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„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].
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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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5. – 30 éve hunyt el Finta Gerő költő, 
műfordító Budapesten. Tordatúron szü-
letett 1889. december 31-én. 1915–28 kö-
zött az udvarhelyi Református Kollégium 
tanára volt. Első verskötete Székelyud-
varhelyen jelent meg A fák címen 1923-
ban. Irodalomtörténeti munkát adott ki 
Berzsenyi Dániel költészetéről, román-
ból fordított. 
14. – 65 éve született Székelymuzsnában 
Bán Péter műfordító. Szláv nyelveken 
kívül a magyarral rokon népek irodalmá-
ból és népköltészetéből fordított. Másfél 
tucatnyi kötet mesefordítása jelent meg. 
60. évében ismeretlen körülmények kö-
zött hunyt el.
16. – 80 éve született Énlakán Toró Tibor 
atomfizikus, a temesvári egyetem tanára. 
22. – 140 éve született Bitán Szabó 
András műfordító. Sepsiszentgyörgyön, 
majd Udvarhelyen, a Református Kollé-
giumban tanult, 1890-ben érettségizett. 
Kolozsváron latin–görög szakot végzett. 
Egykori iskolájában, a Mikó Kollégium-
ban kezdte pályáját, helyettesítőként, 
majd Udvarhelyen a Református Kollé-
gium tanára volt 1894-től. Bár 1932-ben 
nyugalomba vonult, tanított a Római Ka-
tolikus Gimnáziumban. 1940–44 között 
az újrainduló Református Kollégium 
igazgatója volt. Klasszikusokat fordított: 
Platon válogatott művei (1908), Vergi-
lius: Georgica (1932, Tompa László elő-
szavával), R. Erasmus: A balgaság dicsé-
rete (1914). Benkő József Transilvania 
Specialisát is lefordította, Jancsó Elemér 
jelentette meg az Udvarhelyre vonatkozó 
részt 1944-ben. Egyházi jellegű fordítá-
sai mellett kéziratban maradtak Seneca, 
Platon, Ovidius, Cicero, Martialis mun-
káiból készített fordításai. 1957. május 1-
jén halt meg Székelyudvarhelyen.
31. – 130 éve született Alsójárán Dobos 
Ferenc történész, költő. Kolozsváron 
szerzett tanári oklevelet. A csíksomlyói, 
1908-tól az udvarhelyi katolikus főgim-
názium tanára volt. A székelyek eredete 
foglalkoztatta. Cikkeit, verseit közölték a 
helyi lapok. Munkái: Az Adria uralmának 
kérdése a 14. században (Kv., 1905); Őszi 
levélhullás (Kv., 1941); A székelyek hun 
eredete című tanulmánya A Székelyföld 
írásban és képben kötetben (Kv., 1941). 
Székelyudvarhelyen hunyt el 1949. má-
jus 1-jén.

Augusztus

1. – 90 éve született Sepsiszentgyörgyön 
Izsák József irodalomtörténész, kritikus, 

egyetemi tanár, Tamási Áron életművé-
nek kutatója.
4. – 330 éve született Erdőszentgyörgyön 
Deáki Filep József református egyházi 
író (megh. Kolozsvár, 1748. október 13.). 
1715-től kolozsvári lelkész volt, 1740-
ben püspökké választották. 
8. – 165 éve született Fiatfalván Kovács 
János tanulmányíró, a kolozsvári Unitá-
rius Főgimnázium igazgatója (megh. 
1905. jan. 27.).
11. – 65 éve született Bölöni Domokos 
író Dányánban. Korondon tanított, a ma-
rosvásárhelyi Népújság munkatársa, több 
novelláskötete jelent meg.
24. – 75 éve született Torján Kicsi Antal 
irodalomtörténész, költő és műfordító 
(megh. Székelyudvarhely, 1980. novem-
ber 27.). A székelykeresztúri tanítóképző-
ben végzett, majd a kolozsvári egyetemen 
magyar nyelv- és irodalom szakos okle-
velet szerzett. Marosvásárhelyen a tan-
könyvkiadónál dolgozott, a pedagógiai 
főiskolán tanított. 1978-ban jelent meg 
Tamási Áronról szóló monográfiája. 
28. – 160 éve született Nagykátán Laukó 
Albert földrajztudós, tankönyvíró; az ud-
varhelyi Állami Főreáliskolában tanított.

