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Magdó István méltatása
Magdó István 1963. május 1-én
született Hosszúfalu-Alszegen,
Magdó István (Bukarest, 1929.
augusztus 2. – Budapest, 1970.
szeptember 1.) biológia-földrajz
tanár és Gödri Berta (Csernátfalu, 1942. április 25.) fizika-kémia
tanár első gyerekeként. Húga
Csilla (Hosszúfalu-Alszeg, 1966.
március 3.), Bukarestben él és
dolgozik férjével, Kovács Tiborral (Nagybánya, 1966. február
7.). Apai nagyapja Magdó János
(Brăila, 1898. január 15. – Türkös,
1980. december 19.), apai nagyanyja Tóthpál Róza (Türkös, 1906.
augusztus 5. – Türkös, 1975.
április 23.), Anyai nagyapja Gödri
János (Türkös, 1913. augusztus
24. – Brassó, 1955. december
1.), anyai nagyanyja Bálint Berta
(Csernátfalu, 1919. november 1.
– Csernátfalu, 2002. február 19.).
A román nemzeti szocializmus
rejtett asszimilációs törvénye szerint Ştefanként anyakönyvezték
úgy, mint az akkori generációk
többségét. A rendszerváltás után
törvényesen visszaigényelte es
visszakapta az István nevet.
Az elemi iskolát a csernátfalusi
3-as számú általános iskolában
(most Zajzoni Rab István Középiskola) végezte, Dobra Mária, Rab
Irén és Jenei Ilona irányítása alatt,
egy jól felkészült tanári gárda
mellett (Kovásznai Miklós-igazgató, Barta István,Tóthpál István,
Tóthpál Klára, Papp Sándor,
Grigercsik Ilona, Sára Erzsébet,
Manolescu-Gyurka Sára, Magdó
Berta, Salmen Cornelia). Nagyon
jó tanulóként aktív résztvevője
volt sokféle tevékenységnek: Jóbarát napok, amit Kovásznai Miklós igazgató rendezett, tantárgy
olimpiászokon (1974, 1975, 1976,
1977) Brassó megye képviselője-

ként négy különböző megyében
szerepelt, ezek után visszahívták
még két évre, mint ,,veteránt’’ a
szervező bizottságba, közlekedési verseny (városi II. hely ), sportesemények (síversenyek sora,
labdarúgás, tájfutás, sakk) A
líceumot a Fehér megyei, Nagyenyeddel összenőtt Csombordon
(volt Kemény birtok) végezte
(1977-1981), az ország egyetlen
technikus-képző iskolájában,
amelyik kihelyezést biztosított
minden végzős számára. Az iskoláról 40 könyv jelent meg (egyedi
példa ez is!) neves professzor gárda irományaként. Tanárai voltak:
Mezei Sándor (tatrangi származású, Nagyenyed díszpolgára),
Fülöp István (bodoki származású), Csávossy György, Csávossy
Marika, Bartók Árpád (bodoki
származású), Tellár Ágnes, Fejér
István (tatrangi származású),
Fejér Marika, Lukács István (tatrangi származású), Csorba István,
akik beléjük oltották a tudást, a
munkát, a magyarságtudatot, a
rendet, a fegyelmet. Már az első
napokban tudomásukra hozták,
hogy mint magyarok, kétszer an�nyit kell tanulniuk és dolgozniuk,
hogy megállják a helyüket, és ők
ehhez tartották magukat. Egy
olyan volt magyar iskolában, ahol
odaérkezésekor már nem létezett
magyar osztály! Bentlakásban élt
négy évig, a vakációk kivételével.
Katonafegyelem uralkodott ott,
régi magyar szokás szerint. Szerette ott, a tanárok is szerették
őt, mivel csendes gyerek volt és
jól tanult. Mindig osztályelső volt,
olimpiákon vett részt, rádió- és TV
interjúkon, a gyengébb tanulókat
pedig korrepetálta. Az érettségit
10-el végezte.
(Folytatása a 2. oldalon.)

