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Dr. T. Veress Éva 80 éves
Azerdélyibiogazdálkodásúttörője,dr. T. Veress Évaasszonyaugusztusilapszámunk
ünnepeltje,akinyolcvanévvelezelőttszületettSzentIstvánnapján.75.születésnapja
alkalmával Makkay Józsefújságírótömör,szépinterjúbanfoglaltaösszeéletelegfon-
tosabb állomásait,melyet az alábbiakban szeretettel elevenítünk fel, de főként azok
számáranyújtunkhitelesinformációtaszemélyéről,akikelőszörtalálkoznakanevével. 
AzErdélyiGazdagyűjtéstkezdeményezaszámára,arrakériazolvasóit,hogyjárulja-
nakhozzáegynemescélmegvalósulásához.

Kedves Éva! A Jóisten adjon erőt, hogy befejezd szép álmaidat, kitűzött céljaidat. 
Ennek érdekében egy bankszámlát nyitottunk a számodra, melynek száma a következő 
RO96BTRLRONCRT0354918601, Transilvania Bank, hogy összegyűjtsük a könyved 
kiadásához szükséges összeget. Önzetlenül szolgáltad szorgos munkáddal, legjobb tu-
dásoddal az erdélyi embert, ezért biztosan lesznek sokan, akik kis adományaikkal hoz-
zájárulnak majd ahhoz, hogy kiadhasd az Édesapádról szóló könyvedet.

Szeretettel: Sebestyén Katalin

T. Veress Éva és Makkay József 5 évvel 
ezelőtti beszélgetése:
Falusi tanárként kezdte, és nemzetközi-
leg ismert ultrahangbiológus-kutató lett.
Úttörő szerepet vállalt a romániai ultra-
hangos vetőmagvizsgálatban és a rend-
szerváltás után ő fektette le a romániai
biogazdálkodásalapjait.

– Idén kapta meg az egyik legrangosabb 
magyar állami kitüntetést, a Magyar Arany 
Érdemkeresztet. A kitüntetés átvételekor ön 

úgy fogalmazott: nem élt hiába az, 
aki egy fát elültetett, egy magot elve-
tett. Meg tudná saccolni, hogy meny-
nyi vetőmag fordult meg a kezében?
–Pólyáskoromótaamagok,akert,
anövényekközelébenélek.Gyerek-
koromatCsombordontöltöttem,ahol
édesapám,Veress István,aTéliGaz-
dasági és Szőlészeti Iskola tanára,
gazdaságvezetője és igazgatóhelyet-
tese volt, majd az iskolák államo-
sítása után a Csombordi Szőlészeti
Szakiskola első igazgatója.Tíz éves
koromban költöztünk Kolozsvárra,

ahol belvárosi lakásunk kertjében a hú-
gommalegyütt édesapámtól egy-egypar-
cellátkaptunkművelésre.Tehátmárgye-
rekkoromótaszámtalanmagotelvetettem.
Későbbeztfolytattamtanítványaimszívé-
ben, lelkében egyaránt. Az elvetett mag-
vakbólsokkikelt,néhánybólsikertörténet
kerekedett, azonban tanítványaimminden
aprósikerénekistudokörülni.

– Ötven éven át oktatott: előbb falusi is-
kolában, majd kolozsvári és magyarországi 

egyetemeken. Pedig oktatói pályafutása 
igen tekervényesre sikeredett... 
–Amagyar forradalom évében, 1956-

ban elkezdett bolyais egyetemi éveimet
már vargabetűk kísérték: az első éven
beígért kutatóbiológus-képzés helyett
csoportunkat áttették a földrajz-biológia
szakra.ígykerültemkifrissdiplomásta-
nárként 1960-ban a harasztosi iskolába,
deegybetegségmiatthazakellettjönnöm
Kolozsvárra, ahol felvettek laboránsnak
a Babes-Bolyai egyetem fizika szakára.
Sajnos, azénnemzedékem–amelyutol-
sókéntvégzett1960-banmagyarnyelven,
aBolyaiEgyetemen–márnemvállalha-
tottoktatóiállást.Akétegyetemegyesítési
alapokmányaszerintamagyar tantárgyak
részarányának30 százalékotkellett volna
elérniük,deeztazújegyetemennemtartot-
tákbe.Úgykerülhettemdiákokközelébe,
hogy kutatóként államvizsgadolgozatot
vezethettem. Közben megragadtam min-
denadandóalkalmat:évekenáttanítottam
példáulaNépiEgyetemen....

