
A több mint 200 éves barokk épület elõtti téren egy százévesnél idõsebb Szentháromság szobor áll.
Oszlopos alépítményével a vármegyeház tömegét idézi, az építés korára jellemzõ kosáríves, úgyneve-
zett barokkívû kapubejárata és a kovácsoltvas rácsozatú ablakai korhû hangulatot idéznek. Az udvari
homlokzat, a zömök, szintén kosáríves árkádokon nyugvó, levegõs emeleti tornác szép arányú része a
nem régen felújított méltóságteljes épületnek. Érdemes megnézni az épületben a kovácsoltvasból kézi
kovácsolással készített emeletlezáró ajtót, valamint a hozzá tartozó kovácsoltvas lépcsõkorlátokat.

Igazi barokk elem az épületen az utcai homlokzat középrizalitos megoldása, amikor a homlokzat
elõreugrik, ezáltal tagolja azt. A ritmus és árnyékhatás szempontjából kedvezõ plasztikát ad az épület
egész homlokzatának.

Kovács Lajos István

Orvostörténeti gyûjtemény Mindszenten
Dr. Ávéd László és Dr. Ávéd János László kollekciója

Már gyermekkoromban szüleim belém plántálták, hogy a múltat, a régit tisztelni és becsülni kell.
Közhely, de a múlt ismerete és megbecsülése nélkül nincs jövõ. Ahogy idõsödöm, egyre jobban érzem
ennek az igazságát. Édesapám, aki Mindszenten volt körzeti orvos, minden régiséget megõrzött, így ke-
rült hozzá a köpölyözõ és két érvágó. Nagy örömmel mutatta és magyarázta, hogyan használták. Mind-
szenti betegétõl kapta, akinek a nevére sajnos már nem emlékszem. Azt azonban tudom, hogy még az
1800-as évek végén és az 1900-as évek elején is mint falusi borbélymester mûködött. Ezek a régi gyó-
gyító eszközök voltak az elsõ orvostörténeti múzeumi darabok. Szüleim indíttatását mind a mai napig
követem. Nem csak orvostörténeti eszközök, hanem egyéb régi tárgyak, emlékek is rám vannak bízva.
Igen rám, mert vallom, ezek õrzése, tisztelete és a hozzájuk, az elsõ múzeumi darabokhoz köthetõ isme-
retek továbbadása a hivatásomon túl az egyik legszebb, nagy felelõsséggel is járó feladatom az életben.

A régi tárgyak, hiteles történetek mindig is elbûvöltek. Pontosan emlékszem, amikor az általános is-
kolával Egerben jártunk, úgy 10–12 éves lehettem. Nagyon megérintett, amikor a kazamatákban azon a
helyen álltam, ahol a török berobbantott a várfalba. Hiába figyelték dobokra tett babokkal, hogy re-
meg-e a föld, azaz ás-e a török... Simogattam a köveket, néztem a várfalat, teljesen elvarázsolt az él-
mény. Elképzeltem, hogy több száz éve pont ezeket a köveket látta, simogatta valaki, aki védte a várat,
vagy épp itt lelte halálát, vagy mentette a társait. Emlékszem, még azt is megállapítottam, hogy hiába
vagyok még gyerek, már majdnem beverem a fejemet a kövekbe, hogy lehet ez? Akkor mondták meg,
hogy abban az idõben alacsonyabb növésûek voltak az emberek. Elhatároztam, én is mindent megõr-
zök, ami régi és szép, csodálni való. Volt is ekkor egy középiskolai kiállításom Mindent gyûjtök cím-
mel. A szenvedély azóta sem lankadt. Most is mindent gyûjtök. Minden tárgyról, amirõl csak lehet, né-
hány feljegyzést is készítek. Kitõl, mikor kaptam, és mit tudunk a történetérõl.

Az ajándékba kapott tárgyak (gyógyszeres dobozok, receptek, nyomtatványok stb.) gyûltek, betege-
im, egyben édesapám volt betegei, a település lakói tudtak küldetésként is megélt szenvedélyünkrõl.
(Édesapám 1947 óta körzeti orvos volt falunkban, Tõle vettem át a körzetét 1982-ben, azóta is itt dolgo-
zom.) Szüleim életében minden egyes kapott tárgyat megmutattam Nekik, együtt örültünk az új „jöve-
vényeknek”. Szerencsére feleségem és gyermekeink is hasonló gondolatokkal vették kezükbe a szép ré-
giségeket.

