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1941-ben több évtizedes álmukat 
látták megvalósulni az ocfalviak.

A falu XVIII. századi, romos álla-
potú és már szűknek bizonyuló refor-
mátus templomát 1843-ban bontották 
le. A régi templomból csak a tornyot 
őrizték meg, amely mellé már 1844-
ben új hajlékot építettek. Az időköz-
ben omladozni kezdő tornyot 1882-
ben szintén le kellett bontani, de mivel 
az egyházközségnek nem volt elegen-
dő pénze új tornyot építtetni, a haran-
gokat fából ácsolt haranglábon 
helyezték el. Az eklézsia presbitériu-
ma ugyanakkor egy pénzalapot hozott 
létre új torony építése céljából. Az 
építkezéshez szükséges összeget a 
helyieknek sikerült az 1910-es évek 
közepére összegyűjteniük, azonban 
az első világháború eseményei bi-
zonytalan időre elnapolták a munkála-
tok elkezdését. Az egyházmegyei ta-
nács jóváhagyásával 1916 januárjá-
ban Ocfalva 1050 korona hadiköl-
csönt jegyzett, amit az egyházközség 
toronyalapjából utaltak ki. Ez a soha 
vissza nem térült kiadás anyagilag 
megviselte a kis lélekszámú ocfalvi 
egyházközséget, tovább késleltetve az 
építkezést. 1916 márciusában az oc-
falvi egyházközség a kisebbik harang-
ját (18–20 kg) ajánlotta fel hadi cé-
lokra. „E két harang közül – olvas-
hatjuk Kiss Ferenc lelkész feliratában 
– hadi célra az egyházközség a ki-
sebbik harangját készséggel fel-
ajánlja. Tekintettel arra, hogy a temp-
lomnak tornya nincsen, s egy alacsony 
haranglábról vagyunk kénytelenek 
harangoztatni, a nagyobbik harangot 
nélkülözni nem tudjuk. A kisebbik ha-
rang hangja annyira gyenge, hogy an-
nak hangját híveink egyáltalán nem 
hallják meg.”

A háború után újra megkezdődött a 
toronyalap gyűjtése. 1930 márciusá-
ban püspöki jóváhagyással országos 
gyűjtést szervezett a falu az építke-
zések költségeinek fedezésére. A 
begyűlt pénzösszeg elégtelennek bi-
zonyult a munkálatok kivitelezésére, 
ezért a pénzt tőkésítés céljából a 
Bögözi Hitelszövetkezetben helyez-
ték el. Kedvező fordulatot csak a má-
sodik bécsi döntés hozott. A magyar 
kormány által nyújtott 500 pengő 
rendkívüli államsegély tette lehetővé 

az új torony építésének elkezdését, va-
lamint leventeotthon, kultúrterem lé-
tesítését és a templom renoválását is.

Az új torony felszentelése 1941. 
október 18-án nagyszabású ünnepség 
keretében zajlott, amikor sor került az 
országzászló, az első világháborúban 
elesett hősök emlékműve, valamint 
két új harang felavatására is. A ha-
rangöntés és az építkezési munkálatok 
költségeihez az ocfalvi származású 
Mátéffy Zsigmond, valamint László 
Dezső, Mester Miklós és Kiss Kálmán 
országgyűlési képviselők is hozzá-
járultak.

A „magyar időben” állított világ-
háborús emlékművön katonai jelké-
pek, rohamsisak, puskatus és kard-
markolat láthatóak, míg az emlékmű 
mögötti templomkert kőfalára a ma-
gyar koronás címer és a Vörösmartyt 
idéző sorok is felkerültek: „Hazádnak 
rendületlenül/ Légy híve, ó magyar. 
1941”. 

De nem sokáig állhatott eredeti 
formájában ez az emlékmű sem, a 
második világháború végén, a magyar 
hadsereg és közigazgatás visszavonu-
lása után a festett magyar koronás cí-
mert és a Szózatból vett idézetet a 
helyiek vakolattal kellett eltakarják. A 
vakolat eltávolítására csak az 1989-es 
változások után kerülhetett sor. Az 
elmúlt évtizedek során az emlékmű 
megrongálódott, omladozó feliratát és 
festett címerét remélhetőleg a helybé-
liek mielőbb kijavíttatják.

Hasonlóan hányatott sorsa volt an-
nak a nemzeti színű zászlónak is, 
amelyet az ocfalvi ifjúság a második 
bécsi döntés (1940. aug. 30.) emlékére 
készített. A piros-fehér-zöld zászlón a 
következő felirat olvasható: „Emlék. 
1940. augusztus 30. az Óczfalvi Ref. 
Ifjúság”. A második világháborút kö-
vetően ezt a zászlót is rejtegetni kel-
lett. Az 1990-es évek elején az ocfalvi 
születésű Pál Árpád házának padlásá-
ról került elő, ahol egy befőttesüveg-
ben közel fél évszázadig rejtegették. 
Azóta az ocfalvi templom karzatán ta-
lálható a falu történetének ez az érté-
kes emléke.

Forró Albert

27
ÖRÖKSÉGÜNK V. évf. (2011) 3. sz.

„Mert az utókor, kik voltunk, tettünkből ítéli.
Milyen volt alakunk? Születésünk? Hol? Mikor éltünk?
Akkor kérdezi csak, ha figyelmét nyertük erénnyel.”

