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lekció egy része ma a helytörténeti múze-
umban láható. 

– Korabeli fogorvosi széket, régi láz-
mérőket, különféle fogókat és csipeszeket, 
gyógyszeres dobozokat és üvegeket, köt-
szeres dobozokat, fecskendőket, varrófel-
szereléseket és számos, a helyi orvoslással 
és gyógyítással kapcsolatos dokumentumot 
őrzök. Ez utóbbi közt van 1905-ből szárma-
zó himlőjárvány-jelentés, de 1927-ből szár-
mazó, még kézzel írt recept is, amit annak 
idején nem váltottak ki. Ezt egy olyan be-
tegtől kaptam, akiről kiderült, hogy nagyon 
régi leleteit is megőrizte – mondta a gyűjtő.

Ávéd János kollekciójának híre ment 
az orvosok között, ennek köszönheti, 
hogy a kis- zombori Majoros Ferenc há-
ziorvos hagyatékát a családja neki aján-
dékozta, ez ma a helytörténeti gyűjte-
ményben látható. Idős kollégája vissza-
emlékezéseiről hangfelvétel is készült, en-
nek másolatát szintén neki ajándékozták. 
– Megőriztem édesapám bélyegzőjét, bé-
lyegzőpárnáját is, talán ezek állnak a leg-
közelebb a szívemhez. A négy éve vég-
zett, a szegedi gyermekklinikán gyógyító 
unokaöcsém,Pásztor Pál kapta meg édes-
apám orvosi táskájából a régi lázmérőt. 
Ávéd János háziorvos összeállította a 
mindszenti házi- és állatorvosokat, vala-
mint gyógyszerészeket szám-
ba vevő, CD-ROM mellék-
letet tartalmazó könyvet. Eb-
ben százhúsz orvos és gyógy-
szerész neve, életrajza és fotó-
ja szerepel, akik a településhez 
kötődnek.
(Délvilág – 2011. augusztus 8. 
és 2013. szeptember 30.)

Ifj. Ávéd János
1983. június 3-án születtem 
Szegeden. A gimnázium be-

fejezéséig a Tisza menti kisváros, Mind-
szent volt állandó otthonom. . Gimnáziu-
mi tanulmányaimmal egyidejűleg, kezd-
tem el a jazz-zel foglalkozni. A tanára-
immal történt rendszeres zenélés mellett, 
2001-ben egy soron kívüli meghallgatás, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Jazz Tanszakán, adta meg a végső lökést 
ahhoz, hogy a zenei pályát tekintsem fő 
hivatásomnak.

Iskoláim
Mindszenti Alapfokú Zeneiskola, Erkel Fe-
renc Zeneiskola („Postás”), Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Jazz Tanszék

Zenekarok (leader)
ÁVÉD JÁNOS QUARTET
ÁVÉD JÁNOS BALANCE
ÁVÉD JÁNOS TRIO
ÁVÉD JÁNOS UNITY
JELEN TRIO
ÁVÉD-CSONGRÁDI QMODERN ART 
ORCHESTRA
OLÁH SZABOLCS QUINTET
VÁCZI DÁNIEL QUINTRIO/QUATRIO
KÉKNYÚL HAMMOND BAND
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET
CHABANDA

Díjak
2004. Belvárosi Lipót Napok 
III. hely, 2007. Magyar Jazz 
Szövetség Jazz Combo Ver-
seny II. hely, 2007. Millenáris 
Teátrum Jazz Jump Showcase 
I. hely, 2008. I. Nemzetkö-
zi Kodolányi Jazz Verseny 
II. hely, 2009. Lakatos Abla-
kos Dezső jazz előadóművészi 
ösztöndíj, 2013. Jazzma.hu ol-
vasóinak szavazatai alapján az 
év tenor szaxofonosa

Laudáció Dr. T. Veress Éva ki-
tüntetése alkalmából
Tisztelt Ünnepelt, tisztelt Főkon-
zul Úr, tisztelt vendégek és bará-
tok! Hölgyeim és Uraim!