A gyûjtõmunka közben, 1999-ben jött ötlet alapján megszületett 2000-ben az elsõ, majd 2001-ben a
második kiadást is megért, összesen 600 példányszámban megjelenõ Mindszenthez kötõdõ orvosok, ál-
latorvosok, gyógyszerészek életrajzai címû általam szerkesztett kiadvány. E könyvecske adta az ötletet
ahhoz, hogy a kollégákat a következõ, VII. Mindszenti Napok rendezvényre meg is hívjam (2002. júni-
us 28–30.). Sikerült találkoznunk, és mindenki beszámolt magáról. Ezt követõen megkoszorúztuk az
orvosi rendelõ kertjében a Mindszenten született Prof. Dr. Bene Ferenc (Mindszent, 1775–Pest, 1858)
orvosprofesszor rézdomborításos portréjával díszített emlékmûvét, amelyet Dér István szegedi mûvész
készített 1975-ben. A professzor úrnak köszönhetõ, hogy van Magyarországon himlõoltás. A koszorú-
zás után közösen megnéztük azt a kiállítást, amit az akkorra már szépen gazdagodó gyûjteménybõl ren-
deztem. Nagy örömömre szép sikert aratott mind a kollégák, mind a Mindszenti Napok látogatói köré-
ben. Ez volt az elsõ kiállítása a gyûjteménynek. A sikerre a média is felfigyelt, néhány cikk megjelent a
helyi és a megyei lapban. Ennek köszönhetõen sokan megkerestek, és hirtelen sok-sok tárgy került hoz-
zám. A 2005. július 1–3. között megrendezett újabb, IX. Mindszenti Napokon ismét találkoztunk a ko-
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rábban már említett kollégákkal. Ekkor felavattuk a már említett professzor úr immár bronzba öntött
dombormûvét. (Német Erika mindszenti mûvész mintázta, a megvalósítást a kollégák finanszírozták.)
A korábbi rézdomborítást sajnos az idõ nagyon megrongálta, de a levétel után restauráltattuk, ma a
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban látható bekeretezve. Orvostörténeti kiállítás
ekkor is volt az újonnan kapott anyagból. Hasonló rendezvény volt 2011. július 2-án is a XII. Mind-
szenti Napok keretein belül. A legnagyobb kiállítást ekkor rendeztük. A legutóbbi rendezvény 2015. jú-
nius 28-án volt a XIV. Mindszenti Napokon. Ekkor a beszélgetésen, közös találkozáson és koszorúzá-
son kívül a sok fiatal kollégát és egyetemistát üdvözöltük. Akkor kiállítás nem volt.

Az gyûjtemény, ismét a médiának köszönhetõen (pl. Délvilág 2011. aug. 8.) gyarapodott. Gyakran
kerestek fel kollégák, ismerõsök és ismeretlenek, hogy féltve õrzött kincseiket rám bízzák. 2005-ben
Budapesten járva, családommal felkerestük a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot. Csodálatos órá-
kat töltöttünk ott. Ugyanebben az évben a korábbi kiállításokról készített videókat gyermekeim segítsé-
gével egy kisebb filmmé összeállítva, azt CD-re mentve, valamint a 2001-es életrajzi kiadványból egy
példányt elküldtem a múzeumnak. Nem várt kedves biztató sorokat kaptam válaszul, ami további erõt
adott.

2011. november 12-én a Dr. Bugyi István Kórház és a SZAB Orvostudományi Szakbizottságának
Orvostörténelmi Munkabizottsága megtisztelte városunkat azzal, hogy Mindszent–Szentes Orvostörté-
neti Napot szervezett, amelyen 8 tudományos elõadás hangzott el, többek között Mindszent egészség-
ügye címmel volt szerencsém nekem is szólni. Ezen rendezvényre a gyûjtemény legszebb darabjait ki is
állítottuk mintegy 50 négyzetméteren. Nagy segítséget kaptam a rendezésben a Keller Lajos Városi
Könyvtár és Kulturális Központtól. Igen látványosan egy körzeti rendelõt és várót is be tudtam rendezni
az 1950-es évek hangulatában, természetesen volt egyéb anyag is bõven még ezen felül is kiállítva.

