
Németh S. Katalin 

Székely László verses önéletírása 

A közelmúltban jelent meg a kolozsvári Művelődés kiadásában A kolozsvári Farkas 
utcai református templom és kollégium történetéből ómü kiadván)', amely a I lerepei János 
kéziratos hagyatékát közreadó sorozat negyedik kötete.' A kiadvány tartalmazza 
azt a hiánypótló adatgyűjtést, amelyben Hcrcpei János A Farkas utcai templom halot
tai címmel a templomban eltemetett nevezetes halottak síremlékét és a rájuk vo
natkozó irodalmat összegzi. Ebben a gyűjtésben található borosjenői gróf Székely 
Zsuzsanna, borosjenői gróf Székely Lászlóné losonczi gróf Bánffy Kata és ifj. 
borosjenői gróf Székely László síremlékének leírása is. A XVIII. század közepén 
élt Székely család haláláról, temetkezéséről bővebben olvashatunk az emlékíró 
Székely László eddig nem publikált verses életrajzában, amely 1972 óta az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található.2 

Borosjenői gróf Székely László, id. Székely László erdélyi főpostamester, por
tai követ, a fejedelmi tábla elnöke unokája, Székely Ádámnak (1700-tól gróf), a 
nagyenyedi kollégium gondnokának fia, 1716-ban született Alamoron és 1772-ben 
halt meg Szebenben.3 Nagy történelmi eseményektől érintetlen életét aprólékos 
részletességgel örökítette meg, amelynek kéziratát halála után második felesége, 
Thoroczkay Zsuzsanna, majd az ő halálát követően a család praefectusii, Kis Zsig
mond folytatta. A kéziratból eddig csupán a Székely László életének fő eseményét 
megörökítő bécsi útinapló jelent meg.4 A tudatos szerkesztést mutató önéletírás, 
amelynek szerzője az utókor ítéletére számított, tartalmaz minden, a családját 
mintegy hatvan éven át érintő, lényeges és kevésbé fontos eseményt, feljegyez 
minden történést. „Jó emlékezetek fennmaradásáért" közreadja (lemásolja) a csa
lád tulajdonában lévő tárgyak feliratait éppúgy, mint az ünnepi alkalmak köszöntő 
verseit vagy a gyászesemények részletes történetét. Az 1007 lap terjedelmű kézirat 
versei között található az a 366 négysoros versszakból álló önéletírás is, amelyben 
Székely László a prózában cl nem mondható érzéseket fogalmazta meg. Jóllehet, a 
verses önéletírás is egész élettörténetét beszéli el, a versfolyam fő témája kifejezet
ten a magánélet, első felesége, a losonczi gróf Bánffy Kata iránt érzett szerelem, a 
kisgyermekük, Zsuzsanna iránti szeretet, majd a gyermek elvesztése és a feleség 
korai halála miatt érzett fájdalom. A nagyenyedi kollégiumban „a clasisokat a 
Poésis"-ig elvégző, de felsőbb iskolát nem végzett gróf könyvszerető,5 később 
gyakorló fordító/' ám dilettáns verselő, mondanivalója önismétlésekkel dúsítva, 
szinte parttalanul árad. Tudatos szerkesztésnek mégis mutatja nyomát, amikor 
pontosan a 300. versszaknál sikerül befejeznie keserves élettörténetét, majd a 

1 HiíRi-:i>i£i, 2004. 
2 OSZK Quart. I lung. 4312. 
3 életrajzát ld. KIRÁLYI, 1887.; NÚMlCTIlS., 1986. 
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második mátkaság és házasság kedvéért még újra kezdi és hozzáfűz 66 versszakot. 
A versfolyam döntő részét azonban gyermeke és első felesége temetése, a temeté
si szertartás, a gyászbeszédek rímbe foglalása teszi ki, amíg a három hónapos 
bécsi tartózkodás, Mária Terézia audienciája csak két versszakot érdemel, addig a 
gyász miatti gyötrelem és a temetési események a 70-től a 300-ig versszakig tarta
nak. Székely László őszinte érzelme, első felesége iránti bensőséges szerelme feje
ződik ki a versbe foglalt szerepjátékban is, midőn felesége nevében mondja cl a 
haldokló búcsúszavait, majd saját válaszát önti rímekbe (a feleség búcsúja a 172— 
200. versszak, a férj válasza a 201—231 versszak). A temetési beszédek nyomtatás
ban is megjelentek,7 a három búcsúztató közül kiemeli azonban Székely Ajtai 
Abód Mihály „mezítelen beszédét": 

