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2010-ben, az "1000 éves Vas megye" elnevezésű rendezvénysorozat keretében jelent meg az Ezeréves 
Vasvármegye: megye- és településtörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel Könyvtárban: bibliográfia c. 
kötet, amely számba vette a nyomtatásban megjelent, könyvtárunk Savariensia gyűjteményében 
meglévő, a megyét, a tájegységeket, a városokat és községeket átfogóan bemutató monografikus 
műveket. A könyv anyaga elektronikus formában bekerült a Vasi Digitális Könyvtár adatbázisba és 
folyamatos tájékoztatást nyújt a helytörténeti kutatók és a megye története iránt érdeklődők számára 
a 2010 óta megjelent településtörténeti művekről. 
Könyvtárunk helyismereti gyűjteménye, ill. a fent említett adatbázis most egy újabb dokumentummal 
bővült Polák István jóvoltából. A szerző, szerkesztő Nemescsó történetét dolgozta fel elektronikus 
formában. 
 
A szövegek eredetileg kiadásra kerültek volna, de ahogy a szerző a bevezetőben fogalmaz, az 
elképzelés sajnos csak terv maradt. A könyvtárunkhoz eljuttatott CD ennek a megkezdetett munkának 
eredményeit teszi közzé. 
 
A településtörténeti rész adatainak, közléseinek alapját Kiss Sándor falutörténeti monográfiája adja 
(Nemescsó / írta és összeáll. Kiss Sándor. - Sárvár; Nemescsó: Nemescsó Önkormányzata, 2000. - 57 p.), 
amelyet a szerző átdolgozott és kiegészítetett személyes emlékeivel, valamint a CD második részében 
megtalálható digitalizált szövegek alapján. Ez utóbbiak egyrészt az intézményünkben megtalálható 
nyomtatott dokumentumok digitalizált változatai, másrészt internetes anyagok, ill. vannak olyan 
szövegek, melyeket Polák István és Polák Jolán (a szerző testvére) írt a 2015 júniusában létrehozott és 
jelenleg is működő, de nem bővülő faluhonlapra. (www.nemescsomultjabol.freewb.hu). A történeti 
részt kislexikon, kronológia és bibliográfia egészíti ki. 
 
A rendkívüli részletességgel összegyűjtött adatokat a szerző igényesen szerkesztette egybe, így a kutató 
teljes körű, minden témára kiterjedő áttekintést kap Nemescsóról. A CD további erénye, hogy a 
szöveges anyagokat számtalan fotó, illusztráció egészíti ki. Az alapos, részletes és adatokban gazdag 
elektronikus dokumentum már jelen formájában is joggal kerülhet be a településtörténeti monográfiák 
közé (bár a szerző csak témadokumentációnak titulálja művét) és reméljük hamarosan kötet vagy CD 
formájában „hivatalosan” is megjelenhet a monográfia. 
 
A másik, Polák István által rendelkezésünkre bocsátott CD-n a Szombathelyi Tanárképző Főiskola 1968-
1971-es évfolyamával kapcsolatos anyagokat talál az érdeklődő. A sok-sok személyes hangú 
visszaemlékezés mellett oktatói életrajzok, fotók, pályaképek színesítik a szöveges oldalakat. 
Végiglapozhatjuk a beszámolókat az évről-évre megrendezett öregdiák-találkozókról, tájékozódhatunk 
a szombathelyi felsőoktatással kapcsolatban megjelent kötetekről vagy olvashatunk a főiskola Márkus 
Emília Színpadának tevékenységéről. A mostani nevén Savaria Egyetemi Központként működő 
intézmény történetéhez bizonyára haszonnal fogják forgatni kutatóink az összeállítást. 