2012. október 6-án, a Gyomaendrõdön megrendezett Gyógyító elõdeink címû konferenciára kérték a
gyûjtemény anyagát. Itt Dr. Babik Barna kollégámmal együtt állítottuk ki anyagainkat. Kollégám Or-
voslás eszközei a XIX–XX. század fordulóján címmel elõadást is tartott.

A gyûjtemény napjainkban is egyre gyarapodik. Pontos számot nem lehet tudni. Az anyag mennyi-
sége lehetõvé teszi, hogy külön a vérnyomásmérés, az EKG, valamint a sterilizálás történetét be lehes-
sen mutatni. A kiállítás külön foglalkozik a fogászattal, gyógyszertári tárgyakkal, valamint egyre több
az állatorvosi anyag is, ami unokaöcsémnek köszönhetõ, aki Simontornyán állatorvos.

A gyûjtemény anyaga nem csak eszközökbõl, bútorzatból áll. Igen nagy mennyiségû kézzel írt jegy-
zetet, rengeteg orvosi receptet (a legrégebbi 1917-bõl való), orvosi hivatalos okmányokat, betegbiztosí-
tási igazolványokat, orvosi igazolásokat is tartalmaz. Sok orvosi könyv és tankönyv, folyóirat is megta-
lálható itt.

Jelenleg egy állandó helyiségben van a kiállítás berendezve, látogatható. Nagy tervem eddig sajnos
nem sikerült, szerettem volna a mindszenti Bankpalota helyi védettségnek örvendõ szecessziós stílusú
épületének azon két helyiségébe (valaha váró és rendelõ) áttenni, ahol édesapám rendelt 1950-tõl
1961-ig.

A gyûjtemény alapját adó
mindszenti adományozók sora
mára már országossá vált. A tel-
jesség igénye nélkül: Debrecen,
Budapest, Szeged, Hódmezõvá-
sárhely, Szegvár, Szentes, Már-
tély, Ópusztaszer, Kiszombor.
(Innen Dr. Majoros Ferenc fõor-
vos úr családja az egész hagyaté-
kot rám bízta, nagy felelõsség!
Külön színfoltja ennek az anyag-
nak, hogy a fõorvos úr magnóról
beszél életérõl.)

Mindenkinek csak hálával tar-
tozom, aki rám gondolt, nekem
szánta azokat az emlékeit, melyet
eddig õrzött. Megpróbálom minél
több érdeklõdõ látogatóval meg-
ismertetni ezeket a kincseket.
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Vallom, hogy minden tárgynak van története, minden tárgy mögött emberi életek, sorsok, munka és
lélek van!!! Ezért azokat nagy tisztelettel kell õrizni, a történetüket, amennyire lehet, megtudni, foglal-
kozni azon emberek életével, akikhez köthetõk. Ezt a szép tevékenységet csak nagy alázattal és szere-
tettel lehet, és csak így szabad végezni.

Köszönöm, hogy elolvasták írásomat. Ha kedvet kapna bárki is, kérem értesítés után jöjjön el, tisz-
telje meg a nálam lévõ kincseket azzal, hogy megnézi, elolvassa azokat, mert a látogatás nemcsak a tár-
gyaknak, hanem azon keresztül a velük kapcsolatos embereknek is szól. Reménykedem abban, hogy
ezzel a lelkülettel a látogató is töltekezik, többé válik.

