlásig dr. Zágorhidi Czigány 
Balázs mutatta be.
 10. A Szombathelyi Egyházmegyei 
Könyvtár „Biblia és hitújítás” című ki-
állításán válogatást mutatott be saját 
Szentírás-kiadásaiból. A gyűjteményt 
dr. Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök nyitotta meg.

tot Balogh Péter építész, egyházmegyei 
gondnok nyitotta meg.
 21. A Szombathelyi Szépítő Egye-
sület a Magyar Nemzeti Levéltár Vas 
Megyei Levéltárával és a H+ Média és 
Kulturális Egyesülettel együttműköd-
ve, „A Nyugat-Dunántúl közlekedés-
története. Új kutatási eredmények – 
örökségvédelem” címmel konferenci-
át rendezett a levéltár előadótermé-
ben. A szombathelyi vasúti közlekedés 
és a városi tömegközlekedés megindu-
lásának születésnapján (1865. szeptem-
ber 21.) tartott eseményen megjelen-
teket dr. Balázsy Péter megyei jegyző, 
a Vas Megyéért Egyesület elnöke kö-
szöntötte. A tanácskozás „A közössé-
gi közlekedés története” elnevezésű 
szekciójában, amelyen dr. Kalocsai Pé-
ter elnökölt, dr. Frisnyák Zsuzsa törté-
nész (MTA Történettudományi Intézet, 
Budapest): „A 19. századi vasútállomá-
sok tárgykultúrája: eszközök, beren-
dezések”; Varga Gábor doktorandusz 
(Pécsi Tudományegyetem): „Szom-
bathely első vasútállomásának törté-
nete (1865–1901)”; dr. Melega Miklós 
igazgató (MNL Vas Megyei Levéltára, 
Szombathelyi Szépítő Egyesület): „He-
lyi érdekű vasutak és fejlesztési kon-
cepciók Vas vármegyében a dualiz-
mus korában”; Mayer László levéltá-
ros (MNL Vas Megyei Levéltára): „Kis-
vasutak, iparvágányok Vas vármegyé-
ben a 19–20. században”; Nagy Mik-
lós helytörténész, tanár (Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola, Sárvár): 
„A Magyar Nyugati Vasúttól a vasúti 
csomópontig. Sárvár vasúti fejlődése 
1867–1913 között”; dr. Horváth Csaba 
történész (Széchenyi István Egyetem, 
Győr): „A Sopron–kőszegi HÉV funk-
ciói és a kőszegi vasúti infrastruktú-
ra fejlesztése 1920-ig; Söptei Imre tör-
ténész, levéltárvezető (MNL Vas Me-

gyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára): 
„Hogyan gazdagodjunk meg vasútépí-
tésből? Szájbély Gyula működése a 19–
20. század fordulóján”; dr. Majdán Já-
nos történész (Pécsi Tudományegye-
tem): „A Szájbély-kikötő építése a Ba-
latonon (Ábrahámhegyen) és felújítása 
napjainkban” című előadásai szerepel-
tek. Az ebédszünet után kerültek sor-
ra „A közösségi közlekedés örökségvé-
del me” témakör előadásai, dr. Mele-
ga Miklós elnökletével. E szekcióban 
dr. Zsigmond Gábor történész, főigaz-
gató-helyettes (Közlekedési Múzeum, 
Budapest): „A Közlekedési Múzeum 
vasúti műemlékei a Nyugat-Dunántú-
lon; dr. Kalocsai Péter történész (Szom-
bathelyi Szépítő Egyesület): „Közleke-
déstörténeti emlékek és emlékhelyek 
a Nyugat-Dunántúlon”; és Spiegler Ti-
bor helytörténész (Szombathelyi Szépí-
tő Egyesület): „A szombathelyi villamos 
a népszerű emlékek tükrében” című 
előadásai hangzottak el.
 21. Újabb fejezettel gazdagodott 
a Savaria Múzeum állandó kiállítása. 
A „Savaria – római város a Borostyánkő 
út mellett (Kr. u. 1–4. század)” című tár-
latot Csapláros Andrea múzeumigazga-
tó és dr. Puskás Tivadar polgármester 
köszöntője után dr. Borhy László ré-
gész, az ELTE rektora nyitotta meg.
 21–22. Kétnapos fotótörténeti, -mű-
vészeti és -muzeológiai konferenci-
át szervezett a Savaria MHV Múzeum. 
Az esemény az intézmény FÉNYÉRZÉK 
című kiállítás sorozatához kapcsolódott.
 22. Jelmezes villámcsődületet szer-
vezett a Fő téren a szombathelyi tö-
megközlekedés, különösen a 120 éve el-
indított villamosvasúti közlekedés év-
fordulója alkalmából a Berzsenyi Dáni-
el Könyvtár, a Smidt Múzeumért Ala-
pítvány, a Szombathelyi Szépítő Egye-
sület és a Vasi Múzeumbarát Egylet.
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 23. A Vasi Skanzenben rendezték 
meg a XIV. Szombathelyi Nemzetiségi 
Napot, amelynek fő szervezője ezúttal a 
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zott igazgatója, Károly Frigyes ajánló 
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kére a felvidéki Alsóbodokon korábban 
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uma és Szakközépiskolája Könyvtára az 
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múltjáról és jelenéről Kostecki András 
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állításán válogatást mutatott be saját 
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dr. Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök nyitotta meg.
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ve, „A Nyugat-Dunántúl közlekedés-
története. Új kutatási eredmények – 
örökségvédelem” címmel konferenci-
át rendezett a levéltár előadótermé-
ben. A szombathelyi vasúti közlekedés 
és a városi tömegközlekedés megindu-
lásának születésnapján (1865. szeptem-
ber 21.) tartott eseményen megjelen-
teket dr. Balázsy Péter megyei jegyző, 
a Vas Megyéért Egyesület elnöke kö-
szöntötte. A tanácskozás „A közössé-
gi közlekedés története” elnevezésű 
szekciójában, amelyen dr. Kalocsai Pé-
ter elnökölt, dr. Frisnyák Zsuzsa törté-
nész (MTA Történettudományi Intézet, 
Budapest): „A 19. századi vasútállomá-
sok tárgykultúrája: eszközök, beren-
dezések”; Varga Gábor doktorandusz 
(Pécsi Tudományegyetem): „Szom-
bathely első vasútállomásának törté-
nete (1865–1901)”; dr. Melega Miklós 
igazgató (MNL Vas Megyei Levéltára, 
Szombathelyi Szépítő Egyesület): „He-
lyi érdekű vasutak és fejlesztési kon-
cepciók Vas vármegyében a dualiz-
mus korában”; Mayer László levéltá-
ros (MNL Vas Megyei Levéltára): „Kis-
vasutak, iparvágányok Vas vármegyé-
ben a 19–20. században”; Nagy Mik-
lós helytörténész, tanár (Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola, Sárvár): 
„A Magyar Nyugati Vasúttól a vasúti 
csomópontig. Sárvár vasúti fejlődése 
1867–1913 között”; dr. Horváth Csaba 
történész (Széchenyi István Egyetem, 
Győr): „A Sopron–kőszegi HÉV funk-
ciói és a kőszegi vasúti infrastruktú-
ra fejlesztése 1920-ig; Söptei Imre tör-
ténész, levéltárvezető (MNL Vas Me-

gyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára): 
„Hogyan gazdagodjunk meg vasútépí-
tésből? Szájbély Gyula működése a 19–
20. század fordulóján”; dr. Majdán Já-
nos történész (Pécsi Tudományegye-
tem): „A Szájbély-kikötő építése a Ba-
latonon (Ábrahámhegyen) és felújítása 
napjainkban” című előadásai szerepel-
tek. Az ebédszünet után kerültek sor-
ra „A közösségi közlekedés örökségvé-
del me” témakör előadásai, dr. Mele-
ga Miklós elnökletével. E szekcióban 
dr. Zsigmond Gábor történész, főigaz-
gató-helyettes (Közlekedési Múzeum, 
Budapest): „A Közlekedési Múzeum 
vasúti műemlékei a Nyugat-Dunántú-
lon; dr. Kalocsai Péter történész (Szom-
bathelyi Szépítő Egyesület): „Közleke-
déstörténeti emlékek és emlékhelyek 
a Nyugat-Dunántúlon”; és Spiegler Ti-
bor helytörténész (Szombathelyi Szépí-
tő Egyesület): „A szombathelyi villamos 
a népszerű emlékek tükrében” című 
előadásai hangzottak el.
 21. Újabb fejezettel gazdagodott 
a Savaria Múzeum állandó kiállítása. 
A „Savaria – római város a Borostyánkő 
út mellett (Kr. u. 1–4. század)” című tár-
latot Csapláros Andrea múzeumigazga-
tó és dr. Puskás Tivadar polgármester 
köszöntője után dr. Borhy László ré-
gész, az ELTE rektora nyitotta meg.
 21–22. Kétnapos fotótörténeti, -mű-
vészeti és -muzeológiai konferenci-
át szervezett a Savaria MHV Múzeum. 
Az esemény az intézmény FÉNYÉRZÉK 
című kiállítás sorozatához kapcsolódott.
 22. Jelmezes villámcsődületet szer-
vezett a Fő téren a szombathelyi tö-
megközlekedés, különösen a 120 éve el-
indított villamosvasúti közlekedés év-
fordulója alkalmából a Berzsenyi Dáni-
el Könyvtár, a Smidt Múzeumért Ala-
pítvány, a Szombathelyi Szépítő Egye-
sület és a Vasi Múzeumbarát Egylet.



Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2018/1 2018/1 Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények

92 93

ri Imre: „Az elszakadás gondjai Holdosi 
József Cigánymózes című regényében”; 
Szűcs Teri: „Magyar roma történelem 
/ magyar történelem – magyar roma 
történelmi regény / magyar történel-
mi regény” és Orsós János: „A cigány 
írásbeliség kezdetei Magyarországon” 
című előadásai hangzottak el.
 26. Az Iseum Savariense „Épített 
szépség” sorozatában Vasáros Zsolt 
építész (Budapesti Műszaki Egyetem) 
„Palmyra” című előadása hangzott el.

November

 3. Kerekasztal-beszélgetés kere-
tében, a Savaria Múzeumban bemu-
tatták dr. Illés Péter etnológus (Sava-
ria Múzeum) „Tájfenntartó szőlőhegyi 
gazdaközösségek” című könyvét, a Sa-
varia MHV Múzeum kiadványát. A be-
szélgetésen a szerzőn kívül részt vet-
tek: dr. Mód László és dr. Simon András 
etnológusok, Zágorhidi Czigány Ákos, 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat te-
rületi felelőse és dr. Vig Károly, az ese-
ménynek otthont adó intézmény tudo-
mányos igazgatóhelyettese.
 4–5. Ez évben is megrendezte a Vasi 
Skanzen a hagyományos Szent Márton 
napi országos nagyvásárt.
 6. Keresztény Értelmiségiek 
Szombathelyi Csoportja és a Szent Már-
ton Plébánia ünnepséget rendezett a 
Szent Márton Látogatóközpont meg-
nyitásának 10. évfordulója alkalmából. 
A programban Pungor Dóra és Varga 
Bernadett textilművészek „Szent Már-
ton a textil világában” című kiállítása, 
a moldvai Forrófalva (Faraoani, Romá-
nia) temploma restaurált Szent Márton 
oltárképének megáldása és az „Énekek 
Szent Márton tiszteletére” című könyv 
koncerttel egybekötött bemutatója sze-
repelt. Az esemény résztvevőit dr. Szé-
kely János szombathelyi megyéspüspök, 