Azt, akit ma az anyaország 
méltó módon kitüntet, nem 
könnyű megfelelően méltatni 
úgy, hogy teljes értékű kép ala-
kuljon ki egy végtelenül gazdag 
tudományos tevékenységről.

T. Veress Éva az indítást a szülői ház-
ból kapta. Nagyapja a Nagyenyedi 
Gyümölcsészeti Egylet ügyvezetője volt, 
édesapja, a neves Veress István professzor 
a Kolozsvári Agrár Egyetem tanszékveze-
tője, nemzedékeket nevelt szakmaszere-
tetre és így T. Veress Éva már a génjeiben 
hordozta a kertészethez elkötelezettségét, 
amely valódi szenvedéllyé nőtte ki magát.

A munka, a hit és a becsület hármassá-
gát édesapjától örökölte. Nagyenyeden 
született 1939. augusztus 20-án, Szent Ist-
ván király ünnepén és ez már önmagában 
is gondolattársításokat ébreszt. Gyerekko-
rát Csombordon töltötte, ahol édesapja a 
Téli Gazdasági Iskola tanára, nevelője, gaz-
daságvezetője és igazgatóhelyettese, majd 
az iskolák államosítása után a Csombordi 
Szőlészeti Szakiskola első igazgatója volt. 

Évának Csombordon első taní-
tója Fülöp István volt, a szakis-
kola későbbi aligazgatója. Fülöp 
István a kis Évára a falu rendez-
vényein versmondást is bízott. 
Éva a boldog csombordi évekre 
mindig meghatottan és hálával 
emlékszik vissza: ,,Azt, hogy az 
életben a kemény és pontos mun-
kához szoktam, igényes családo-
mon kívül  a Csombordon eltöl-

tött éveknek és Nagy Endrének,  a gazda-
sági iskola államosítás előtti igazgatójának 
köszönhetem.” 

Amikor 1949-ben Veress Istvánt meghív-
ták a Kolozsvári Mezőgazdasági Egyetem 
magyar karának zöldségtermesztési tanszé-
kére, Éva tízéves volt és a harmadik osz-
tályt végezte. A csombordi három szép is-
kolai év után a negyediket már Kolozsváron 
a lutheránus iskolában folytatta. Ötödiktől 
pedig a Kismester utcai általános iskolába 
járt, majd a 3. számú leányliceumban vé-
gezte el a középiskolát kitűnő eredmény-
nyel.

Pályaválasztása több lehetőség mérle-
gelése után történt, végül a Bólyai Egye-
tem természetrajz-kémia szakát választot-
ta, ahova a felvételi alapján elsőnek jutott 
be.  Az egyetem elvégzése után néhány hó-

Bálintné Kovács Júlia
Nagyon nagy veszteség érte az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaságot 
Dr. Bárányiné Dr. László Ildikó halálával, és mély bennünk a gyász. De van okunk 
az örömre is, mert:

Örménymagyarokat tüntettek ki Erdélyben
Június 3-án Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa kitüntetéseket adott át. A ki-
tüntetéseket és a Ferences rendi kolostor refektóriumában megtartott ünnepségre 
érkezett vendégeket Magdó János főkonzul köszöntötte. A négy kitüntetett egyike 
az apai ágon örmény gyökerű Tótfalussy Veres Éva biológus.