Ávéd János László

Irodalmi emlékek Csongrád megyében –
tanári szemmel

2015 õszén Bene Zoltán szegedi író eljött hozzánk a Gábor Dénes Középiskolába rendhagyó iroda-
lomórát tartani. A diákokat és a tanárokat leginkább az alkotói folyamat kulisszatitkai érdekelték, de a
hallgatóság szívesen fogadta az író elõadását is Szeged irodalmi múltjáról és jelenérõl. Ilyen-olyan is-
mereteink természetesen már korábban is voltak, azonban a tájékozottabb tanárok is meglepõdtek – így
egyben, rendszerezve látva a témát –, milyen gazdag e tekintetben Szeged, illetve Csongrád megye.
Vannak itt született alkotók, de még többen, akik életük, pályájuk egy szakaszát töltötték a Dél-Alföld
valamelyik településén, vagy csak ellátogattak egy-egy rendezvényre, felkeresték alkotótársaikat. Sze-
gedet befogadó, felnevelõ városnak tarthatjuk, de sokan úgy vélik, a város nem tudja megtartani tehet-
ségeit, amit persze úgy is értelmezhetünk, hogy a kiteljesedés pillanatában útjára bocsátja õket, hogy
hírnevet szerezzenek a világban. Természetesen akadnak kivételek: hûségesek, visszatérõk.

A gazdag irodalmi múlt megismerése és megismertetése diákjainkkal sokféle lehetõséget nyújt a ne-
velés és oktatás területén. A tanítási órák keretében a tananyaghoz kapcsolódó helyi emlékeket érdemes
bemutatni, az órán kívüli foglalkozásokon, szakkörön pedig tovább lehet színesíteni a képet. Hogy ez
milyen motiváló erõ lehet, azt mindenekelõtt saját példámon látom: a jó értelemben vett lokálpatriotiz-
mus már gimnazista koromban kialakult bennem, mert olyan iskolákba jártam, ahol a hagyományok, az
emlékek megõrzése fontos volt. Hódmezõvásárhelyen a mai napig ismerõsként köszöntök minden régi
szobrot, épületet. Sajátomnak érzem gyermekkorom városát három évtizednyi távollét után is. Belépve
a Bethlen Gábor Gimnázium épületébe, emlékek fogadnak és a hetvenezer kötetes könyvtár, ahol diák-
korom legszebb idõszakát töltöttem. A gazdag gyûjteményt tartalmazó tanári könyvtár olyan tudós ta-
nárok mûhelye volt, mint Grezsa Ferenc, Imre Mihály, Blazovich László, kincsei közt a tanárokon kívül
csak néhány érdeklõdõ diák keresgélhetett. A „köznép” az olvasóteremig jutott, bár az sem volt lebe-
csülendõ. A féltett kincsek közé tartozik például Szenczi Molnár Albert Bibliája (1544), Bornemisza
Péter prédikációgyûjteményének második kötete (1574), Temesvári Pelbárt Sermones… címû mûve
(1514). A könyvtári állomány jelentõsen gazdagodott, amikor Németh László 1957-ben Kos-
suth-díjának összegét a gimnáziumnak adta erre a célra. Az író az iskola óraadó tanára volt 1945 szep-
temberétõl 1948 decemberéig.

A történet 1940 áprilisában kezdõdött, amikor Móricz Zsigmond társaságában meglátogatta a Csen-
gettyû utcai tanyai internátust, amelyet Szathmáry Lajos gimnáziumi tanár szervezett meg 1938-ban.
Németh László késõbb Cseresnyés címû drámájának honoráriumával támogatta a szegény gyerekek
kollégiumát, amely ennek tiszteletére felvette a Cseresnyés Otthon nevet. Az író vásárhelyi évei alatt
pedagógiai kísérletet folytatott: összevonva tanította az irodalmat és a történelmet, valamint a vegytant
és az egészségtant. Ehhez hasonló kísérletet végzett késõbb Grezsa Ferenc, a Bethlen Gábor Gimnázi-
um igazgatója is (irodalomtörténész, Németh László munkásságának kutatója) kollégáival épp abban az
idõszakban, amikor az iskola diákja voltam. Németh László pedagógiai tevékenysége mellett regény-
írással is foglalkozott a városban, például az Égetõ Eszter címû családregényének alakjait vásárhelyi
emberekrõl mintázta. Hódmezõvásárhely ápolja az író emlékét: Németh László nevét vette föl a városi
könyvtár és az új gimnázium, valamint szobor (Tóth Valéria alkotása) és emlékház is található a város-
ban.

Gimnazistaként iskolai dolgozatomban feltérképeztem Móricz Zsigmond vásárhelyi kapcsolatait, a
várossal és környékével foglalkozó írásait. Móricz Rózsa Sándor címû regényéhez adatokat gyûjtött a
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