– Önt a vetőmagos ultrahangkezelés 
romániai úttörőjének tartják. Hogyan lett 
kutató?
–Néhányévenátlaboránskéntdolgoz-

tam, majd 1968-ban megpályáztam egy
biológusi állást az egyetemfizika karán.
1975-ben lettem főkutató. Előszeretet-
tel foglalkoztam zöldségmag-kísérletek-
kel. Romániában addig egyetlen buka-
restifizikusvégzettcsírázásikísérleteket
ezen a szakterületen. Beleástam magam 
a témába, felkutattam minden elérhető
szakirodalmat, elvettem a kapcsolatot
jeles magyarországi szakemberekkel,
és hozzákezdtem egy olyan szakterület
hazai kiépítésébe, amelyet később be-
jegyzett szabadalmakhonoráltak.A jeles
magyar ultrahangos szakemberrel, Gre-
gus Pállal a hetvenes évek elején még 

arról beszélgettünk, hogy az ultrahang-
diagnosztikahihetetlenülnagyterethódít
majd. Tíz éven belül bejött a jóslatunk.
Az ultrahang-alkalmazás minden terüle-
tébebelekóstoltunkugyanis.Akolozsvári
kutatócsoport és amodern labor ésmű-
hely az egyetem leghatékonyabban mű-
ködőkutatóközösségevolt.Betegségeket
okozóbaktériumokatisvizsgáltunk,szak-
területemlettafehérésavörösvérsejtek
kutatása. Doktori dolgozatomat a vörös
vérsejtektémakörébenírtam1973-ban.

– Mennyire volt elzárva a világtól a het-
venes-nyolcvanas évek erdélyi kutatója?
– Nekem az volt a nagy szerencsém,

hogy aBukarestiEgyetem rektora biofi-
zikaprofesszorkéntmegfelelőfinanszíro-
záshoz jutott, így a szakterület elismeré-
sekéntéventebiofizika-vándorgyűléseket
szervezhetett. 1961 és 1992 között vala-
mennyi rendezvényen részt vettem saját
előadással.A román szakma megismert,
tudtak az eredményeimről, így nem volt
feltűnő,haamerikai,németországi,cseh-
szlovákiai és természetesen magyaror-
szági szakmai kapcsolatokat építettem.
Pihenőszabadságaim jelentős részét is e
kapcsolatok ápolására fordítottam. Nyu-
gatranehézvoltkiutazni,deaKGST-or-
szágokba kétévente kiengedtek. Ha hi-
vatalos kiküldetésben akartam külföldre
utazni,márkálváriának számított: a kari
tanács, a helyi pártszervezet, a bukaresti
pártszervezet, az Országos Tudományos
Tanács és az RKPKözponti Bizottságá-
nak jóváhagyása kellett.Az orvos-tudo-
mányban és a biológiában alkalmazott
ultrahanggal foglalkozó KGST-i szak-
emberek UBIOMED nevű kelet-euró-
pai konferenciájára hívtak például Ma-
gyarországra. Nem tudtam beszerezni 
aszükségesengedélyeket,deszerencsémre
bejutottamkihallgatásraElena Ceausescu 
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jobb kezéhez, az Országos Tudományos
TanácsKolozsvárrólodakerültelnökéhez.
Kutatókéntmegértett, és egynaposkésés-
sel kijuthattam Visegrádra, ahol szakmai
munkám elismeréseként a konferencia
egyiktagozatánakvezetésétbíztákrám.

– Ma dr. T. Veress Évát a biokertészkedés 
és az egészséges táplálkozás megszállottja-
ként ismeri az olvasó közönség és a szakma. 
Mikortól származik ez az elkötelezettség?
– A biológiai kutatások mellett min-

digszenvedélyemvoltavegyszermentes
gazdálkodás. A kommunizmus éveiben
a témával nem lehetett foglalkozni, de
1974-ben azért megjelentettem Környe-
zetvédelem és mezőgazdaság címen egy 
magyar nyelvű könyvecskét. A cenzúra 
a szöveg felét kidobta ugyan, de én így
isörültemakönyvmegjelenésének,mert
ezvoltErdélybenakommunizmusidején
az első magyar nyelvű kiadvány, amely 
avédettnövényekésállatoklistájáttartal-
mazta.Atémamárakkoraszívemheznőtt,
decsakarendszerváltásutánfoglalkozhat-
tamveleintézményeskeretekközött.

– Hogyan viszonyultak hozzá az agrár-
szakemberek?
– Volt, aki nem kedvelt, több szak-

emberrel is sajtópolémiába keveredtem. 
Aztmondták,visszaakaromvezetniame-
zőgazdaságot a középkorba. De mégis-
csakmegtörtajég.Azokamezőgazdasági
kutatók,akikkelakilencvenesévekelején
ilyen„ideológiai”harcbanálltam,később
barátaim lettek.Kiegyezésünkutánaki-
váló marosvásárhelyi agrárkutató, néhai
dr. Tamás Lajosanövényvédelemrőlszóló
előadásaibanmindigmegemlítette, hogy 
a növényvédelemnek van egy alterna-
tívája is, az, amit T. Veress Éva hirdet.
Férjemmel,arádiószerkesztőTóthfalussy 
Bélával közösen megalakítottuk a Kert-
barátokEgyesületét,Erdély-szerteennek

keretében működnek a bioklubok.Meg-
alakult a Kertbarátok Lapja, amely ké-
sőbbugyanbeolvadtazErdélyi Gazdába, 
deúttörőszerepevitathatatlan.Magyaror-
szági,németországiéssvájcikapcsolato-
katépítettünk,kijutottunknyugat-európai
biofarmokra. Svájci segítséggel létrejött
a Bioterra Egyesület, amely az intézmé-
nyesített romániai biogazdálkodás alap-
jait fektette le.Ma többmint háromezer
tagot számlál, olyan agrárvállalkozókat
is, akik több száz hektáron állítanak elő
bioélelmiszereket.