Magdó István: 1. Anagyalszárnyak; 2. Pletyka;
3. Ebéd kettőnek
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Magdó István méltatása
(Folytatás az 1. oldalról.)
Említésre méltó a négy éves
sakkozó pályafutása, mely idő
alatt sok oklevelet, érmet szerzett
iskolájának. Már 9-ik osztálytól
iskolabajnok volt (minden korosztályt beleszámítva!), rögtön
városi, majd Fehér megyei első.
Négy éven keresztül képviselte Fehér megyét az országos
versenyeken, mi több, az első
ligás Vointa Aiud klubnak volt
négy évig a juniorja (a felnőtt
csapatok férfiakból, nőkből és
egy juniorból álltak). Érdekes
eset, hogy 9-ik osztályosként, 14
évesen, megyei bajnokként, saját
költségén, egyedül ment el Neptunra, Fehér megyét képviselni az
országos bajnokságon úgy, hogy
addig csak egyszer ült vonaton,
útban Enyedre. Bukarestben kellett váltania, majd Konstancán,
végül Neptunon egyedül intézni
a szállását. Egyedüli volt, akinek
nem volt edzője, ügyintézője,
senkije. Nem vallott szégyent, a
középmezőnyben végzett, neves
sakkozókat mattolt, Fehér megye
dicsőségére. Amikor hazakerült
Csombordról, az Unirea Săcele
klub akarta átigazolni – még
mindig juniorként-, de közben
megszűnt létezni a klub. Egy
darabig még sakkozott levelezés
által. Húgát, Csillát is megtanította sakkozni, ő a bukaresti Vulcan
klubnak volt a juniorja. Egyéniben
országos harmadik, súrolta a
nemzeti válogatott határát, amikor 17 évesen végleg lemondott a
sakkról, molesztálás, korrupció,
megkülönböztetés miatt.
1981-től a bácsfalusi művelődési ház (Kovács úr igazgatósága alatt) égisze alatt táncolt
a Kéknefelejcs együttesben,
kiszállások sora következett, a

csángó népviselet bemutatása
(György Papp Margit néni nagyon
szerette, amerre járt, mindig vitte
magával. Tőle kapta olvasásra a
Zajzoni Rab István költő kötetét.)
*
1981–82 között elvégzi az idegenvezető iskolát, az 1990-ig
államilag szervezett egységben,
az OJT Brassó égisze alatt. 19
évesen már járta az országot, Magyarországot, Bulgáriát és főleg
a Szovjetuniót, ezek után egyénileg, a mai napig. Szervezett kirándulásokat, összejöveteleket,
bulikat, munkahelyi színházi és
csoportkirándulásokat; szeretett
az emberekkel dolgozni. Anyjától,
apjától örökölte az emberekkel
való törődést, a vendéglátást, a
túrákat, a természet szeretetét, a
földrajzot, a biológiát. Ezért is lett
az Erdélyi Kárpát-Egysület tagja,
ezért is szervez csoportokat (főleg Magyarországról) honismereti
célból, lokálpatriotizmusból, önzetlenül, önköltségen, csendben,
szerényen. És még örökölt valamit: a fényképészet szeretetét.
Csombordon állategészségügyit végzett, de a sors fintora
a brassói virágkertészetbe vitte,
ahol kitanulta a hortikultúrát és
a florikultúrát is. Talán egyedüli,
aki mind a két szakmában diplomázott! Közben elvégezte az
egyetemet, és közgazdász lett.
Az osztrák mini MBA cég következett, majd metodológia Brassóban. A tanügyben is dolgozott egy
pár évig, a szünidőkben Magyarországon, ahol 1991-ben magyar
állampolgárságot kapott, a családjával együtt. 1988. december
3-án feleségül vette Cameliát, és
1993. január 26-án Veszprémben
megszületett fia, Ábel.
(Folytatása a 3. oldalon.)

Magdó István fotói. Válogatás a Barcaság tavain
(Szunyogszék, Szászveresmart, Höltövény) készült madárfotóiból:
1. Körbevéve; 2. A repülő madár;
3. Asztali áldás
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A honvágy nem tudta Magyarországon tartani, az ott megkeresett pénz, a lehetőségek bősége
sem, mindig itthon kereste a
boldogulást. Dolgozott mint
német-földrajz szakos tanár a
90-es években, 1998–2000 között kereskedelmi igazgató az
Ulkernél. Ő hozta be az Ulker
termékeket (keksz, nápolyszelet,
csoki, cukorka, rágógumi, ropi,
stb.) Erdélybe. A kiváló teljesítményeinek köszönhetően, a
törökországi vezetés ki akart
nevezni zóna igazgatónak, vagy
magyarországi vezérigazgatónak,
majd Törökországba akarták
vinni, megtartani a cégen belül.
Ezekkel a lehetőségekkel nem élt,
egy magyarországi, csomagolástechnikával foglalkozó cég megkereste az ajánlatával, melyet
elfogadott. A magyar Carat cégnél
elsajátítva a csomagolástechnika
csínját-bínját, a székelyudvarhelyi Maxoll cégnek (ugyancsak
csomagolástechnika) alakított
ki hídfőállást Brassóban, ahol
megszervezte az irodát. Ezek után
megalapítja a saját cégét 2001
elején, Unic Spot Ro néven, ahol
ugyancsak csomagolóanyagokat
értékesít. Azóta itt dolgozik mint
igazgató, kisbútort forgalmaznak,
illetve lábtörlőket, fürdőszoba
szőnyeget, darabszőnyeget, Romániában, Magyarországon és
Bulgáriában. A cég a vezetése
alatt, minden évben megkapta a
Kereskedelmi Kamara által szervezett cégek közötti verseny I.–II.
vagy III. díját.
Magyarországon az első fizetéséből egy fényképezőgépet vett.
Embereket fotózott először, főleg
a családot és tájat. 2009-ben
sikerült vásárolnia egy digitális
Sony-t, és elkezdődött a ,,makró’’ időszak. Ez jó volt arra, hogy
elsajátítsa az alapfogalmakat,
ami a fényképészetet illeti. Járta
az erdőt, mezőt, rétet; fotózott
minden érdekeset. 2010-ben volt
az igazi berobbanása, amikor sikerült vásárolnia egy Nikon 90-et,
ami már fél-profi gép volt. Ekkor
készült az eddigi legsikeresebb

