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Kivonat Dr. Ávéd László ön-
életrajz írásából:
„Születtem: 1920. szeptember 
30-án Gyergyóalfaluban. Éde-
sapám dr. Ávéd János ügyvéd, 
édesanyám Nagyiványi Fekete 
Lenke, szegedi felsőbb leányis-
kolát végzett háztartásbeli, akik 
az első világháború kapcsán 
ismerték meg egymást Szobrán-
con, apám révén, aki mint tar-
talékos tüzérfőhadnagy járt ott. Háború után 
megesküdtek és én elsőszülöttként érkeztem 
meg. Később még hat testvérem született, de 
ők fiatalon elhaltak.

Elemi iskoláimat szülőfalumban végez-
tem. Később Kolozsvárra költöztünk, ott vé-
geztem el a Piarista gimnáziumban a közép-
iskolámat. Tagja voltam a Mária Kongregá-
ciónak és a Cserkészetnek.

Én orvos szerettem volna lenni, mert az 
mindenkin igyekszik segíteni. Az orvosi 
egyetemet is Kolozsváron kezdtem és fejez-
tem be, háborús körülmények között. Óvó-
helyen avattak orvosdoktorrá, záradékkal a 
diplomán, hogy a kötelező kórházi gyakorla-
tot háború után kötelesek vagyunk pótlólag 
elvégezni és kezünkbe adták a behívó paran-
csot is. Amerikai fogságba estem, közel egy 
év után szabadultam, de nem mentem Ko-
lozsvárra, mert nem akartam, amint hírlett 
román katona lenni. Szentesre jöttem a kór-

házba, letölteni a hiányzó gya-
korlatot és letörőltetni a záradé-
kot a diplomámról. A kórházban 
megbízott alorvos voltam, előbb 
a bőrgyógyászaton, majd a bel-
gyógyászaton. Több mindszenti 
beteggel találkoztam a kórház-
ban és egy idős bácsi „meghí-
vott” jöjjek ki Mindszentre, két 
idős orvos mellett van két üres 
hely, foglaljam el az egyiket. Ki-

mentem, elfoglaltam és nem bántam meg!
Felállították a Magyar Néphadsereget és 

ehhez orvosok is kellettek. A környékről töb-
bünket összehívták és toboroztak. Később 
behívtak katonaorvosnak, mint önként je-
lentkezőt. „Az a megtisztelő feladat érte Önt, 
hogy Önt jelölték az újonnan alapított had-
sereg egyik katonaorvosának…..” Négy év 
után, többszöri kérelmezés után végre lesze-
reltek, mert én gyógyító orvos akartam len-
ni világ életemben. Azóta itt élünk Mind-
szenten, itt voltam körzeti orvos és adtam át 
a fiamnak a körzetem, mikor ő végzett és én 
nyugdíjba mentem.

Még a szentesi tartózkodásom alatt ismer-
tem meg Adamkovics Éva tanítónőt, aki az 
Evangélikus iskola tanítója és a templom 
kántora volt. Az ismeretségből szerelem és 
házasság lett. A feleségem először tanított, 
mindig maximálisan biztosította nekem a 
hátteret, nevelte a gyermekeinket, majd mi-

kor kirepültek eredményesen munkálkodott a 
népfrontban. Ennek titkára, majd elnöke lett 
és munkájáért ezüst érdemrendben részesült. 
Sokat tett a helyi cigányság érdekében is.

Három gyermekünk született. Mária leá-
nyunk gyenge áramú elektromérnök, majd 
mérnöktanát lett. Katalin leányunk fül-orr-
gégész főorvos. János fiunk családorvos, ok-
tató körzete van és előadó, vizsgáztató az 
egyetemen.

Szeretek barkácsolni. hobbim a horgá-
szat, de főleg a vadászat. A vadászatot anyai 
nagyapámtól és két nagybátyámtól tanultam 
és szerettem meg.

1967-ben az Egészségügyi Minisztérium-
ba írva javasoltam, hogy az orvostanhallga-
tók az alapellátásban is szerezzenek tapasz-
talatokat, hisz általános orvosi diplomát 
kapnak és az itt dolgozók munkáját nem lát-
ják. Majd  a budapesti kollégáknak is eszük-
be jutott ez a gondolat és megalakítják a 
MÁOTE-t, melynek én is alapító tagja lettem 
és körzetemet oktató körzetté nyilvánították. 
Később szakorvosi minősítést is kiharcoltak 
az utódok.

