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a szülői ház és a hentesüzlet a Kos-
suth utcában (később Virág utca) 
volt, később ezt a házat is az állam 
kisajátította, lebontották. A négy 
elemi és nyolc gimnáziumi osztályt 
a Csíksomlyói Római Katolikus Gim-
náziumban (ma Márton Áron Főgim-
názium) végezte 1928–1940 között. 
Többször is úgy nyilatkozott, hogy 
ezek az évek, a tanárai meghatározó-
ak voltak számára.

„A magyarságtudatot, az anyaor-
szág szeretetét cseppenként oltották 
belénk a pedagógusaink, otthon pe-
dig megtanultam, hogy az egyszerű 
embert, ahol tudom, segítsem. Gazda-
gok sosem voltunk, talán éppen ezért 
nem volt célom soha a vagyonszerzés. 
Ahogyan egy csíki mondás tartja, 
ami manapság igen aktuális lehet, 
ha van egy kicsi egészséged, s nem 
tartozol senkinek, akkor már gazdag 
ember vagy” – mondta el 2012-ben 
egy, a Teol.hu-nak adott interjúban. 
Tanárairól mindig nagy szeretettel és 
elismeréssel beszélt – erősítette meg 
felesége, Vízvári Éva és két lánya, Éva 
és Ágnes, amikor erről a tartalmas 
életútról beszélgettünk. „Nekünk, a 
családjának közülük Opra Benede-
ket, a franciatanárát volt szerencsénk 
megismerni, akivel sokszor találkoz-
tunk a szeredai strandon” – emléke-
zett vissza a családja.

Csíkból Szekszárdra

A fi atal Jenő 1940-ben érettségizett 
Brassóban, románul. A természettu-
dományi tanára hatására döntött az 
állatorvosi pálya mellett, a második 
bécsi döntés évében Budapesten a 
Magyar királyi József nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen, 
a mezőgazdasági és állatorvosi ka-
ron, az állatorvosi osztályon kezdte 

II RÉG+MÚLT2021. január 8.
• péntek

„A barátainak 
is rányitotta a 
szemét Er-
délyre, olyan, 
mintha Er-
délynek és a 
szülőföldnek 
a nagykövete 
lett volna.”

Szakmai elkötelezettsége 
példamutató volt, állat-
orvosi munkáját magas 
színvonalon végezte. 
Pályafutása és értékes 
szakmai tevékenysége 
elismeréseként 2006-
ban Gyémántoklevelet, 
2011-ben Vasoklevelet 
és 2016-ban Rubinokle-
velet kapott. Fontos volt 
számára a családja, a 
közösség, de életének 
meghatározó mozgató-
rugója volt az Erdélyhez, 
Csíkhoz való ragaszko-
dás, a szülőföld szere-
tete. 2020. december 
19-én 100. életévében 
Szekszárdon elhunyt dr. 
Magyari Jenő. Rá emléke-
zünk.

meg tanulmányait. A Csíki Magán-
javak két alkalommal is 100 pengős 
ösztöndíjjal támogatta egyetemi ok-
tatását. Tanulmányait 1944-ben fe-
jezte be, absolutoriumot szerzett, ezt 
követte az állatorvosi gyakorlat.

A háborús helyzet miatt 1944 vé-
gén az egyetemeket nyugatra mene-
kítették, Magyari Jenőt is a december 
Bécsben találta. 1945-ben Németor-
szág felé meneteltek, Deggendorfnál 
szembe találták magukat az ameri-
kaiakkal, és amerikai fogságba ke-
rült. „Az amerikai katonákról és a 
hadifogságról jó szívvel mesélt. Nem 
bántották őket, sőt, úgy tekintette, 

hogy nekik köszönhette az életét” – 
magyarázta Éva.

Először 1945-ben szerezte meg az 
állatorvosi diplomáját Bécsben, majd 
1946-ban Budapesten. Az ötvenes 
évek elején állatorvosi szakosítási 
képzésen tanult tovább, többek kö-
zött sebészetet, járványtant és műtéti 
eljárásokat sajátított el. Állatorvosi 
működését a Békés megyei Nagyka-
marás községben kezdte, a szakállat-
orvosi képzés után pedig állatkórhá-
zakban kezdett dolgozni. Bácsalmás 
és Kaposvár után 1954. július 1-től a 
szekszárdi állatkórháznak lett a veze-
tő szakállatorvosa.

Pályafutása elején többnyire a nagy 
állatokkal, lovakkal és szarvasmar-
hákkal foglalkozott. Úgy emlékeznek 
rá, mint aki munkáját magas szak-
mai színvonalon, igényesen végezte, 
elkötelezettsége példamutató volt. 
Folyamatosan képezte magát, olvasta 
a szakmai folyóiratokat, naprakész 
volt a újdonságokat illetően, továb-
bá kapcsolatot tartott országszerte 
az állatorvos kollégákkal, egyetemi 
tanárokkal, gyakran járt Budapestre 
továbbképzésekre. Sebészeti eljárá-
sokról, különösen a szarvasmarhák 
császármetszéséről szakmai cikkeket 
írt, publikált.

„A termelőszövetkezetek létrehozá-
sával és térhódításával párhuzamo-
san a ’60-as évek második felében po-
litikai szándéktól vezérelve elkezdték 
visszafejleszteni a szekszárdi állat-
kórházat, melytől a ’70-es évek elején 
távozott édesapám. Ezt követően szin-
tén Szekszárdon a termelőszövetkezet 
állattenyésztési ágazatának vezetője 
lett 1974-től. Ezzel párhuzamosan fo-
lyamatosan magánpraxist is fenntar-
tott, hiszen Szekszárdon és környékén 
még jelentős számú paraszt tenyész-
tett kisállatokat, elsősorban sertést. 
Páciensei között macskák és kutyák 
is szerepeltek szép számmal. Hivatá-
sát 80 éves koráig, 2001-ig gyakorolta, 
amikor is leszerelte állatorvosi táblá-
ját háza bejáratáról, mindazonáltal 
barátai és ismerősei macskáinak és 
kutyáinak egy-egy oltást még ezután 
is beadott. A gazdasági-társadalmi 
változásokhoz folyamatosan alkal-
mazkodott állatorvosi hivatásán be-

ITTHON ÉS OTTHO
In memoriam dr. Magyari Jenő

Hazalátogatás Erdélybe 1965-ben 

A FOTÓK A CSALÁDI ARCHÍVUMBÓL SZÁRMAZNAK

Csíksomlyói pünkösdi búcsú, 1940. 
A labarum mellett jobbról (a képen bal oldalt) Magyari Jenő