Nagj Enjedi Társaságnak Egjik Professora, 
Nagj Ajtai Mihálj készült az Orátorságra,* 
Magyar nyelven Sokaságnak nagv halgatására, 
Mezittelen Vallást Fejte, melj nem vágj Pompára. (163. versszak) 

A különbségtétel azért is figyelemreméltó, mert ebben az időben mondja Verestói 
György nagy megbotránkozást keltő monumentális orációit, amelyeket később 
1 Iermánvi Dienes (ózsef „rövid satyra"-ban gúnyol ki.9 

Különös jelentőséget tulajdonít Székely a szerencsétlenséget megelőző álmok
nak is. Kapcsolódik ezzel a XVIII. századi emlékírók azon sorához, akik kételyek 
között, ám mégis hisznek a rossz híreket megelőlegező álmoknak. Székely is utal 
arra, hogy „álom és esős idő" a mindennapi álmok egyike, amelynek nem kellene 
jelentőséget tulajdonítani,1" saját élete mégis az álmok igazságát bizonyítja: 

Mondják álom s Esős Idő de ö Valóságát, 
Tapasztaltam rajtam bé tölt álmom Igazságát, 
bogaimnak egh álmomban láttam tsorbaságát, 
Értsd meg immár két szemfogam kiesése dolgát. (257. versszak) 

S. Sárdi Margit idézi Bethlen Miklós imádságoskönyvét és Károlyi Sándor önélet
írását. Bethlennél az álom és az eső összekapcsolása az álom tragikus jelentését 
kívánja mérsékelni („A magyarok parasztul, de igazán mondják ezt: Alom, s esős 

7 Keménység. I 'irágzó zöldségében kivágatott —; mellyel néh. Méltgs gróf Lj/so/it~i Bánffi Kata ifjú ur-
as^s^onynak, és elölte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leányának: néh. *\ lé/tgs givf Boros-Jenő/ 
Székely Snsanna kis-aszszpnynak, szórnom halálokban, féiji és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs gróf Boros-
Jenöi S~éke/y Luis~/o /írnak: és hogy e~ örök emlékezetben maradjon; «~ utolsó tisztesség-tételre mondatott 
halotti tanításokban, világ eleibe teijeszjetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki jósef által. 

K Ajtai Abód Mihály (1704—1776), Bethlen Kata udvari papja, a nagyenyedi kollégium tanára, majd 
rektora, idézett beszéde: Halotti beszélgetés. Mellyel amaz Keresztyén vallású [...] néh. gróf Bánffi Kata/in 
aszsz0")' f—J utolsó tisztességtétele alkalmatossággal a kolosvári szomorú gyászps háznál folytatolt. In: 
Keménység, l.d. 7. Ij. 

'> kl.ANIC/.AY, 1961. 
"' S. SÁRDI, 1998. 477. 
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üdő),11 Károlyi Sándornál az álom és a fogkicsés („Álmodtam fogkieséssel. Alom 
s esős üdő") tartoznak ugyanabba a kevéssé komolyan veendő kategóriába.12 

Az önéletírást Székely 1663-ban kezdte írni, a javításoktól mentes, letisztázott 
kézírás arra utal, hogy feljegyzések, piszkozatok szolgáltak a megfogalmazás alap
jául. Ez magyarázza, hogy a 366 versszaknyi életrajzban is csupán három áthúzott, 
javított szót találtunk. 

Az eddig kiadatlan verset csak az okvetlenül szükséges lábjegyzetekkel ellátva, 
betűhíven közöljük, azzal a megjegyzéssel, hogy Székely helyesírási sajátságai kö
zül a minden magánhangzóra kitett hosszú ékezetet a könnyebb olvasás érdeké
ben elhagytuk.n 

1. 

