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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
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„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

ÉletutakTárgyi örökségünk

0

5

25

75

95

100



28

„Méltóságos grófné!
Élve maradni lehet, csak utódink tiszteletében,
Áldozatot, ha teszünk közjóra, vagyonnal, erénnyel.
És kinek áll ma hatalmában, mint néked, ez inkább?
Sírboltunk csontot temeténd, és húst csak, erényt nem.
Hát rövid életet éljünk túl emlékezetünkkel,
Erre erényes dúsnak hány utat nyit az élet?
Itt a tanítók számát kellene többre emelni,
Itt sajtót alapítani, Székelyhon kebelében;
Özvegyek, árvák ott, korház itt, kisded óvoda,
Ott az örömszaporító, itt a bűnkevesítő. 
Száz kívánati a kórnak, jótettre hevítők!
Nem szó, név, nem üres cím, tett, ember becse címje
Nem kastély, hol arany tallérhegy zöldre penészül.
Boldogság, csak öröm, s legszebb öröm, amit az érez,
Akinek a jótékony erény kebelét melegíti!
Jótévő máshoz, legjótévőbbje magának.
És mi magasabb, isteni jósághoz közelítőbb,
Mint örömet s áldást árasztani emberiségre?
Majd a magánrendszerben, szűk mérnő leszen a sors,
Álomsírtermet mér ő mindennek egyenlőt.
El nem porlandó szobor az, melyet csak az ember
Önmaga míveiben, szépjóval, erénnyel emelhet.
Fényes emeltyű, gazdaság, érdemre, erényre!
Gazdagságot amily nézéspontból mi tekintünk,
Minket is oly szempontból néz, s ítél a világ is.
Hogyha magunknak, boldogságnak s honnak is éltünk,
Néked, idő! percet, de dicsősségnek sokat éltünk.
Mert az utókor, kik voltunk, tettünkből ítéli.
Milyen volt alakunk? Születésünk? Hol? Mikor éltünk?
Akkor kérdezi csak, ha figyelmét nyertük erénnyel.”

A mai Csejd magyar lakói hallottak ugyan a falu jeles szü-
löttéről, de életéről, munkásságáról nagyon keveset tudnak. 
A közelmúltban felmerült annak a gondolata, hogy a helyi 
általános iskolát róla nevezzék el, de ez a kezdeményezés 
megrekedt a tervezgetés szintjén.

Magyarósi Szőke Józsefet a székely és magyar ifjúság 
nevelése, a közjóra való adakozás, a magyar irodalom mű-
velése terén megvalósított érdemei emelik népünk nagyjai 
közé. Róla megemlékezni kötelességünk, nevéről és te-
vékenységéről a port letörölni feladatunk. Reméljük, hogy 
sikerül majd Csejden iskolát, közművelődési otthont vagy 
könyvtárat róla elnevezni, esetleg emlékplakettet vagy szob-
rot állítani neki. Talán a székelyudvarhelyi kollégium mai 
diákjai keresik fel majd egyszer „kegyeletes kötelességből” 
hajdani tanintézetük egyik rektorának szülőfaluját, és sza-
valnak el néhányat a költeményei közül egy kis emlékün-
nepély keretén belül. 

 *Szinnyei által látott és jegyzett kézirat, mely ma már nem található a kollégiumi 
könyvtárban [szerk. megjegyzése].

Nemes Gyula

Szabó Miklós – Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok 
európai egyetemeken 1701–1849. Marosvásárhely, 1998.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. köt. Bp., 1909. 
1094-1095. hasábok. 
Magyar Vilmos: A székelyudvarhelyi református kollégium. (Melléklet a 
székelyudvarhelyi kollégium értesítőjéhez.) Budapest, 1914.
Farkas Wellmann Éva: Magyarósi Szőke József drámaírói munkás-
ságának értékei. Szakdolgozat. Kolozsvár, 2001.
Péter Attila: A kollégiumkert. In: Udvarhelyi Híradó, XVI. évf. (2003. 
július 30.) 145. szám.
Ötvös József: Példamutató gyülekezetek: Csejd. Egy ismeretlen csejdi 
költő. In: Üzenet, XX. évf. (2009. szeptember 15.) 18. szám.
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Azt azonban, hogy ifj. Mezey Ödön hol 
szerezte a kiváló szaktudását, a sóvidéki 
kerámiaműhelyek kutatói a mai napig 