Szeptember

3. – 55 éve hunyt el Bakóczi Károly köl-
tő, irodalomtörténész, műfordító Szé-
kelyudvarhelyen (szül. Hajdúböször-
mény, 1883. január 24.). 1908–24 között 
az udvarhelyi Református Kollégium, 
majd állami gimnázium tanára volt. Sajtó 
alá rendezte Fülöp Áron kisebb költe-
ményeit, önálló kötetben adta ki életrajzát 
(Fülöp Áron élete és költészete, Szudv., 
1923). Angol, francia, orosz nyelvekből 
fordított, műfordításaiból Német költők-
ből címmel (Szudv., 1935) jelentetett 
meg. 
9. – 70 éve született Bögözben Péter Sán-
dor tanár, szerkesztő, újságíró. Váloga-
tásában és szerkesztésében diákoknak 
szánt számos irodalmi, történelmi, mate-
matikai kiadvány jelent meg. 
9. – 70 éve született Oroszhegyen Fe-
renczy Lajos Tibor. 1958-tól csaknem 
mindegyik hazai újságnak, folyóiratnak 
külső munkatársa volt.
10. – 75 éve született Székelykeresztúron 
Molnár Kálmán etnográfus, a múzeum-
alapító Molnár István fia.
12. – 60 éve született Homoródszent-
mártonban Pálffy Ákos tanár. Székely-
keresztúron tanít. Halbiológiával, gom-
bákkal és gyógynövényekkel foglal-
kozik; ezzel kapcsolatosan kiállításokat 
szervezett, dolgozatokat közölt.

13. – 95 éve született Benedek Géza 
orvosi szakíró; Udvarhelyen és Keresztú-
ron is volt orvos.
15. – 40 éve halt meg Konsza Samu 
etnográfus; 1887. december 15-én szü-
letett Nagybaconban. A székelyudvar-
helyi Református Kollégiumban járt kö-
zépiskolába. Nagybacon nyelvjárása 
című dolgozatával doktorált. A sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium-
ban tanítva, diákjai bevonásával kiterjedt 
népköltészeti gyűjtőmozgalmat szerve-
zett; Háromszéki magyar népköltészet 
(Mv., 1957) címen adta ki ennek anyagát.
21. – 125 éve született Szovátán Léstyán 
József művészettörténész (megh. Besz-
terce, 1952. június 27.). 
21. – 35 éve hunyt el Kolozsváron Vám-
szer Géza néprajzkutató, művészettör-
ténész (115 éve, augusztus 13-án született 
Nagyszebenben). Budapesten szerzett 
rajztanári képesítést; szülővárosában, 
1926–29 között Székelyudvarhelyen volt 
rajztanár a Ştefan Octavian Iosif Líce-
umban, majd Csíkszeredában és Kolozs-
váron. Főleg településtörténettel és népi 
egyházművészettel foglalkozott. Ízlés, 
modor, divat címmel Udvarhelyen jelent 
meg első tanulmánykötete 1928-ban. Az 
EMKE 1992-ben alapított néprajzi díja az 
ő nevét viseli. 
22. – 155 éve halt meg Gagyban Szabó 
Sámuel tanár, fordító, a székelykereszt-
úri gimnázium első igazgatója.
23. – 90 éve született dr. Soó Z. Attila 
vegyész, egyetemi tanár Székelyudvar-
helyen. 1945–82 között a kolozsvári 
egyetemen dolgozott. Elektrokémiával, 
radiokémiával kapcsolatos szakdolgo-
zatokat közöl. 
29. – 145 éve halt meg Székelyud-
varhelyen Magyarósi Szőke József köl-
tő, író. Csejden született 1793. április 19-
én. Marosvásárhelyen, majd a marburgi 
egyetemen tanult. Kisbúnon volt refor-
mátus lelkész, 1832-től Udvarhelyen ta-
nár, majd rektor. Vagyonát iskolájára 
hagyta. Emlékére 1888-ban az általa ado-
mányozott Kollégiumkertben oszlopot 
állítottak. Poétai munkái címmel négy 
kötete jelent meg Marosvásárhelyen 
1830-ban, később: Iba és Szelima (drá-
ma, 1831), Táncvigalom és hangászat 
(versek, 1847), Lantos költemények 
(Brassó, 1865) és Költői levelek (Szudv., 
1871). Kéziratai a kollégiumi könyvtárra 
(ma a Haáz Rezső Múzeum Tudományos 
Könyvtára, Székelyudvarhely) maradtak.