dr. Puskás Tivadar polgármester és Ha-
rangozó Bertalan Vas megyei kormány-
megbízott köszöntötte. A képzőművé-
szeti tárlatot Szommer Ildikó, a Savaria 
MHV Múzeum – Szent Márton Intézet 
munkatársa nyitotta meg. Az oltárképet 
dr. Székely János megyéspüspök áldot-
ta meg. A Magyar Napló Kiadó és a KÉSZ 
Szombathelyi Csoportja közös kiadásá-
ban megjelent énekeskönyvet dr. Kővári 
Réka DLA, az MTA BTK Zenetudományi 
Intézetének munkatársa méltatta.
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták az Életünk 2017. szep-
temberi, a szombathelyi temetőkről 
szóló számát. Az esemény résztvevő-
it dr. Puskás Tivadar polgármester kö-
szöntötte. A lapszám szerzőivel, továb-
bá Császár István püspöki helynökkel 
és a temetői séták vezetőivel Bokányi 
Péter, a folyóirat szerkesztője pódium-
beszélgetést folytatott.
 8. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban megnyílt a „Csendéletek a Vasvá-
ri Békeház Képzőművészeti Gyűjtemé-
nyéből” című kiállítás. Köszöntőt mon-
dott Tóth Balázs, Vasvár város polgár-
mestere, a kiállítást megnyitotta Tóth 
Csaba Munkácsy-díjas festőművész.
  A Vasi Múzeumbarát Egylet 
„Kardok, balták, karikatúrák” című ren-
dezvényének vendége Koszorús Ödön 
ikervári helytörténeti kutató, narrátora 
Tóth Kálmán múzeumpedagógus (Sava-
ria Múzeum) volt. Az eseménynek a Sa-
varia Múzeum adott otthont.
 9. Az Iseum Savariense „Épített 
szépség” 2017. évi sorozata Tárczy- 
Mladoniczki Réka régész (Savaria MHV 
Múzeum) „A savariai helytartói palota 
aulájának mozaikja” című előadásával 
folytatódott.
 10. Szombathelyen, az IDA Lak-
berendezési Stúdióban (Petőfi Sándor 
utca 39.) bemutatták Torjay Valter fes-

 12. A Bernstein Béla Kulturális Köz-
pontban, Mayer László levéltáros (MNL 
Vas Megyei Levéltára) „Eruv chacéros, 
avagy a szombathelyi szombatzsinór” 
című előadásával kezdetét vette az Őszi 
Zsidó Esték szabadegyetem 8 előadás-
ból álló VIII. szemesztere.
  Sosztarits Ottó régész (Iseum Sa-
variense) „Philae, Kalabsha és Abu-Sim-
bel szentélyeinek áthelyezése” című 
előadásával folytatódott az Iseum Sava-
riense Régészeti Műhely és Tárház 2016-
ban indított „Épített szépség” sorozata.
 16. A 2016–2017. évi Genius Savari-
ensis Szabadegyetem 9 előadást magába 
foglaló első félévi programja Agócs Nán-
dor: „Ab ovo usque ad mala (a tojástól az 
almáig) – a rómaiak étkezési szokásai I.” 
című előadásával indult az ELTE SEK, 
„D” épület, fszt. II. termében.
 19. Mayer László levéltáros (MNL 
Vas Megyei Levéltára) „Kényszerké-
pek. Vas megyei cigányfotók a 20. szá-
zad első feléből” című előadásával in-
dult a Savaria Múzeum „FÉNYÉRZÉK – 
Személyes” című kiállításához kapcso-
lódó sorozata.
  A Nemzeti Művelődési Intézet 
az I. Vas Megyei Értékek Hete program-
jának záró rendezvényként, Értékmű-
hely címmel 13 szervezet helyi értékek 
bemutatását, élővé tételét célzó, közös-
ségfejlesztő jó gyakorlatának tapaszta-
latait összegezte. Az Irokéz Galériában 
tartott esemény résztvevőit dr. Puskás 
Tivadar polgármester köszöntötte.
 20. Az 1956-os forradalom emlé-
kére városi diáksétát szervezett a Vasi 
Múzeumbarát Egylet, amelynek állo-
másain (megyeháza, püspöki palota, 
Premontrei Rendi Szent Norbert Gim-
názium, TIT székház, MÁV igazgatóság, 
volt ÁVH székház, szentmártoni teme-
tő) különböző feladatok és eseményjá-
tékok várták a résztvevőket.

  A „Szombathelyi séták” soro-
zat keretében, dr. Kiss Gábor régész ve-
zetésével ez alkalommal Szombathely 
korai keresztény kori emlékeivel is-
merkedhettek meg az érdeklődők.
 25. A MNL Vas Megyei Levéltára és 
a Szombathelyi Evangélikus Egyházköz-
ség a reformáció emlékéve alkalmából, 
„Ágostai és helvét – A reformáció törté-
nete Vas vármegyében” címmel kiállí-
tást rendezett a levéltár előadó- és kiál-
lítótermében. Az egybegyűlteket dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntötte, 
megnyitó beszédet mondott Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület püspöke és Köntös László, 
a Pápai Református Gyűjtemények igaz-
gatója, a Dunántúli Református Egyház-
kerület lelkészi főjegyzője. Az időszaki 
tárlatot Söptei Imre, a MNL Vas Megyei 
Levéltára Kőszegi Fióklevéltára vezetője 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
  A Kanizsai Dorottya Gimnázi-
um emlékkonferenciát rendezett Hol-
dosi József (1951–2005) tanár, író tiszte-
letére. Az eseményen köszöntőt mon-
dott dr. Puskás Tivadar polgármester 
és Módos Tibor, a KDG igazgatója. A ta-
nácskozás programjában Beck Zoltán 
rendhagyó irodalomórája, Benke Éva 
Radnóti-díjas tanár emlékező előadá-
sa, Koós Ildikó: „Ismerkedés a roma / 
cigány irodalommal az iskolába lépés 
kezdetétől” című előadása és a volt ta-
nítványok, kollégák részvételével tar-
tott kerekasztal beszélgetés szerepelt, 
amelynek moderátora Gergó Judit volt.
  „Roma identitásképek a művé-
szetben 1970–2017” címmel tudomá-
nyos konferenciát rendeztek a Berzse-
nyi Dániel Könyvtárban. A résztvevő-
ket Nagy Éva könyvtárigazgató köszön-
tötte, majd Beck Zoltán: „A nem-olva-
sásban feltalált jelentés – gondolatok a 
szöveg kiszolgáltatottságáról”; Magya-
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ri Imre: „Az elszakadás gondjai Holdosi 
József Cigánymózes című regényében”; 
Szűcs Teri: „Magyar roma történelem 
/ magyar történelem – magyar roma 
történelmi regény / magyar történel-
mi regény” és Orsós János: „A cigány 
írásbeliség kezdetei Magyarországon” 
című előadásai hangzottak el.
 26. Az Iseum Savariense „Épített 
szépség” sorozatában Vasáros Zsolt 
építész (Budapesti Műszaki Egyetem) 
„Palmyra” című előadása hangzott el.