Ha gondolom státusomat bánat menten bont, 
Elmémbenis tellyességgel éppen elszomorit, 
Szertelenül ö magához mint vasmatska szőrit, 
Talám akkor végzi, mikor I lalál Sírban térit. 

2. 
Oh haszontalan Eltemnek bizonytalan Sorsa, 
Keservesen melybe szivem már rég mint Víz mossa, 
Mint prédáját sebes Sóllyom aképpen tsapdossa, 
Sürü példás fájdalmimnak vallján van a mássá. 

3. 
Elzárt kedvem folydogáló Órája Siralmas, 
Elepedett s, keserédes szivemnek fájdalmas, 
Szemem előtt forgó dolog mindenütt unalmas, 
Ejtzakais búsult elmém éppen nem njugalmas. 

4. 
Orökössön gyászban borult éltem szomorittja, 
Bokros, számos változásom jajos gondolattja, 
bőidre tsüggett, könyves szemem Sebeit ujjittja, 
Ohajtásim bajaimnál töbre szaponttja. 

5. 
Nem ok nélkül ereszkedett fejem illj nagy búra, 
Nemis mutat kétszinséget, nem hivatott arra, 
Szerencsémnek eddig vetett Koczkára mert Válta, 
fordult, s jutott, attól tartott, kedvetlen Sorsára. 

6. 
Jövendőben ki olvasod ezen verseimet, 
Azon kérlek, meg nem tsufold szomorú bitemet, 
Mert ha láttad, vagy próbáltad volna Esctimet, 
Szánakozva szemlélhettél volna te Engemet. 

" V.WINDISCII, 1980. 1030. 
' 2 KÁROLYI, 1865. 
13 I-d- BKNKÖ, 1960. 
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7. 
Tudva vágjon hogj Világra létünk Siralmakkal, 
Szokott lenni Anjáinktól jajos fájdalmakkal, 
Neveltetünk Szüléinktől szorgalmas gondokkal, 
Míg oly időt érünk, hogj mi, bírhassunk magunkkal. 

De Jaj! Midön majd legjobban örvendnénk éltekben, 
Látott dolog, hogy mely Sokan, véget vetünk ebben, 
Részünk vágjon szomorúan siralmas énekben, 
Le tsüggedett fővel őket kisérjük az Sirben. 

9. 
Ha felnövünk, mi Élenink gondtól terheltetik, 
Ez világnak szélvészitöl szünetlen hányatik, 
Hol egj, hol más szenvedéstől körnjül vétenénk, 
Mind addig, míg, hideg testünk, a földben tétetik. 

10. 
Igj volt dolga, s állapottja Világban Sorsomnak, 
Az 1000 és 700. után midőn számlálnának, 
Tizet, s hatot negyedik nap, Szent Mihály Havának, 
Születtetém születése napján É n Atjámnak. 

11. 
Atjám Fia, valójában vagyok mert Eltének 
Próbáiban részes vagyok, s miként azok lőnek, 
Hidd akképpen, mindenekben napjaim telének, 
Fejem, szivem, szenvedésnek tárgyul tétetének. 

12. 
Ig)T mindketten Én Szüleim, O h bánat! Hágjanak, 
Egjmás után 29. és az 30. számnak, u 

Esztendején Testek adák a Földnek gyomrának, 
Midön 10 s. 4. Esztendeje foljna napjaimnak. 

13. 
Ez esettel elérkezem világ tengerének, 
Özönére , im tsak hamar melljek körnjül vőnek, 
Mindenfelől tclljességgel habjai növének, 
Melljel alig, hogj végképpen tsak el nem njelének. 

14. 
Ekkoron mert gjengeségem miá gondom másra, 
Bizattaték Törvénj szerint az Curátorságra,15 

7. Esztendők elfoljtáig, volt okom panaszra, 
Kívánhatom, bár nem jusson senki árvaságra. 

, J Székely Adámné gr. Rhédci Kata (mcgh. 1729), Székely Ádám (mcgh. 1730.) 
15 Az árván maradt Székely-fiúk szigorú gyámja nagybátyjuk, br. )ósika Dániel (mcgh. 1762 után) 

volt. 
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15. 
Mert ez alatt neveltettem rendkívül keménjen, 
Characterem bátor, hogj ászt nem hozta de kénjen, 
Dolgom nem foljt, Söt Fejem volt, mélységes örvény 

jen, 
Miként gállja rángattarva, kívül a reménjen. 

