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Vida Andrea 
 

Kedves vendégek a Vasváry-gyűjteményben 
 

 

A gyűjtemény fennállása óta szép hagyomány, hogy szíves fogadtatásban részesítjük 

a hozzánk ellátogató érdeklődő vendégeket. Sajnos, a pandémia egy időre megzavarta ezt a 

folyamatot is. Az idén azonban végre újra lehetőségünk nyílt erre, és néhány héten belül két 

különleges látogatás is lezajlott nálunk. 

Szeptember 3-án Bika Julianna közgazdászt, Kossuth-kutatót – ő már korábban is járt 

nálunk –, és férjét, Dr. Gergátz István volt tiszteletbeli konzult fogadhattuk, egyenesen a floridai 

Sarasotából. Tekintettel a régi ismeretségre, ezúttal a gyűjtemény korábbi kezelője, Kórász 

Mária is eljött a fogadásukra. Megmutattuk kedves vendégeinknek a gyűjtemény zárt részét, itt 

„ajándékokat cseréltünk”, aztán megleptük őket a Vasváry-gyűjtemény vendégkönyvébe írt 

régi bejegyzésük felidézésével. Elbeszélgettünk digitalizáló kollégánkkal, Kalydi Lászlóval az 

eddig megvalósult és ezután tervezett munkáinkról, majd látogatást tettünk a Somogyi Károly 

Emlékkönyvtárban. Tárlatvezetéssel egybekötött kiállításbemutatót is tartottunk a könyvtár 

földszinti kiállítóterében, ahol az épp aktuális évfordulós Kossuth-kiállítás várt minket.1 Egy 

jól sikerült hangulatos munkaebéd után a legközelebbi cukrászdába is beültünk, végül nagyot 

sétáltunk a mediterrán nyárvégi hangulatot árasztó belvárosi utcákon. 

Ezúton is köszönjük Juliannának és Istvánnak, hogy tiszteletüket tették nálunk, és külön 

köszönjük a nekünk hozott ajándékokat: Kossuth amerikai körútjához kapcsolódó 

cikkmásolatokat, plakátot és egy különlegesen szép plakátot a Gellért nővérekről, akikről épp 

Bika Julianna írt a Vasváry Collection Newsletter egy korábbi számában2. Valamint egy nagy 

értékű régi könyvet, kiválóan restaurált állapotban: Werbőczi Hármaskönyvének egy 18. 

századi nagyszombati kiadását. 

Kutatói kapcsolatunk továbbra is elevenen él. 

  

                                                 
1 220 éve született Kossuth Lajos. Évfordulós kiállítás, Somogyi-könyvtár 2022.  
https://www.sk-szeged.hu/events/220-eve-szuletett-kossuth-lajos/ [2022. december 10.] 
2 A cikk angolul itt olvasható: http://vasvary.sk-szeged.hu/newsletter/04dec/bika.html [2022. december 10.] 
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Szeged és az Ohio állambeli Toledo immár 32 éve testvérvárosok. A Vasváry-

gyűjtemény már a kezdetektől aktív részese ennek a kapcsolatnak. 

Idén szeptember 17-én a Women of Toledo nonprofit szervezet képviseletében Nina 

Cordert és kísérőit fogadtuk: Kiss Nóra már 26 éve aktív résztvevője a partneri programnak, 

dr. Szabó Klára nyugalmazott főiskolai docens pedig tolmácsként volt jelen. A Vasváry-

gyűjteményben igen gazdag toledói anyag található, ezek bemutatásával leptük meg kedves 

vendégeinket, majd az Emlékkönyvtár válogatott kincseiből tartottunk bemutatót, végül 

ugyancsak bemutattuk a Kossuth születésének 220. évfordulója alkalmából rendezett 

kiállításunkat.  

Bízunk benne, hogy a korábbi évek folytatásaként új, ígéretes kutatói kapcsolatot 

alakíthatunk ki testvérvárosunk és Szeged között. 

„Jövőre veletek ugyanitt”? ☺ 

 

  

 

 

 

 

2. kép: Nina Corder a Vasváry-gyűjteményben, kezében egy régi Toledo-lapszámmal. 
2022. szeptember 17. Fotó: Vida Andrea. 

1. kép: Dr. Gergátz István, Bika Julianna, Kórász Mária, Vida Andrea a Somogyi Károly 
Emlékkönyvtárban és a Vasváry-gyűjteményben. 2022. szeptember 3. Fotó: Kalydi László. 

 


