
lül. A téeszesítés hatására csökkent 
a nagyállatok súlya. Ahogyan a pa-
raszti élet szép lassan megszűnt, úgy 
öregedett meg édesapám is. Az álla-
tok szeretete nagyon mély és megha-
tározó érzés volt nála, amit nekünk is 
átadott” – mesélték a család tagjai.

Székelyföldi nyarak

1954-től Szekszárd lett tehát az új 
otthona, de a szülőföld, Csíkszereda 
iránti ragaszkodása változatlanul 
erős maradt. 1965-ben feleségül vet-
te Vízvári Évát, két lányuk született, 
Éva és Ágnes, később három unoka 
is bearanyozta a mindennapjaikat 
– Anna, András és Dávid. Az Erdély 
iránti szeretetet a családjának is át-
adta. Szekszárdi házukat számos er-
délyi tárgy díszíti, faragott bútorok, 
szőttesek, kerámiák, csíki művészek 
grafi kái. „Családi házunk egy kis Er-
dély” – mutatott rá felesége.

Felmerülhet a kérdés, hogy a má-
sodik világháború után Magyari Jenő 
miért nem ment haza Erdélybe. „Neki 
magyar diplomája volt, amit hono-
sítani kellett volna Romániában. De 
nem beszélte olyan jól a román nyel-
vet, hogy kilenc tantárgyból románul 
vizsgát tegyen. Aztán 1957-ig nem me-
hetett Erdélybe, és ekkor is csak útvo-
nal-engedéllyel, vonattal.” De ezt kö-
vetően minden évben hazalátogatott, 
volt, hogy két-három alkalommal is. 
Mindig azt mondta: „hazamegyek”.

Az első érettségi találkozójukat az 
1940-ben végzettek 1965-ben tart-
hatták meg Csíkszeredában, amire 

nagyon készült, és ahová leendő fe-
leségét is magával vitte már. Az évek 
alatt fogytak az osztálytársak. Altorjai 
báró Apor Csabával ők maradtak ket-
ten, telefonon tartották a kapcsolatot. 
A rendszerváltás előtt nem sokkal 
Budapesten a gyimesközéploki szü-
letésű, szintén a csíki gimnáziumban 
végzett Veress Péter külgazdasági mi-
niszter kezdeményezésével létrehoz-
ták a Csíki Öregdiákok Baráti Körét, 
amelynek tagjai szívükön viselték 
egykori iskolájuknak és növendékei-
nek a sorsát. „A gimnázium felkaro-
lására létrejött a Márton Áron Alapít-
vány, amelyet apukánk is támogatott 
és népszerűsített. Erdély, a szülőföld, 
Csík, a csíksomlyói búcsú, a fenyve-
sek, a Hargita, az Olt talán a legfonto-
sabbak voltak számára” – magyaráz-
ták a Magyari-lányok.

Magyari Jenő felesége és lányai arról 
is meséltek, hogy milyen készülődés 
előzte meg az Erdélybe tett látogatá-
sokat, a hazautakat. A kommunizmus 
nehéz éveiben, amennyire tudta, tá-
mogatta Csíkszeredában élő édesap-
ját és itthoni barátait. Minden nyáron, 
a hazajövetel előtt feleségével hossza-
san készültek, hogy a kért gyógyszere-
ket, élelmiszereket és egyéb dolgokat 
beszerezzék. 1965-től már az egymás 
után megszületett gyerekekkel együtt 
Csíkban voltak a családi nyaralások 
sok-sok éven keresztül.

„Év nem múlhatott el, hogy ne jöj-
jünk. Én ebbe születtem bele, három 
hónapos voltam, amikor először elvit-
tek Erdélybe. Aztán később nekem is 
és a húgomnak is a nyár arról szólt, 
hogy egy hónapot Erdélyben töltöt-
tünk. Szécsényben volt egy kis fahá-
zunk, sok szép emlékünk van onnan, 
tábortüzek, fl ekkenezések, sok fürdés 
a zsögödi és szeredai strandokon, és 
ilyenkor bejártuk Erdélyt is. Édes-
apám Szekszárdon a környezetét is 
»megfertőzte« Erdély szeretetével, 
és Magyarország különböző részei-