fotója is, a ,,Going home’’, amel�lyel rengeteg nemzeti és nemzetközi díjat nyert, és ami a mai
napig is egy történelmi alkotás.
A 2010–2011-es fotói eddig 360
nemzetközi díjat, elismerést hoztak, 98 országból. Számára ez egy
nagyon sikeres, termékeny időszak volt. Látva a sikereit, rájött,
hogy még tanulnia kell elméletet
is, nem elég a ráérzés és így, a
brassói elismert fotóshoz, Mihai
Moiceanuhoz szegődött inaskodni. Moiceanuval rengeteg fotós
túrán, workshopon vett részt,
szerte az országban: Brassóban
és környékén, Máramarosban,
Bukovinában, a Duna Deltában,
a hegyekben, ahol szaktudását
gyarapította. Következett egy
jobb gép, a D-7000-es, majd a
D-7100-as, majd a D-500-as és
a sok-sok objektív, meg a kellékek. Mindent fotózott, kedvencei
voltak a tájkép, a riport, az utca,
a portré, az absztrakt, az utazás,
a természet, a kreativitás, a dokumentum, a makró, a sport, a
csendélet. Fehér-feketében és
színesben is dolgozott. Lassan
kialakult egy stílusa is, ami olyan
,,Magdó’’-s lett (általában téli
fotók, fehér-feketék, minimalisták). A Mihai Moiceanu korszak
után következett a Moldován
Mihály, Zajzoni Rab István díjas
fotós korszaka. A mindenki Misi
bácsija lett a mentora, neki köszönhet sok mindent, rengeteget
tanult tőle. Azóta is együtt járnak
fotózni, leseket állítani. Ő nevezte
be Istvánt a versenyekre, hogy
mérettesse meg magát a nagy
világversenyeken is. Ő íratta be
a sepsiszentgyörgyi székely klubba, a Camera Club Siculorum-ba,
melynek hamarosan oszlopos
tagja lett. Utólag beállt a Vadon
egyesület keretén belül müködő
Transnatura klubba is. Tagja lett
a AAFR-nek (Asociaþia Artiştilor
Fotografi din România), s Brassó
megyében ő lett az egyedüli, akit
az AARF elfogad nemzeti vagy
nemzetközi versenyek zsűritagjaként. Felvételt nyert a MFVSZ-be
(Magyar Fotóművészek Világszövetsége), és 2015. január 1-től