November

 3. Kerekasztal-beszélgetés kere-
tében, a Savaria Múzeumban bemu-
tatták dr. Illés Péter etnológus (Sava-
ria Múzeum) „Tájfenntartó szőlőhegyi 
gazdaközösségek” című könyvét, a Sa-
varia MHV Múzeum kiadványát. A be-
szélgetésen a szerzőn kívül részt vet-
tek: dr. Mód László és dr. Simon András 
etnológusok, Zágorhidi Czigány Ákos, 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat te-
rületi felelőse és dr. Vig Károly, az ese-
ménynek otthont adó intézmény tudo-
mányos igazgatóhelyettese.
 4–5. Ez évben is megrendezte a Vasi 
Skanzen a hagyományos Szent Márton 
napi országos nagyvásárt.
 6. Keresztény Értelmiségiek 
Szombathelyi Csoportja és a Szent Már-
ton Plébánia ünnepséget rendezett a 
Szent Márton Látogatóközpont meg-
nyitásának 10. évfordulója alkalmából. 
A programban Pungor Dóra és Varga 
Bernadett textilművészek „Szent Már-
ton a textil világában” című kiállítása, 
a moldvai Forrófalva (Faraoani, Romá-
nia) temploma restaurált Szent Márton 
oltárképének megáldása és az „Énekek 
Szent Márton tiszteletére” című könyv 
koncerttel egybekötött bemutatója sze-
repelt. Az esemény résztvevőit dr. Szé-
kely János szombathelyi megyéspüspök, 

dr. Puskás Tivadar polgármester és Ha-
rangozó Bertalan Vas megyei kormány-
megbízott köszöntötte. A képzőművé-
szeti tárlatot Szommer Ildikó, a Savaria 
MHV Múzeum – Szent Márton Intézet 
munkatársa nyitotta meg. Az oltárképet 
dr. Székely János megyéspüspök áldot-
ta meg. A Magyar Napló Kiadó és a KÉSZ 
Szombathelyi Csoportja közös kiadásá-
ban megjelent énekeskönyvet dr. Kővári 
Réka DLA, az MTA BTK Zenetudományi 
Intézetének munkatársa méltatta.
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták az Életünk 2017. szep-
temberi, a szombathelyi temetőkről 
szóló számát. Az esemény résztvevő-
it dr. Puskás Tivadar polgármester kö-
szöntötte. A lapszám szerzőivel, továb-
bá Császár István püspöki helynökkel 
és a temetői séták vezetőivel Bokányi 
Péter, a folyóirat szerkesztője pódium-
beszélgetést folytatott.
 8. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban megnyílt a „Csendéletek a Vasvá-
ri Békeház Képzőművészeti Gyűjtemé-
nyéből” című kiállítás. Köszöntőt mon-
dott Tóth Balázs, Vasvár város polgár-
mestere, a kiállítást megnyitotta Tóth 
Csaba Munkácsy-díjas festőművész.
  A Vasi Múzeumbarát Egylet 
„Kardok, balták, karikatúrák” című ren-
dezvényének vendége Koszorús Ödön 
ikervári helytörténeti kutató, narrátora 
Tóth Kálmán múzeumpedagógus (Sava-
ria Múzeum) volt. Az eseménynek a Sa-
varia Múzeum adott otthont.
 9. Az Iseum Savariense „Épített 
szépség” 2017. évi sorozata Tárczy- 
Mladoniczki Réka régész (Savaria MHV 
Múzeum) „A savariai helytartói palota 
aulájának mozaikja” című előadásával 
folytatódott.
 10. Szombathelyen, az IDA Lak-
berendezési Stúdióban (Petőfi Sándor 
utca 39.) bemutatták Torjay Valter fes-

 12. A Bernstein Béla Kulturális Köz-
pontban, Mayer László levéltáros (MNL 
Vas Megyei Levéltára) „Eruv chacéros, 
avagy a szombathelyi szombatzsinór” 
című előadásával kezdetét vette az Őszi 
Zsidó Esték szabadegyetem 8 előadás-
ból álló VIII. szemesztere.
  Sosztarits Ottó régész (Iseum Sa-
variense) „Philae, Kalabsha és Abu-Sim-
bel szentélyeinek áthelyezése” című 
előadásával folytatódott az Iseum Sava-
riense Régészeti Műhely és Tárház 2016-
ban indított „Épített szépség” sorozata.
 16. A 2016–2017. évi Genius Savari-
ensis Szabadegyetem 9 előadást magába 
foglaló első félévi programja Agócs Nán-
dor: „Ab ovo usque ad mala (a tojástól az 
almáig) – a rómaiak étkezési szokásai I.” 
című előadásával indult az ELTE SEK, 
„D” épület, fszt. II. termében.
 19. Mayer László levéltáros (MNL 
Vas Megyei Levéltára) „Kényszerké-
pek. Vas megyei cigányfotók a 20. szá-
zad első feléből” című előadásával in-
dult a Savaria Múzeum „FÉNYÉRZÉK – 
Személyes” című kiállításához kapcso-
lódó sorozata.
  A Nemzeti Művelődési Intézet 
az I. Vas Megyei Értékek Hete program-
jának záró rendezvényként, Értékmű-
hely címmel 13 szervezet helyi értékek 
bemutatását, élővé tételét célzó, közös-
ségfejlesztő jó gyakorlatának tapaszta-
latait összegezte. Az Irokéz Galériában 
tartott esemény résztvevőit dr. Puskás 
Tivadar polgármester köszöntötte.
 20. Az 1956-os forradalom emlé-
kére városi diáksétát szervezett a Vasi 
Múzeumbarát Egylet, amelynek állo-
másain (megyeháza, püspöki palota, 
Premontrei Rendi Szent Norbert Gim-
názium, TIT székház, MÁV igazgatóság, 
volt ÁVH székház, szentmártoni teme-
tő) különböző feladatok és eseményjá-
tékok várták a résztvevőket.