Összeállította
 P. Buzogány Árpád

Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók
2011. július –szeptember

„Erdély önállóan intézze el dolgát, mert 
Magyarországtól segítséget nem vár-

13 hat!” Jómaga – tudomásunk szerint – so-
hasem tért haza véglegesen szülőföldjére 
attól való félelmében, hogy a román ha-
tóságok letartóztatják és hadbíróság elé 
állítják. Trianon után Magyarországon 
vállalt munkát, szakmájában dolgozott. 
1923-ban a háború miatt leállt hollóházi 
kerámiagyárat indítja újra Margitay Zol-
tánnal közösen, a Budapesti Városi Bank 
tőkéjével részvénytársaságot (Hollóházai 

14Kerámiagyár Rt.) alapítva.

Mihály János

Mellékletek

1. 
15Másolat!

Dr. ifj. Mezey Ödön urat megbízzuk, 
hogy Budapesten Károlyi Mihály köztár-
sasági elnök úrral, a Magyar Népköztár-
saság kormányával, valamint a budapesti 
Székely Nemzeti Tanáccsal az erdélyi 
székely magyarság uralmának és jövőjé-
nek biztosítása érdekében teljes jogkörrel 
tárgyalásokat folytathasson, sőt az összes 
székelylakta területek önálló Székely-
népköztársasággá való nyilvánításához 

Udvarhelyvármegye közönsége nevében 
hozzájárulhasson.
Udvarhelymegyei Székely Nemzeti Ta-
nács.
Székelyudvarhely, 1919. január hó 15.

Puskás Lajos jegyző
Dr. Benedek Aladár titkár
Gál Imre elnökhelyettes
/elnök fogságban/

2. 
Ezennel igazoljuk, hogy dr. ifj. Mezey 

Ödön úr mint a Székely-udvarhely megye 
közönségének kiküldöttje megbízatását 
kellőleg igazolta, s így a budapesti Szé-
kely Nemzeti Tanácsban Udvarhely me-
gye közönségét képviseli.

Budapest, 1919. február 6.

Fazakas Endre titkár
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békekonferencia Magyarország felosz-
10tása mellett dönt.  Arról, hogy az udvar-

helymegyei SZNT Mezey Ödönt küldi 
Budapestre, hogy ott Károlyi Mihály köz-
társasági elnökkel, a köztársaság kormá-
nyával, valamint a budapesti SZNT-vel 
tárgyalásokat folytasson, s az összes szé-
kelyek lakta területek önálló Székely 
Köztársasággá való nyilvánításához hoz-
zájárulhasson (lásd az 1. sz. mellékletet), 

11 Puskás Lajos jegyző leveléből értesült.
Hogy Mezey milyen körülmények között 
jutott ki Budapestre, azt nem tudjuk, de 
egy február 8-án Fazakas Endre titkár 
által kibocsátott igazolvány szerint a bu-
dapesti SZNT-ben Udvarhely megye kö-
zönségét képviselte (lásd a 2. sz. mellék-
letet). A Székely Köztársaságról készült 
tervezetet tehát eljuttatta Budapestre, de 
ennek „további sorsáról  vagy az ezzel 

12kapcsolatos vitákról nincs tudomásunk.”  
A béketárgyalások és a nemzetközi erő-
viszonyok teljesen más irányba terelték az 
eseményeket, minek következtében a lo-
kális székely autonómiaterv nem valósul-
hatott meg. Mezey Ödön 1919. július 26-
án még egyszer Szegedről küldött haza 
egy kimerítő helyzetrajzot a „magyar ál-
lam utolsó katonáinak” Székelyföldre, 
amelynek befejező soraiban az állt, hogy: 

A Mezey család 1910-ben
A 9. számmal jelölve ifj. Mezey Ödön

1. sz. melléklet
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