Erdélyi Örmény Gyökerek2014. július–augusztus

48

Erdélyi Örmény Gyökerek 2014. július–augusztus

49

napig Harasztoson volt tanár, majd beke-
rült a Babes-Bólyai Egyetem fizikai karára, 
ahol 1961-től 1969-ig laboránsként dolgo-
zott, majd 1969-től 1976-ig biológus volt a 
kar ultrahangokkal foglalkozó laboratóriu-
mában. Itt egy feltalálói szabadalma is szü-
letett a zöldségek minősége és mennyisége 
növekedésére kidolgozott módszere alap-
ján. Később két újítást végzett, egyik az ult-
rahang intenzitásának mérésével, a másik a 
terápiai generátorral kapcsolatos. Dokto-
ri disszertációját 1973-ban védte meg Pora 
professzornál. Ennek címe: Az ultrahang 
hatása a gerinces állatok eritrocitáira. 

1976-tól főkutató, majd 1995-től egye-
temi tanár, a biológia-geológia kar docen-
se. T. Veress Éva kutatóként és oktatóként 
több mint 50 évet dolgozott az egyetemen, 
lényegében ezt tartja ma is élete főmunká-
jának.

Kutatómunkájának egyik csúcsteljesítmé-
nye, hogy 1978-ban felkérték a Visegrádon 
megrendezett UBIOMED (Ultrahang a bio-
lógiában és orvostudományban) című kon-
ferencia egyik szekciójának az elnökletére. 

Kutatómunkájának köszönhetően négy 
alkalommal dolgozott vendégprofesszor-
ként Magyarországon 1991, 1995, 1997 és 
1998-ban, kétszer a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen, továbbá a Debre-
ceni Agrártudományi Egyetemen, ahol a 
biokertészetet adott elő, továbbá a Debrece-
ni Növényvédelmi Fórumon az allelopátia 
és az ökológiai növényvédelem tárgyköré-
ből tartott előadásokat. 

Az ökológiai kertészet népszerűsítése 
T. Veress Éva jelentős tevékenysége volt. 
A biokertészetet még 1980-ban édesap-
ja kertjében ismerte meg. Itt gyakoroltak 
az egyetemi hallgatók, s így született meg 
számos általuk írt államvizsga dolgozat. 
Első vendégprofesszori megbízására férje, 
Tóthfalussy Béla, a Kolozsvári Rádió mun-

katársa is elkísérte. Együtt mentek el a Kö-
zép-európai Környezetvédelmi Központ-
ba, ahol bejegyeztették a hazai Bioklubot. 
A Közép-európai Központ felkérésére T. 
Veress Éva elkészítette Románia mezőgaz-
daságának múltja és jelene című tanulmá-
nyát angol nyelven és felvették a kapcsola-
tot a Magyar Biokultúra Egyesülettel, mely-
lyel ezután számos közös rendezvényt szer-
veztek.

1995-ben előbb Németországban, majd 
Svájcban vett részt kéthetes szakmai ki-
rándulásokon és képzésben, melyeknek ta-
pasztalatát itthon gyümölcsöztette. 2000 
után a Magyar Biokultúra Egyesület át-
szervezése után a Sárközy Péter Alapít-
vány tevékenységéhez csatlakozva kap-
ta meg a Sárközy Péter emlékérmet és dí-
jat. A bioterra konferenciákon 1997 és 2013 
között rendszeresen részt vett. Munkássá-
gáért a Bioterratól dicsérő oklevelet ka-
pott, továbbá a Nyárádszeredai Egyetem, a 
múlt évben, az oktatásnak nyújtott támoga-
tását ugyancsak dicsérő oklevéllel köszön-
te meg.

1991-ben Budapestről hazajövet elmond-
ta édesapjának és Pap István professzornak, 
hogy egy civil szervezetet szeretnének lét-
rehozni és az ő tanácsukra született meg a 
Kertbarátok Egyesülete. Ennek tiszteletbe-
li elnöke Veress István, ügyvezető elnöke 
Tóthfalussy Béla lett. T. Veress Éva pedig 
20 év óta a Bioklub elnöke. A Kertbarátok 
Egyesülete számos elméleti előadás mellett 
gyakorlati bemutatókat is tartott és így a ta-
gok maguk is biokertészek lettek. Említésre 
méltó, hogy az egyesület egy igen népszerű 
folyóiratot, a Kertbarátok Lapját is kiadta. 