  A „Szombathelyi séták” soro-
zat keretében, dr. Kiss Gábor régész ve-
zetésével ez alkalommal Szombathely 
korai keresztény kori emlékeivel is-
merkedhettek meg az érdeklődők.
 25. A MNL Vas Megyei Levéltára és 
a Szombathelyi Evangélikus Egyházköz-
ség a reformáció emlékéve alkalmából, 
„Ágostai és helvét – A reformáció törté-
nete Vas vármegyében” címmel kiállí-
tást rendezett a levéltár előadó- és kiál-
lítótermében. Az egybegyűlteket dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntötte, 
megnyitó beszédet mondott Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület püspöke és Köntös László, 
a Pápai Református Gyűjtemények igaz-
gatója, a Dunántúli Református Egyház-
kerület lelkészi főjegyzője. Az időszaki 
tárlatot Söptei Imre, a MNL Vas Megyei 
Levéltára Kőszegi Fióklevéltára vezetője 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
  A Kanizsai Dorottya Gimnázi-
um emlékkonferenciát rendezett Hol-
dosi József (1951–2005) tanár, író tiszte-
letére. Az eseményen köszöntőt mon-
dott dr. Puskás Tivadar polgármester 
és Módos Tibor, a KDG igazgatója. A ta-
nácskozás programjában Beck Zoltán 
rendhagyó irodalomórája, Benke Éva 
Radnóti-díjas tanár emlékező előadá-
sa, Koós Ildikó: „Ismerkedés a roma / 
cigány irodalommal az iskolába lépés 
kezdetétől” című előadása és a volt ta-
nítványok, kollégák részvételével tar-
tott kerekasztal beszélgetés szerepelt, 
amelynek moderátora Gergó Judit volt.
  „Roma identitásképek a művé-
szetben 1970–2017” címmel tudomá-
nyos konferenciát rendeztek a Berzse-
nyi Dániel Könyvtárban. A résztvevő-
ket Nagy Éva könyvtárigazgató köszön-
tötte, majd Beck Zoltán: „A nem-olva-
sásban feltalált jelentés – gondolatok a 
szöveg kiszolgáltatottságáról”; Magya-
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latot dr. Zsámbéky Monika művészet-
történész nyitotta meg.
 20. „Szent Márton moldvai oltár-
képe” címmel a szent kultuszáról és a 
Szent Márton Európai Kulturális Út-
vonal építéséről szóló pódiumbeszél-
getést rendezett a Szombathelyi Siker 
Könyvtár. Az eseményen a moldvai For-
rófalva Szent Márton tiszteletére szen-
telt fatemploma oltárképének magyar-
országi restaurálását és hazajuttatásá-
nak eseményeit ismertette Orbán Ró-
bert, a Szent Márton Európai Kulturális 
Útvonal Magyarországi Tanácsának el-
nöke és Feiszt György, a Szent Márton 
Európai Kulturális Útvonal Magyaror-
szági Tanácsának vezetőségi tagja.
 23. Az Iseum „Épített szépség” 
című sorozata keretében Sosztarits 
Ottó régész (Iseum Savariense Régésze-
ti Műhely és Tárház) „A savariai palota-
komplexum egyéb épületei és mozaik-
jai” című előadása hangzott el.
 25. Szombathely Város Koncertfú-
vószenekara 60 éves jubileumi koncert-
jének az AGORA Művelődési és Sport-
ház adott otthont.
 27. Az Őrvidék Ház Irodalmi Mű-
hely sorozata keretében bemutatták a 
Szülőföld Könyvkiadó legújabb kiadvá-
nyát, az „ITT-HON – szülőföldem, ott-
honom. Versek Vas megyéből” című 
kötetet. Az alkotókat és a vendégeket 
Majthényi László címzetes egyetemi 
docens, a Vas Megyei Közgyűlés elnö-
ke köszöntötte. A könyv születéséről, 
az irodalmi előzményekről Pete György 
irodalmár beszélt, a válogatás keretét 
adó illusztrációkról Kamper Lajos grafi-
kusművész szólt. A kötetet dr. Czetter 
Ibolya, az ELTE Savaria Egyetemi Köz-
pont Magyar Irodalomtudományi Tan-
szék tanára méltatta.
 28. A Vasmegyei Lapok alapításá-
nak 150. évfordulója alkalmából, „Sajtó 