8nem tudták kideríteni.  Egy azonban bizo-
nyos: itt ismerte meg első feleségét, az ör-
mény-magyar családból származó Mánya 
Margitot, akivel 1911. március 11-én kö-
tött házasságot. Üzemük sorsa sajnos tra-
gédiával végződött. Az első világháború 
alatt, az 1916. évi román betöréskor szét-
verték. A család ezeket a vészterhes napo-
kat Zalaegerszegen vészelte át, ahonnan 
csak 1917-ben tértek vissza a Székely-
földre. Hazatérve a családfőt, ifj. Mezey 
Ödönt a napi politikai események foglal-
koztatták, a háborús körülmények között 
üzeme újraindításáról szó sem lehetett. 
1918 decemberében Paál Árpád vezetésé-
vel ő is a román hűségesküt megtagadó 
székelyudvarhelyi köztisztviselők szűk 
csoportjával a Székely Köztársaság létre-
hozásán munkálkodott.

1919. január első napjaiban Paál Ár-
pád már aktív propagandát folytatott a vá-
rosban a Székely Köztársaság mellett. Ja-
nuár 4-ére többekkel megállapodott a 
köztársaság ügyében: a fegyverszüneti 
szerződés és a megszállás elismerése mel-
lett akarták kikiáltani az önálló független 

9székely államot.  A kikiáltásra 10-én ke-
rült volna sor, azonban Paált 9-én a román 
katonai parancsnokság letartóztatta. Pár 
nap múlva, január 12-én már házi őrize-
tében kapott üzenetet arról, hogy a há-
romszékiek (Király Aladár főispán veze-
tésével) a Székely Köztársaságot Buda-
pesten tervezik kikiáltani, de ezzel addig 
várnak, míg véglegessé nem válik, hogy a 

Magyarósi Szőke József
Barabás Miklós festménye
a Haáz Rezső Múzeum Képtárában

1918 decemberében, karácsony előtt 
pár nappal, miután bebizonyosodott az 
önálló Erdélyi Köztársaság létrehozásá-
nak lehetetlensége (az események részle-
tes hátteréről lásd: Bárdi Nándor: Impéri-
umváltás Székelyudvarhelyen 1918– 
1920. In: Aetas, 1993. 3. sz. 76–118), a 
megszálló román csapatok fegyverének 
árnyékában, Udvarhely vármegye szék-
helyén a székely „anyaváros” tisztviselői-
nek szűk köre egy önálló Székely Köztár-
saság eszméjén kezdett gondolkozni. 
Ezen eszme mellett a legnagyobb pro-
pagandát Paál Árpád (Brassó, 1880 – 
Nagyvárad, 1944) helyettes alispán, az 
Udvarhely megyei Székely Nemzeti Ta-
nács (a továbbiakban SZNT) vezetője fej-
tette ki. Paál az elképzelését a budapesti 
SZNT-nek az év november 17-én tartott 
nagygyűlésén elhangzott egyik javaslatá-
ra (2. ahol a székelység összefüggő 
többséget alkot, ott – nemzetközi garanci-
ák mellett – „független, szabad és szuve-
rén köztársaságot alkothasson”), valamint 
a századelő Székely Kongresszusainak 

1törekvéseire alapozta.  Az a néhány kez-
deményező, aki a semleges székely állam 
érdekében cselekedni akart – amint az Pa-
ál írásaiból kiderül –, először december 
21-én ült össze, és egy emlékirat elkészí-
tését határozta el. A kezdeményezők – Pa-
álon kívül – négyen voltak, éspedig: Be-
nedek Antal, az olasz harctérről hazatért 
Haáz Rezső rajztanár, Kolumbán Lajos 
vármegyei tanfelügyelő és Puskás Lajos. 
Később csatlakozott hozzájuk Jodál Gá-