ről sokan jártak az ő révén Csíkban. 
Közülük sokan szoros kapcsolatokat 
alakítottak ki a csíki ismerősökkel, és 
többször is visszamentek. A baráta-
inak is rányitotta a szemét Erdélyre, 
olyan, mintha Erdélynek és a szü-
lőföldnek a nagykövete lett volna. 
Emlékszem, hogy egész évben jöttek 
a levelek, a »rendelések«, és a szüle-
im listákat írtak, beszereztek az Amo 
szappantól kezdve a vaníliás cukron 
keresztül a gyógyszerekig mindent” 
– fejtette ki Magyari Éva. Édesanyja 
rámutat, nagy logisztikai játék volt ez, 
mert a sok csomag mellett be kellett 
férniük az autóba a gyermekeknek is, 
ugyanakkor soha nem tudták, hogy a 
határnál mire számíthatnak.

„A legvadabb Ceaușescu-időben 
vittük a lesütött húsokat, zsírt, lisz-
tet, cukrot. A székely asszonyok 
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„A kommuniz-
mus nehéz éve-
iben, ameny-
nyire tudta, 
támogatta 
Csíkszeredá-
ban élő édes-
apját és itthoni 
barátait. Min-
den nyáron, 
a hazajövetel 
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vel hosszasan 
készültek, 
hogy a kért 
gyógyszereket, 
élelmiszereket 
és egyéb dol-
gokat besze-
rezzék.”
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mondták, hogy »nem baj, hogy nincs, 
majd kipótoljuk«. Mindent ki kellett 
pótolni, ezt én is megtanultam tőlük. 
A határnál pedig néha megúsztuk, 
néha nem, nagy macerák voltak. Elő-
fordult, hogy hiába vesztegettük meg 
a határőröket, elkobozták a gyógy-
szereket” – eleveníti fel felesége, 
aki azt is elmondta, hogy Erdélyből 
viszont sok Kriterion-könyvet vittek 
haza Szekszárdra.

A család őriz egy 1940-ben, a csík-
somlyói búcsún készült fotót is, ame-
lyen az egyik fi atalember M agyari 
Jenő. Jenő bácsi 86 éves koráig, amikor 
csak tehette, minden évben elment a 
csíksomlyói búcsúra, és amikor már 
egészségi állapota nem engedte meg 
a hosszú utat, a televízión keresztül 
követte a búcsús szentmisét.

Két, a családi legendáriumban őr-
zött történetet is megosztottak a lá-
nyok. „Édesapánk ugyanazon évben 
született I. Mihály román királlyal. 
Akkoriban a kis király környezetébe 
a kisebbségi nemzetiségekből válo-
gattak játszótársakat. Szó volt arról, 
hogy Csíkból is válogatnak legényké-
ket, és az egyik édesapánk lett volna. 
De a nagyszüleink nem egyeztek bele. 
A másik történetet, amelyet mindig 
szép, különleges emlékként emlege-
tett, elemista korában élte át. Amikor 
Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 
Csíkszeredában tartózkodott, a gim-
názium épületében volt egy vendég-
szobája. Reggelente misézett, és a kis 
elemistákat, akik ministráltak, min-
dig meghívta reggelizni. Így reggeliz-
hetett apukánk is több alkalommal 
a püspökkel, amely nyilván nagyon 
megtisztelő volt számára. És mindig 
mondta, hogy milyen fi nom volt az a 
szalonna, amit ettek.”

Magyari Jenő édesanyja és húga a 
háború végén hunyt el Budapesten, 
itt temették el őket az Új Közteme-
tőben. Végakaratának megfelelően, 
Magyari Jenő hamvait is itt, szeret-
tei mellé helyezik örök nyugalomra. 
Gyászjelentőjén a régi székely him-
nusz néhány sora áll: „Vándor fecske 
hazatalál,/ Édesanyja fészkére száll, 
/ Hazajöttem, megáldott a / Csíksom-
lyói Szűz Mária.”

PÉTER BEÁTA

Magyari Jenő 
érettségi oklevele

2018-ban, a 97. születésnapján