a századfordulótól az ezredfordulóig” 
címmel, Merklin Tímea újságíró veze-
tésével, Halmágyi Miklós és Nagy Ildikó 
újságírók, továbbá dr. Melega Miklós, 
az MNL Vas Megyei Levéltára igazgatója 
részvételével kerekasztal-beszélgetést 
rendezett a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
 29. A Vasi Múzeumbarát Egylet 
„Apám hadinaplója (2. rész). Emlékek 
a második világháborúból” című pó-
diumbeszélgetésének vendége Karáth 
László, a Premontrei Rendi Szent Nor-
bert Gimnázium ny. igazgatója, narrá-
tora az eseménynek otthont adó Sava-
ria Múzeum múzeumpedagógusa, Tóth 
Kálmán volt.
 30. Kelbert Krisztina történész (Sa-
varia Múzeum) „A Horthy-korszak neo-
konzervatív nőképének reprezentáció-
járól” című előadásával zárult a „FÉNY-
ÉRZÉK – Személyes” című kiállítást kí-
sérő sorozat.
  „Kézbe adott népi hétközna-
pok” címmel tájházakról, helytörté-
neti gyűjteményekről szóló fórumbe-
szélgetéseket indított az Nemzeti Mű-
velődési Intézet Nonprofit Közhasz-
nú Kft. A nagyrákosi Tájház, Művelődé-
si Házban Tóth Kálmán és Nagy Endre 
muzeológusok (Savaria MHV Múzeum), 
Büki László médiaszakember és Baksa 
Eszter, Nagyrákos polgármestere előa-
dásai hangzottak el.

December

 1. A Savaria MHV Múzeum Szom-
bathelyi séták sorozata keretében Or-
bán Róbert az egykori Óperint terüle-
tén kalauzolta az érdeklődőket.
 5. A Szombathelyi Képtárban ke-
rült sor a Savaria MHV Múzeum „A di-
vat elhalványul, a stílus örök. A szak-
képzéstől a kreatív iparágakig múzeu-
mi katalizálással” című projektje kiál-
lítással egybekötött záró eseményére. 

tőművész, művészettörténész, tanár 
„Jellegzetes ülőbútorok hazánkban a 
XIX. század közepétől az I. világhábo-
rúig” című könyvét. A könyvpremi-
er résztvevőit Koczka Tibor Szombat-
hely MJV alpolgármestere köszöntötte, 
a szerzővel Boda László, a B.K.L. Kiadó 
ügyvezető igazgatója beszélgetett.
  Az Őrvidék Házban ünnepé-
lyes keretek között került sor a 11-es 
huszárok háborús emlékalbuma bemu-
tatójára. A rendezvényt dr. Hende Csa-
ba, az Országgyűlés alelnöke nyitotta 
meg, majd dr. Puskás Tivadar polgár-
mester köszöntőt mondott. A 11-es hu-
szárok ezredtörténetét Drenovácz Vio-
letta, hagyományőrző huszárhölgy is-
mertette. Fischer Ottó huszár kapitány 
életútjáról fia, Fischer István beszélt. 
Az 1920-ban megjelent emlékalbum ki-
bővített reprint kiadását, amely a Szü-
lőföld Kiadó gondozásában jelent meg, 
prof. dr. Széll Kálmán, Szombathely 
dísz polgára ismertette.
 11. Kőszegen, a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium dísztermé-
ben, Ilon Gábor régész, történész ajánló 
szavaival, bemutatták dr. Küttel István: 
„A Küttel család története. Egy kőszegi 
polgárcsalád gyógyszerészi szolgálatá-
nak 300. évfordulójára” című könyvét.
 14. A Honvédelmi Minisztérium 
Katolikus Tábori Püspökség és a Savaria 
Történelmi Karnevál Közhasznú Alapít-
vány előadást és könyvpremiert szerve-
zett Szombathelyen, a Katonatörténeti 
Kiállításban. Kálinger Roland őrnagy, tá-
bori lelkész (HM 86. Szolnok Helikopter-
bázis) „Milyen egy tábori lelkész élete, 
mi a feladata a külszolgálatban?” című 
előadása után Mons. Berta Tibor ezre-
des, általános helynök, pápai káplán is-
mertette a közönséggel „A közös külde-
tésben. Katona és lelkész az ember és a 
nemzet szolgálatában” című kötetet.

 15. Előadóülést rendezett az MTA 
Vas Megyei Tudományos Testülete és a 
Savaria MHV Múzeum a történelmi Vas 
megye neves madarászairól. A tanács-
kozáson Móricz Péter (Dr. Batthyány- 
Strattmann László Múzeum, Körmend) 
Molnár Lajos (1853–1942) körjegyző, 
madarász munkásságáról, Dankovics 
Róbert (Savaria Múzeum) Molnár Lajos 
madártani tevékenységének emlékeiről 
szóló, dr. Vig Károly (Savaria Múzeum) 
„Egy tudós utazó a századelőről – Al-
másy György (1867–1933)”, Markovics 
Tibor (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 
„Kőszeg híres madarásza – Bechtold Ist-
ván (1927–1991) előadása hangzott el.
 16. „A Kárpátoknak hegyaljába 
gyere ki…” című úti film díszbemuta-
tójára hívta a közönséget a Visegrádi 
Szent György Lovagrend. Az esemény-
nek a Katonatörténeti Kiállítás (Szom-
bathely, Aréna u. 8.) adott otthont. 
Az 50 perces alkotást, amely Fülöp And-
rás és társainak az egykori galíciai had-
színtéren tett útját örökíti meg, Illés 
Károly, Szombathely MJV alpolgármes-
tere méltatta. A felvételeket készítette 
és a filmet szerkesztette: Deák Szonja.
  Lugosi András „A városi tér a 
fényképek homályos tükrének perspek-
tívájából: fotografikus reprezentációk, 
személyes történelem, kollektív emlé-
kezet” című előadásával folytatódott a 
Savaria Múzeum „FÉNYÉRZÉK – Szemé-
lyes” kiállításához kapcsolódó sorozata.
 19. Savaria MHV Múzeum – Szent 
Márton Intézet és a Szent Márton Plé-
bánia „Domonkos szentek otthona. 
Régi festmények a szombathelyi do-
monkos kolostorban” címmel kiállítást 
rendezett. Az esemény az oratórium új-
raszentelési ünnepségéhez kapcsoló-
dott. Szentmisét celebrált dr. Székely 
János megyéspüspök, az oratórium 
előtti kolostorfolyosón bemutatott tár-
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latot dr. Zsámbéky Monika művészet-
történész nyitotta meg.
 20. „Szent Márton moldvai oltár-
képe” címmel a szent kultuszáról és a 
Szent Márton Európai Kulturális Út-
vonal építéséről szóló pódiumbeszél-
getést rendezett a Szombathelyi Siker 
Könyvtár. Az eseményen a moldvai For-
rófalva Szent Márton tiszteletére szen-
telt fatemploma oltárképének magyar-
országi restaurálását és hazajuttatásá-
nak eseményeit ismertette Orbán Ró-
bert, a Szent Márton Európai Kulturális 
Útvonal Magyarországi Tanácsának el-
nöke és Feiszt György, a Szent Márton 
Európai Kulturális Útvonal Magyaror-
szági Tanácsának vezetőségi tagja.
 23. Az Iseum „Épített szépség” 
című sorozata keretében Sosztarits 
Ottó régész (Iseum Savariense Régésze-
ti Műhely és Tárház) „A savariai palota-
komplexum egyéb épületei és mozaik-
jai” című előadása hangzott el.
 25. Szombathely Város Koncertfú-
vószenekara 60 éves jubileumi koncert-
jének az AGORA Művelődési és Sport-
ház adott otthont.
 27. Az Őrvidék Ház Irodalmi Mű-
hely sorozata keretében bemutatták a 
Szülőföld Könyvkiadó legújabb kiadvá-
nyát, az „ITT-HON – szülőföldem, ott-
honom. Versek Vas megyéből” című 
kötetet. Az alkotókat és a vendégeket 
Majthényi László címzetes egyetemi 
docens, a Vas Megyei Közgyűlés elnö-
ke köszöntötte. A könyv születéséről, 
az irodalmi előzményekről Pete György 
irodalmár beszélt, a válogatás keretét 
adó illusztrációkról Kamper Lajos grafi-
kusművész szólt. A kötetet dr. Czetter 
Ibolya, az ELTE Savaria Egyetemi Köz-
pont Magyar Irodalomtudományi Tan-
szék tanára méltatta.
 28. A Vasmegyei Lapok alapításá-
nak 150. évfordulója alkalmából, „Sajtó 