2bor főügyész és ifj. Mezey Ödön.  Később 
közülük többen neves közéleti személyi-
ségekké váltak, s így életútjuk, tevékeny-
ségük többé-kevésbé közismert. Néhá-
nyukról azonban szinte semmit sem tu-
dunk. Pedig, ha górcső alá vesszük a ren-
delkezésünkre álló szűkös adatokat, róluk 
is sok figyelemre méltó és érdekes dolgot 
deríthetünk ki, amelyek mellett a szé-
kelyföldi helytörténetírás nem mehet el. 
Ilyen személyiség volt ifj. Mezey Ödön is, 
akit társai azzal bíztak meg, hogy a Szé-
kely Köztársaság érdekében megfogal-
mazott emlékiratot Pestre vigye, ott bein-
dítsa a kormánynál és a budapesti SZNT-
nél a köztársaság kimondása iránti tár-

3gyalást s a kikiáltást „kierőszakolja”.  
A Mezey család közmegbecsülésnek 

örvendett a dualizmusvégi Székelyudvar-
helyen, pedig alig egy pár évtizeddel ko-

4rábban vert gyökeret Udvarhelyszéken.  
Az újtordai Mezey István, aki Torda vár-
megyei táblabíró (assessor), valamint bá-
ró Kemény György jószágigazgatója 

(provisor) volt Marosvécsen, 1841. no-
vember 8-án kötött házasságot Bentzédi 
Sárával Bögözben, annak testvérbátyja, 
Bentzédi Sándor helybéli lelkész előtt. 
1848. június 7-én ugyancsak itt anya-
könyvezték Ödön nevű fiukat, amint az 
előbb említett lelkész által vezetett bögözi 
keresztelési anyakönyvben lévő utólagos 

5bejegyzéséből kiderül.  A család a 1848-
1849-es forradalom és szabadságharc 
alatt sokat hányódott, végül a Marosvé-
csen megözvegyült Mezei Istvánné Ben-
tzédi Sára gyermekeivel (Polixénai, Ödön 
és István) Udvarhelyszékre, Bögözbe te-
lepült haza. Polixénai hajadon maradt. A 
két fiú orvos lett. István Tordára tért vissza 
állatorvosként. Bátyja, Ödön, mint orvos 
1876-tól tevékenykedett Székelyudvar-
helyen, magyar királyi törvényszéki or-

6vosként.  Itt is kötött házasságot 1883. jú-
lius 26-án, 34 évesen gyergyószentmik-
lósi Jánosi Kornélia hajadonnal, dr. Jánosi 
Mihály törvényszéki bíró 22 éves lányá-
val. Házasságukból négy gyermek szü-
letett: Ibolyka, Ödön (1886), Kornélia és 
Anna. Id. dr. Mezey Ödön 28 éven át volt 
Székelyudvarhely fáradhatatlan orvosa, s 
a kisvárosi közélet lelkes szereplője. Tag-
ja volt az Erdélyi Méhész Egyletnek, társ-
elnöke, majd elnöke az EKE Udvarhely-
megyei Osztályának, 1890-től gondnoka, 
1894-től pedig főgondnoka volt az ud-
varhelyi ev. ref. kollégiumnak (erről a 
tisztségéről 1903-ban mondott le „válto-
zott viszonyaira s gyengélkedő egészségi 

7állapotára való hivatkozással”).  
Ifj. Mezey Ödön nem lépett az apja 

nyomdokaiba, bár id. Mezey nagyon sze-
rette volna. A családi hagyomány szerint ő 
inkább a Ludovika Akadémiát választot-
ta, s a hadseregből mint ulánus tiszt szerelt 
le. 1910-ben civilként az általa tervezett 
Székely Kerámiagyárat működtette Pa-
rajdon. A kerámiagyár 15–20 helybeli 
munkással dolgozott, akik engobe kerá-
mia és cserépkályhák gyártásával foglal-
koztak. Legalábbis ez derül ki a marosvá-
sárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
1910-es évi jelentéséből. A díszedényeket 
a budapesti ipartestületi társulat állandó 
bazárjában, az Uránia műkereskedésben 
és a közeli fürdőkön forgalmazták, a cse-
répkályhákat helyben értékesítették. Ozs-
vát Pál kutatásai alapján fény derült arra, 
hogy az itt gyártott tárgyak kétféle agyag-
ból készültek, a dísztárgyak „pirosra ége-
tett palából, kétszer égetve, kaolinnal ala-
pozva, festve és mázazva vannak (ezért 
engobe). Míg a cserépkályha anyaga fe-
hérföld (kaolin) Alsósófalva határából”. 

Az engobe kerámiától
a Székely Köztársaságig

Ifj. Mezey Ödön
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