Dr. T. Veress Éva tagja az Erdélyi Mú-
zeum Egyesületnek, az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaságnak, a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egyesületének és 
2002. dec. 6. óta köztestületi tagja a Ma-

gyar Tudományos Akadémiának.
Számos folyóiratban közölt cikkeket, 

szerkesztőbizottsági tagja az Erdélyi Gaz-
da folyóiratnak, melyben a Biológiai Kis-
kert rovatban közli írásait.

Dr. T. Veress Évának az alábbi könyvei 
jelentek meg:

Ultrahang a biológiában (Kolozsvár, 
1973)

Környezetvédelem és mezőgazdaság 
(Bukarest, 1977)

Ultrahang az orvostudományban és a bi-
ológiában (társszerzőkkel, 1984)

Ultrahang a biológiában és az or-
vostudományban (társszerző Fodor 
Ferenc, Bukarest, 1985)

T. Veress Éva eddigi gazdag élet-
műve az erdélyi magyar tudomá-
nyos értelmiség rangját bizonyítja, 
annak hozzájárulását az egyetemes 
tudományhoz.

A közös csombordi gyökerekből 

kisarjadt barátságunkra hivatkozva idézem 
itt befejezésül Éva szavait: 

,,Amit az ember akar, azt tűzön vízen át 
keresztül viszi.”

Isten éltessen Éva, további sikereket kí-
vánok Neked tisztelettel és szeretettel
2014. június 3.

Dr. Csávossy György

*
A júniusi hónap tartogatott még közössé-
günk számára örömet.

Kolozsvári szakembereket  is díjaz-
tak a jasi-i (jászvásári) operagálán
Kirkósa Júlia szopránt Életműdíj-
jal tüntették ki a gálán.

Az „Arménia” Örménymagyar 
Baráti Társaság őszinte örömmel 
kíván mindkét tagjának hosszú, 
örömökben gazdag életet ebből az 
alkalomból is.

Húsz évvel ezelőtt a kisebbségi – azóta nem-
zetiségi – önkormányzati rendszer beve-
zetésekor alakult meg a II. kerületben is az 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat, élén 
Issekutz Saroltával, aki azóta is elnökként 
szolgálja a kerületünkben élő, örmény gyö-
kerekkel rendelkező polgárokat. A kerek év-
forduló alkalmából május 6-án összegző ki-
állítás nyílt a Marczibányi Téri Művelődé-
si Központban Magyarörmény kultúra, ma-
gyarörmény identitás címmel.

A tárlatot Schanda Tamás önkormányza-
ti képviselő, a Közoktatási, Közművelődési, 
Sport- és Informatikai Bizottság elnöke nyi-
totta meg. Köszöntőjében arról a sorsközös-
ségről beszélt, amely 330 évvel ezelőtt ala-
kult ki, akkor, amikor számos örmény csa-

Húsz év a kerületi örmények szolgálatában
lád Erdélyben lelt új hazára. Issekutz Sa-
rolta az elmúlt húsz év számadását osztotta 
meg hallgatóságával, hangsúlyozva: a cél-
ja az volt, hogy a Magyarországon élő, már 
csak magyarul beszélő, örmény ősökkel ren-
delkező emberekben felélesszék az örmény 
identitást.

A május 18-ig megtekinthető kiállítás vá-
logatás az eddigi, évről évre megrendezett 
kiállításokból, kóstoló az örmény történe-
lemből és kultúrából. Azok, akik még töb-
bet szeretnének megtudni a magyarországi 
örménységről, illetve a kulturális egyesület-
ről, a www.magyarormeny.hu oldalon talál-
nak izgalmas programokat, olvasnivalókat.

P. ZS.
(Budai Polgár – 2014. május 16.) 

  
Kirkósa Júlia