a századfordulótól az ezredfordulóig” 
címmel, Merklin Tímea újságíró veze-
tésével, Halmágyi Miklós és Nagy Ildikó 
újságírók, továbbá dr. Melega Miklós, 
az MNL Vas Megyei Levéltára igazgatója 
részvételével kerekasztal-beszélgetést 
rendezett a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
 29. A Vasi Múzeumbarát Egylet 
„Apám hadinaplója (2. rész). Emlékek 
a második világháborúból” című pó-
diumbeszélgetésének vendége Karáth 
László, a Premontrei Rendi Szent Nor-
bert Gimnázium ny. igazgatója, narrá-
tora az eseménynek otthont adó Sava-
ria Múzeum múzeumpedagógusa, Tóth 
Kálmán volt.
 30. Kelbert Krisztina történész (Sa-
varia Múzeum) „A Horthy-korszak neo-
konzervatív nőképének reprezentáció-
járól” című előadásával zárult a „FÉNY-
ÉRZÉK – Személyes” című kiállítást kí-
sérő sorozat.
  „Kézbe adott népi hétközna-
pok” címmel tájházakról, helytörté-
neti gyűjteményekről szóló fórumbe-
szélgetéseket indított az Nemzeti Mű-
velődési Intézet Nonprofit Közhasz-
nú Kft. A nagyrákosi Tájház, Művelődé-
si Házban Tóth Kálmán és Nagy Endre 
muzeológusok (Savaria MHV Múzeum), 
Büki László médiaszakember és Baksa 
Eszter, Nagyrákos polgármestere előa-
dásai hangzottak el.

December

 1. A Savaria MHV Múzeum Szom-
bathelyi séták sorozata keretében Or-
bán Róbert az egykori Óperint terüle-
tén kalauzolta az érdeklődőket.
 5. A Szombathelyi Képtárban ke-
rült sor a Savaria MHV Múzeum „A di-
vat elhalványul, a stílus örök. A szak-
képzéstől a kreatív iparágakig múzeu-
mi katalizálással” című projektje kiál-
lítással egybekötött záró eseményére. 

tőművész, művészettörténész, tanár 
„Jellegzetes ülőbútorok hazánkban a 
XIX. század közepétől az I. világhábo-
rúig” című könyvét. A könyvpremi-
er résztvevőit Koczka Tibor Szombat-
hely MJV alpolgármestere köszöntötte, 
a szerzővel Boda László, a B.K.L. Kiadó 
ügyvezető igazgatója beszélgetett.
  Az Őrvidék Házban ünnepé-
lyes keretek között került sor a 11-es 
huszárok háborús emlékalbuma bemu-
tatójára. A rendezvényt dr. Hende Csa-
ba, az Országgyűlés alelnöke nyitotta 
meg, majd dr. Puskás Tivadar polgár-
mester köszöntőt mondott. A 11-es hu-
szárok ezredtörténetét Drenovácz Vio-
letta, hagyományőrző huszárhölgy is-
mertette. Fischer Ottó huszár kapitány 
életútjáról fia, Fischer István beszélt. 
Az 1920-ban megjelent emlékalbum ki-
bővített reprint kiadását, amely a Szü-
lőföld Kiadó gondozásában jelent meg, 
prof. dr. Széll Kálmán, Szombathely 
dísz polgára ismertette.
 11. Kőszegen, a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium dísztermé-
ben, Ilon Gábor régész, történész ajánló 
szavaival, bemutatták dr. Küttel István: 
„A Küttel család története. Egy kőszegi 
polgárcsalád gyógyszerészi szolgálatá-
nak 300. évfordulójára” című könyvét.
 14. A Honvédelmi Minisztérium 
Katolikus Tábori Püspökség és a Savaria 
Történelmi Karnevál Közhasznú Alapít-
vány előadást és könyvpremiert szerve-
zett Szombathelyen, a Katonatörténeti 
Kiállításban. Kálinger Roland őrnagy, tá-
bori lelkész (HM 86. Szolnok Helikopter-
bázis) „Milyen egy tábori lelkész élete, 
mi a feladata a külszolgálatban?” című 
előadása után Mons. Berta Tibor ezre-
des, általános helynök, pápai káplán is-
mertette a közönséggel „A közös külde-
tésben. Katona és lelkész az ember és a 
nemzet szolgálatában” című kötetet.

