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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.