a PSA (Photographic Society of
America) és a FIAP (Federation
Internationale de l’Art Photographique) tagja is. Egy nagyon
eredményes időszakot zárt le,
több mint 600 nemzetközi díjat
szerzett, több mint 7000 elfogadott fotója van szerte a világon:
Európától Ausztráliáig, Amerikától Japánig, Dél Afrikától a skandináv államokig, Koszovótól Bangladesig, 101 országban. Ezeknek a
zöme ki volt állítva, és megjelent
a világkatalógusokban.
*
Eredményeinek köszönhetően
2016-ban megkapta az UNESCO
által elismert, párizsi székhelyű
világszervezet, a Nemzetközi
Fotóművészeti Szövetség AFIAP,
részéről a “FIAP Művésze” címet. Ugyancsak 2016 elején
megválasztották a MFVSZ alelnökének; ebben a minőségében
szervez a mai napig kiállításokat Erdély-szerte, képviseli a
szövetséget az erdélyi fotósok
nevében nemzeti és nemzetközi
szinten. Többször voltak kiállításai Brassóban, Négyfaluban,
Nagyszebenben, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen,
Nagykárolyban, Nagyváradon,
Kovásznán, Székelyudvarhelyen.
Ezek mind-mind TV-interjúval,
illetve a helyi sajtó publicisztikájával járt. A szövetség minden
évben egy nemzetközi magyar
fotószalont szervez, ennek a kiírásnak a nyertes, illetve a kiváló
fotóit hordozza az erdélyi városokban. 2018-ban a javaslatára
sikerült elfogadtatnia az éves
közgyűlésen, Budapesten, a nemzetközti elnevezést, ami sokatmondó változás. A Nemzetközti
Magyar elnevezés sokkal jobban
kifejezi azt az alapvető tényt,
hogy a MFVSZ az anyaországi és
a határon túl élő magyar, vagy
magyarnak valló fotóművészek
szövetsége. A mind igényesebb
fotóművészeti alkotásokon túl,
hangsúlyozni kívánják a magyarságukat, a többi nemzetek
közötti összetartozást A Magyar
Fotóművészek Világszövetsége
tudatosan építkezik és halad
ezen az úton, hiszen a tagságuk
felosztása sem országok közötti,
hanem földrajzi egységek, régiók
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szerinti. Kányádi szerint ,,Nem
határon túli magyarok vagyunk,
hanem határtalanul magyarok’’.
További kimagasló eredményeinek köszönhetően, 2019-ben
megkapta a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetségtől a „FIAP
Kiválósága (Excellence FIAP)”
címet. Az amerikai szövetség
(PSA) keretén belül is rendkívüli
eredményekkel büszkélkedhet.
5-ször volt világversenyen ,,Best
autor’’ – a legjobb fotós.
*
Magdó István így vall magáról:
„Mint ahogy Szilágyi Domokos
írta: »aki alkot visszafele nem
tud lépni«, innen számomra nincs
más út, csak előre. Mindezek
következményeiként egyre több
meghívásom van nemzeti, vagy
nemzetközi zsűrizésre, illetve
személyes, vagy közös kiállításokra. Körbefotóztam az országot
Máramarostól a Deltáig, Bukovinától a Vaskapuig, a hegyektől a
mezőkig. Rengeteg fotóm készült
Magyarországon, de Európa más
államaiban is, úgyszintén olyan
egzotikusabb országokban is,
mint Kína, Hong Kong, Taiwan,
Macao, Tibet, Kambodzsa, Japán.
Főleg tájat fotózok, de természetet és riportot is, és persze helyi
hagyományokat. Volt szerencsém fotózni politikusokat, mint:
Traian Băsescu, Áder János, Emil
Boc, Kövér László, Teodor Stolojan, Németh Miklós, Teodor Meleşcanu, Deutsch Tamás, Gabriel
Oprea, Tőkés László, Elena Udrea,
Vona Gábor, Gheorghe Ialomiþeanu, Toró Tibor, Kalmár Ferenc, Dávid Ibolya, Orbán Viktor, énekeseket, színészeket, sportolókat.
Mint fotós tudom azt, hogy most
és itt, kötelességem lencsevégre
kapni a még létező szokásokat,
hagyományokat, népviseletet,
táncot, építkezést és mindent,
ami népünkhöz köt. Mert sajnos,
kihaló félben vannak és csak idő
kérdése, hogy mikor tűnnek el, ha
nem vigyázunk rájuk. A fényképezőgép egyáltalán nem számít,
mindegyik rögzíteni tudja, amit
látsz. De előbb látnod kell! Közel
kell mennünk ezekhez a témákhoz, mert a témák ott vannak,
csak meg kell őket örökíteni.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Lássunk és láttassunk, mert a
munkának értelmét az adja, hogy
haszna van belőle a közösségnek, amelybe az egyed beletartozik. És a legjobb fotó az igazság.
A magyar nemzet mindig is kiváló
fotósokat adott a világnak, mai
napig is jóval átlagon felül szerepelünk a megmérettetéseken; mi
kepékben látunk, másképp látjuk
a világot. Mint ahogy ez a szó is
kifejezi: más kép! Robert Capa
mondta, hogy »Nem elég, ha tehetséges vagy, magyarnak is kell
lenned« és nagyon, de nagyon
igaza volt! Örülök annak is, hogy
tíz fotóm van archiválva, őrizve
és tárolva van az utókornak a
kecskeméti Magyar Fotográfiai
Múzeumban és egy fedél alatt
lehetek olyan magyar titánokkal,
mint Halász Gyula (Brassaï), Robert Capa (Friedmann Endre Ernő)
és Cornell, Moholy Nagy László,
Balog Rudolf, André Kertész, Ata
Kando (Görög Etelka), Escher Károly, Gyenes János, Klosz György,
Munkácsi Márton, Sylvia Plachy,
és még sokan mások. Megtiszteltetés volt számomra az is, amikor
2011-ben egy fotóm ki lett választva és kiállítva a Kossuth téren, a
Parlament előtt, amikor Magyarország átvette az Európai Unió
vezetését. Ennek kapcsán, egy
grandiózus összmagyar kiírást
hirdetett meg a magyar állam a
Kárpát-medencében élő magyar
fotósok számára – Együtt-lét
címen – a nyertes fotók pedig a
hat hónapos elnökség ideje alatt
ott pózoltak éjjel-nappal a téren,
napenergiából nyert árammal
kivilágítva. Mi több, a kiállítás
végig lett hordozva az unió ös�szes tagállamaiban. A MTV-nek
adott interjú és a Parlament elnökének, Kövér Lászlónak, mint
a kiállítás védnökének a dedikálása, már csak hab volt a tortán.
Ez a részvétel nagy löketet adott
nekem és elégtétellel szolgált
a további fotós karrieremben.
Közben számtalan fotóm jelent
meg nagyon sok helyen: Brassói
Lapok, Transilvania Express (itt
szerezte első pénzjutalmát, 300