– Augusztusban tölti 75. életévét. Mire 
a legbüszkébb?
–Az élet kegyes volt hozzám, hiszen

jórésztmindig azt tehettem, amit szeret-
tem. Sokat köszönhetek édesapámnak,
Veress Istvánnak, aki 98 éves korában
távozottközülünk.Hálával tartozomfér-
jemnek,TótfalussyBélának, akiminden
nehézségbenmellettemállt, de sokat se-
gítettMárta lányom is, aki hasonló élet-
pályát választott. Géza unokámmal ma
is határtalan szeretettel vesznek körül.
Amire mindig vágytam, igazából 1990
után teljesültbe:72éveskoromigoktat-
tamakolozsváriegyetembiológiakarán
magyardiákokat,éstöbbalkalommalta-
nítottamvendégtanárkéntaBudapestiOr-
vostudományiEgyetemen,aDebreceni-és
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.
Diákoknak és felnőtt közösségnekma is
szívesentartokelőadástbiokertészetrőlés
egészséges táplálkozásról. És rendszere-
senírokazErdélyiGazdahasábjain.

Makkay József
(Erdélyi Gazda 2019/8 számából)

(Szerkesztői megjegyzés: a család erdé-
lyi örmény származású.)

Kiállítás

„Azörmény,magyarörménykultúra1001
szála és formája” egy nemzet továbbélé-
sérőlésértékeirőltanúskodik.Arról,hogy 
a két kultúra találkozásának eredménye-
képpen, többszázévalattegysajátságos
harmadik jelent meg
ésfejlődött.

A hozott, kapott ha-
gyományokat azonban 
megőrizte. Mindenki
gazdagodására egy-
másból  táplálkozva,
egymástbeoltvaindult
fejlődésnek.
Láthatunk szépen

megálmodott és ki-
vitelezett épületeket,
díszítményeket. Ala-
posabban szemügyre 
véve az anyagot, a különféle művészeti
ágak összecsendülését is hallhatjuk, lát-
hatjuk. Felsorolni sem könnyű, hogy
hányfélemódonéshányfélealkotóitevé-
kenységgel fejezték ki magukat, tolmá-
csolták gondolataikat a többnyire névte-
len mesterek.
A túlélő történelem bizonyítja, hogy

nem hiába munkálkodtak, ugyanis min-
den egyes – ecsettel, vésővel, kalapács-
csal, tűvel vagy szövőszéken – megva-
lósított darab az örmény, magyarörmény
kultúrhistóriaszervesláncszeme.

Még az egymástól látszólag távol eső
mesterségek,mintpéldáulatemplomépí-
tészet –, közelebbről a faragott kődíszí-
tés, vagy akeresztényörményművészet
jelképeként is felfogott kereszteskövek

(khacskarok)ésavar- 
rott csipke között
is megannyi közös
szálra lelünk. Mert va-
jonnemkőbemereve-
dett csipkét látunk-e
némelyik templom
motívumaiban?
Vagyadzsulfaicsem-
pékdíszítésébengyö-
nyörködve, akaratla-
nul nem a szőttesek
világavillan-eföl?És
advinikerámiákállat-

motívumai?Lapozzukcsakfölazörmény
kódexeket….Azelőttünkfelsorakozósző-
nyegek, hímzések, szőttesek, famunkák,
régiviseletek,ékszerek,kerámiák,csipkék
– fotókközvetítésével–nemcsupánma-
gas fokú esztétikai érzékről tanúskodnak,
hanemanépéletmódjának,hit-ésérzésvi-
lágánakhitelesképviselőiis.
A kiállítás az ősi örmény kultúra sok-

színűségétmutatjabe,valamintazerdélyi
magyarörménykultúranéhányszeletét.
A kiállítást rendezte: Erdélyi Örmény

GyökerekKulturálisEgyesület.

Az örmény, magyarörmény kultúra 1001 szála és formája
A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében kiállítás nyílott 
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermében 2019. szeptember 2-án, 
amely a hónap végéig volt látogatható. A kiállítás anyagáról Benedek Katalin mű-
vészettörténész az alábbiakat foglalta össze: 

Szenttamássy Katalin elnök megnyitja az estet. 
Az ajtónál Király György képviselő.