 15. Előadóülést rendezett az MTA 
Vas Megyei Tudományos Testülete és a 
Savaria MHV Múzeum a történelmi Vas 
megye neves madarászairól. A tanács-
kozáson Móricz Péter (Dr. Batthyány- 
Strattmann László Múzeum, Körmend) 
Molnár Lajos (1853–1942) körjegyző, 
madarász munkásságáról, Dankovics 
Róbert (Savaria Múzeum) Molnár Lajos 
madártani tevékenységének emlékeiről 
szóló, dr. Vig Károly (Savaria Múzeum) 
„Egy tudós utazó a századelőről – Al-
másy György (1867–1933)”, Markovics 
Tibor (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 
„Kőszeg híres madarásza – Bechtold Ist-
ván (1927–1991) előadása hangzott el.
 16. „A Kárpátoknak hegyaljába 
gyere ki…” című úti film díszbemuta-
tójára hívta a közönséget a Visegrádi 
Szent György Lovagrend. Az esemény-
nek a Katonatörténeti Kiállítás (Szom-
bathely, Aréna u. 8.) adott otthont. 
Az 50 perces alkotást, amely Fülöp And-
rás és társainak az egykori galíciai had-
színtéren tett útját örökíti meg, Illés 
Károly, Szombathely MJV alpolgármes-
tere méltatta. A felvételeket készítette 
és a filmet szerkesztette: Deák Szonja.
  Lugosi András „A városi tér a 
fényképek homályos tükrének perspek-
tívájából: fotografikus reprezentációk, 
személyes történelem, kollektív emlé-
kezet” című előadásával folytatódott a 
Savaria Múzeum „FÉNYÉRZÉK – Szemé-
lyes” kiállításához kapcsolódó sorozata.
 19. Savaria MHV Múzeum – Szent 
Márton Intézet és a Szent Márton Plé-
bánia „Domonkos szentek otthona. 
Régi festmények a szombathelyi do-
monkos kolostorban” címmel kiállítást 
rendezett. Az esemény az oratórium új-
raszentelési ünnepségéhez kapcsoló-
dott. Szentmisét celebrált dr. Székely 
János megyéspüspök, az oratórium 
előtti kolostorfolyosón bemutatott tár-
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A résztvevőket Csapláros Andrea mú-
zeumigazgató köszöntötte, a program 
során megvalósult munkákat és a kiál-
lítást, a projektrésztvevő tanulók köz-
reműködésével, Bodorkós Orsolya, a 
Szombathelyi Képtár múzeumpedagó-
gusa mutatta be.
 6. Az Iseum „Épített szépség” so-
rozatát Major Balázs régész „Krak de 
Chevallier és Margat lovagvárai” című 
előadása zárta.
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban, Mayer László levéltáros (MNL Vas 
Megyei Levéltára) ajánló szavaival, 
megnyílt a „Siess 230. Válogatás Szom-
bathely első nyomdájának kiadványai-
ból” című kiállítás.
 13. A Savaria Múzeum dísztermé-
ben bemutatták a Híres szombathe-
lyi nők sorozat 17., Knebel Riza (1889–
1963) festőművész-fotográfus életét be-
mutató kötetét. A könyvpremier részt-
vevőit Csapláros Andrea múzeumigaz-
gató, Lendvai Ferenc városi tanácsnok 
és a sorozat szerkesztője, dr. Takácsné 
dr. Tenki Mária, Szombathely MJV Kul-
turális, Jogi és Társadalmi Kapcsola-
tok Bizottságának elnöke köszöntötte. 
A kiadványt a szerző, Kelbert Krisztina 
történész, a Savaria MHV Múzeum Tör-
ténettudományi Osztályának vezetője 
ismertette.
 14. A Szombathelyi Egyházme-
gyei Levéltár, a MNL Vas Megyei Le-
véltára és a Közjó és Hagyomány Egye-

sület várostörténeti konferenciát ren-
dezett „A kiváltságos város” Szombat-
hely város privilégiumlevelei és Schön-
visner István munkássága” címmel az 
egyházmegyei levéltárnak otthont adó 
Eölbey-házban (Szombathely, Szily Já-
nos u. 2.). A megjelenteket dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntöt-
te. A tanácskozás levezető elnöke Tóth 
Endre DSc régész volt, a programban 
dr. Zágorhidi Czigány Balázs: „Szom-
bathely város 1407. évi kiváltságlevele 
és középkori megerősítései”; dr. Kóta 
Péter: „Szombathely város kiváltsá-
gainak megújításai az újkorban”; Tóth 
Endre DSc: „Schönvisner István műve-
lődéstörténeti jelentőségéről” és Sán-
ta Sára: „Schönvisner István és az első 
magyar városmonográfia” című előa-
dásai szerepeltek. 
 15. A Szombathelyi séták soron kö-
vetkező programját, amelynek kereté-
ben a résztvevők ezúttal a Szent Már-
ton utcai temetőben nyugvó néhai bá-
bosok, viaszöntők, szappanfőzők, kö-
télgyártók és más mesteremberek sír-
helyeit keresték fel a résztvevők, Orbán 
Róbert vezette.
 22. Ünnepélyesen átadták a szom-
bathelyi közforgalomnak a felújított 
Berzsenyi Dániel teret. Köszöntőt mon-
dott dr. Hende Csaba, az Országgyűlés 
alelnöke és dr. Puskás Tivadar polgár-
mester. A teret megáldotta Császár Ist-
ván általános helynök.
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