lejt), EKE, plakátok, útikalauz,
kalendáriumok, Bistro de l’Arte,
Insomnia Kolozsvár, Kisújszállás,
folyóiratok, katalógusok, stb.
A fotózást apámtól örököltem,
ő volt az első, aki a Barcaságban színes fotót készített. Mint
csángó-magyar ember, mindig
is segítettem sorstársaimat, a
lehetőségeimhez mérten. Ahol
magyar érdek volt, én ott voltam,
párton kivüliként; nem számított
más, csak a magyarság ápolása,
segítése. Mert ha mi nem fogunk
össze és nem segítjük egymást,
más rajtunk nem segít. Ahogy
Dsida Jenő mondta: »Nincs más
testvérem, csak magyar,/Ha virrasztok, miatta állok poszton,/
Csak tőle kérek kenyeret s csak
ő,/Kivel a kenyeret megosztom.«
Magyarságtudatomban segítettek azok a pofonok is, melyeket
gyerekkoromban Bukarestben és
Konstancán kaptam »vorbeşte
româneşte« címszó alatt, illetve
apám öröksége, aki a Securitate
nyomozási dossziéja szerint,
Négyfalu legnagyobb irredentája
volt, amire én nagyon büszke
vagyok! Viszont vallom, hogy a
magyarságot nem kívül kell hordani – kokárdára kötve – hanem
belül. Mert nem attól leszünk jó
magyarok, hogy lengetjük a zászlót, éjjel-nappal. Hanem attól,
hogy nélkülözhetetlenné tesszük
magunkat nemcsak nemzettársaink, hanem mindenki számára.”
Magdó István évek óta a Zajzoni
Rab István-díj, és a Bercsényi Miklós-díj bizottságok tagja. Számtalan intézményt, rendezvényt
támogatott és folyamatosan
támogat: az Áprily Lajos Főgimnázium, a Zajzoni Rab István Középiskola, a brassói 8-as iskola,
óvodák, Brassói Magyar Napok,
Szent Mihály napok, Bartalis János szavalóverseny, Reménység
Háza, ACSJKE, sport események,
magánszemélyeket is, Bercsényi
díj, Bukaresti Magyar Élet, Zajzoni
díjak, Kökösi Attila (Rendületlenül, Keresztvári napok), Nagy
János könyvkiadásai, Csángó
Alapítvány, Via Barcensis, EKE,
egyházak, gólyabálok, Nagy-

Magdó István: 1. Megkóstolhatom?; 2. Hoppá!;
3. Az utolsó repülés
kőhavasi menedékház, Szántai
Lajos, Raffai Ernő, Tompos Gábor,
Molnár Zoltán, magyarországi
gyerekkirándulások, szépségversenyek, maturándusz, egyéb
kiszállások, team-buildingek,
síversenyek, Vadon egyesület,
HMIK, szülőbizottságok, SKV stb.

*
Kedves István! A barcasági
csángó-magyarokért, és a Kárpát-medence magyarságáért
kifejtett hatalmas munkád elismeréseként fogadd szeretettel
a Zajzoni Rab István díjat. Isten
éltessen!
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