Magyarósi Szőke József a Virgó-patak völgyében, egy 
marosszéki kis településen, Csejden született 1793. április 
19-én. Gyermek- és kisdiák koráról nem sokat tudunk, va-
lószínűleg kevés időt töltött szülőfalujában, már korán Ma-
rosvásárhelyre került. 1802-ben, kilenc évesen így jegyezték 
be a nevét a marosvásárhelyi református kollégium névjegy-
zékébe: „Josephus Szöke de Magyaros”. Bentlakásban lak-
hatott, a szünidők idején pedig hazagyalogolt a 12 kilomé-
ternyire fekvő szülőfalujába. 

1819-ben mint erdélyi peregrinus diákot találjuk a mar-
burgi egyetemen, ahol bölcseletet és teológiát tanult. Itt sze-
rezte széleskörű ismereteit és műveltségét. Hazatérte után, 
hosszú oktatói és nevelői munkássága során ezt próbálta 
megosztani a fiatalabb generációkkal. Először Kisbúnon volt 
házi nevelő Bethlen Sándor gróf családjánál, majd ugyanott 
református prédikátornak választották.

1832-ben hívták meg tanárnak a székelyudvarhelyi refor-
mátus kollégiumba. A nevezett iskolában 34 éven át tanított 
bölcseletet, anatómiát, lélektant, történelmet, latin és görög 
nyelvet. 1836–1838 és 1840–1848 között a tanintézet rektora 
volt. Érdemei közé tartozik többek között, hogy az iskolai 
törvényeket leíratta egy könyvbe az utókor használatára, újra 
elindította az ifjúsági zenekar tevékenységét, a zenetanító 
fizetésére alapítványt hozott létre, nyugdíjalapot létesített a 
tanári karnak stb. 

1848-ban a magyar forradalom és szabadságharc idején a 
kollégiumot kifosztották a császári hadak és a hozzájuk csat-
lakozott román felkelő parasztok. A világosi fegyverletétel 
után, az osztrák önkényuralom idején az osztrák sereg itteni 
főparancsnoka 15 000 pengő forint hadisarcot vetett ki a vá-
rosra. Ennek felét a kirabolt kollégiumtól követelték. De 
miután a kollégium nem tudott fizetni, két jeles professzorát, 
Magyarósi Józsefet és Szabó Györgyöt elfogták, és a pénz 
kifizetéséig börtönben tartották. 

Magyarósi Szőke József tanári és nevelői tevékenysége 
mellett a magyar irodalom művelésével is foglalkozott. Írói 
tevékenységének főbb műfajai (saját megjelölése szerint): 
poétai munkák (versek, költői levelek, ódák, lantos históriai 
énekek, egyházi versköltemények, tanköltemények), dráma-
fordítások és saját színművek.

Nyomtatásban megjelent művei:
Magyarósi Sz. József poétai munkáji. I–III. köt. (I. köt.: Lui-
za két könyvben. A még ártatlanul, de még melegen érző ifjak 
és leányok számára; II. köt.: Ódák; III. köt.: Magyarok. 
Lantos-históriai énekek.) M. Vásárhelyen, 1830.; IV. köt. 
(Iba és Szelima. Szomorú játék V felvonásban.) M. Vásár-
helyt, 1831.
Táncvigalom és hangászat. Költemény III cikkben. Maros-
vásárhelyen, 1847.
Lantos költemények részint a régebben írtak közül némely 
darabok igazítva, részint újabbakkal bővítve. Négy könyv-
ben. Brassó, 1865.

Lantos költemények. Sz-Udvarhelytt, 1870. 
Költői levelek. Sz-Udvarhelytt, 1871. 

Kéziratban maradt munkái közül:
Geométria (1834)
Theokritosz 11. pásztorjátékának fordítása, a Küklopsz 
(1848)*
Bálámber – szomorújáték öt felvonásban (1848)
Egyházi versköltemények (1855)

Magyarósi Szőke József 1866. szeptember 29-én hunyt el 
Székelyudvarhelyen, síremléke a helybéli református teme-
tőben található. Lakását és kertjét a kollégiumnak adomá-
nyozta azzal a kikötéssel, hogy ez mindig a kollégium tanuló 
ifjúságának pihenő- és játszóhelye legyen. Hálából a kollé-
gium igazgatósága és ifjúsága 1888-ban magas, gúla alakú 
oszlopot emeltetett a kertben a tiszteletére és emlékére. A 
trachitból faragott emlékoszlop keleti oldalán a tanár dom-
borművű képe volt látható a következő felirattal: „Magyarósi 
Szőke József 1888”. A kollégiumkert 1948-ig az adomá-
nyozó kívánságának megfelelően működött. Az államosítás 
után az emlékoszlop eltűnt a helyéről. 

Egykori nevelőintézete iránt érzett hálából a könyvtárát a 
Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak hagyta örökbe. 
Egykori kedves tanáráról Orbán Balázs a „kegyeletes 
kötelesség” tudatából emlékezett meg a Székelyföldet leíró 
hatalmas munkájában. 

A következőkben a Táncvigalom és hangászat című kö-
tetéből özvegy Haller Jánosné grófnéhez, Kleischt Zsu-
zsannához intézett ajánló versével ismertetjük meg kedves 
olvasóinkat, amelyben Magyarósi Szőke József megköszöni 
neki az anyagi támogatást. 

70 éve történt 145 éve hunyt el
Magyarósi Szőke József
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