Úgy érzem, talán érdemes volt élnem. 
Drága jó feleségem 1994-ben rákos megbe-
tegedés következtében meghalt, én 3 szívin-
farktus és 5 acut tüdővizenyő után itt Mind-
szenten várom, felkészülten, a végleges be-
hívómat.”
(A behívó 2001. július hó 13-án érkezett 
meg.)

A 2013 szeptember 28-án zajló díszközgyű-
lést Mindszent Városa első kitüntetettjének, 
Dr. Ávéd László háziorvos szobrának fel-
avatása követte.

Szoboravató beszédében Zsótér Károly 
polgármester kiemelte, hogy az adakozásból 
megvalósuló szobor létrejötte Mindszent la-
kosságágnak összefogását dicséri, de igazá-
ból egy közös főhajtást szimbolizál Dr. Ávéd 

László emléke előtt. Ő volt az az ember, aki 
szigorúsága mellett páratlan humorérzékkel 
rendelkezett, imádta családját, féltő gonddal 
óvta unokáit, figyelte fejlődésüket, ápolta a 
magyarság szellemiségét. A családi hagyo-
mányok ápolása mellett az orvosi hivatás 
tárgyi emlékeinek a megőrzését is fontosnak 
tartotta. Az ő kezdeményezésére jött létre a 
helyi orvostörténeti gyűjtemény kialakítása.

Dr. Ávéd László szoboravatásán megha-
tottan szólt fia, Dr. Ávéd János háziorvos, 
aki édesapja szellemében ápolja Mindszent 
lakosságát, orvosi hivatásában is őrzi szelle-
miségét. A zenei aláfestést Dr. Ávéd László 
unokája ifj. Ávéd János nyújtotta, aki a zene-
akadémia jazz tanszakán végezve, zenei pá-
lyán őrzi a nagyapa szellemi örökségét.

*
Korom András: Ávéd doktor gyűjteménye
Valószínűleg az ország legnagyobb, magán-
kézben lévő orvostörténeti gyűjteményét 
őrzi Ávéd János mindszenti háziorvos. A kö-
zel ezer darabból álló kollekcióban számos 
érdekesség mellett még 1913-ban készült 
lázmérő is található.

– Régóta vonzódom mindenhez, ami 
régi, hiszen a régi tárgyak mögött érzem az 
egykori embereket. Ezért nem hagytam ve-
szendőbe menni azokat a mindszenti, gyó-
gyítással kapcsolatos eszközöket és tárgya-
kat, amelyekre munkám során bukkantam, 
sokszor a véletlennek köszönhetően. Volt, 
hogy kihívtak egy beteghez az egyik ta-
nyára, akinek meg kellett mérni a lázát, s 
a család olyan lázmérőt vett elő a tokból, 
amelyet még 1913-ban gyártottak. Ez gyűj-
teményem egyik legérdekesebb darabja 
– mesélte Ávéd János, aki 1982 óta házi-
orvos Mindszenten. Kollekcióját az 1947-
ben a településre költözött édesapja, né-
hai Ávéd László doktor alapozta meg. Fia 
nemcsak körzetét vette át, hanem gyűjte-
ményét is, amelyet azóta gyarapított. A kol-

Bálintné Kovács Júlia
Gyergyóalfalutól Mindszentig és tovább…

Mindszenti Idősekért Alapítvány és a Szőlő-party Baráti Kör nemes ötlettel állt a 
képviselők elé a 2013. júniusi rendes testületi ülésen, ugyanis szoborállítási javas-
latot kezdeményeztek, melyet a képviselők támogattak. A köztéri szoborral emlé-
ket akartak állítani dr. Ávéd László emberi nagysága előtt. Az orvos magas szak-
mai tudása, emberi humánuma, erkölcsi magatartása és a gyógyító munkája során 
önzetlen segítőkészsége miatt érdemelte ki a köztéri bronz mellszobrot.
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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.