16. 
Ezekután már az midőn sanjaruságimban, 
Eilérkczém, s be léptetek éltem napjaiban, 
20. szám után az edjedik Esztendős koromban, 
Retractálván véget vetek, az Curátorságban. 

17. 
1000. és 700 után harmintzhetedikben, 
Böjtmás hava napjainak szintén kezdetiben, 
Kies Tavasz nyilasával, reménlvén éltemben, 
I logy szerentsém Tsillagjait, szemlélem fénjesben. 

18. 
Ekképpen hogj el evezem Iffjui Időmnek, 
Kezdetire, belé esem melj Örvénjeinek, 
Közcpiben, a világnak, s kisérteteinek, 
Tzellja levek, meg nem próbált szemfénjvesztésinek. 

19. 
1 ifjúságom idejében magamat meg jádzám, 
Annak szokott Teátrumán bátran njargalódzám, 
Hátul ütő páltzájától semmit sem tartodzám, 
Bal Sorsának, mivoltáról nemis gondolkozám."' 

20. 
Heljbcn hagjtam, jovállottam minden dolgaimat, 
Ászt gondolván, más nem láttja szokott útaimat, 
Minden jókal, bövölködni, biztattam magamat, 
De meg értem azokban lett tudatlanságomat. 

21. 
Sokféle gond, elmém úgj mint köröskörnjülvéve, 
Elet nemét szemeimmel eleiben téve, 
Nem tsak edgjét azok közzül edgjet magamévá, 
I lógj vágj tégjek, avagy légjek, egy személy férjévé. 

A prózai önéletírásban is megemlékezik Székely a fiatalkori vigasságokról: „Az F,n Iffjui Kiméin 
a Világon kapván, l'ántz Vadászat, és mindenféle mulatseg volt az Objcctumom, az Könjv nem 
kellett, az. írást restellettem, egj szóval, bolondoskodtani Knis, sem Oeconomia, sem Jószág 
dolga elmémre nem fért". Quart. I lung.4312. 135. 
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22. 
38, Söt 9. Holnap ekképpen cl telek, 
Njúgodalmat a többiben szivemnek nem lelek, 
Bús emémbe mélljebb gondot eltemről forralék, 
És végtére az utolsóbb feltételre hajlék. 

23. 
Ujjabb kinzó, njugvást űző Sűrű elmélkedés, 
Ezzel foga tagaimat nem kevés gjötrödés, 
Embereknek elméjekbe sok a Vélekedés, 
Melljen légjen evezése, fejemnek nagy kérdés. 

24. 
Mert ugjanis, nem olj könnjű dolog párosodni, 
Kétséges gond, ha leheté olljanra találni, 
Hogj az által ez életben nyugodalmat lelni, 
Meg lehessen, s ne kellessen nagjobb kinra menni. 

25. 
Embereknek clméjekben de haszontalanság 
Igj gyötrődni, és aggódni, erről, mert okosság 
Nints ez ellen, elkerülni nem lehet Valóság, 
Oda térünk, kit rendelt a Mentijei Uraság. 

26. 
Légjen bátor az vágj áldás, vágj átok de annak, 
Ugj kell lenni, s végbe menni éltünk napjainak, 
Vágj részesi leszünk ezzel, Világ főbb javának, 
Vágj pediglen az halálig gjötrö szörnjü kinnak. 

27. 
Ennek igaz, Valóságos voltát midőn láttam, 
Rolla többet nem hanjodni helljesbnek tartottam, 
Söt végtére gondolatim elmémből ki zártam, 
Teremtömnek tetzésének magam ajánlottam. 

28. 

Szamunk szerint 10. s. hetedik foljó Seculumban, 
Esztendei foljási közt 40dik számban, 
Meg gjözödvén tsüggedezett gondolataimban, 
Szamos mellett megakadék Bontzhida Várában.'7 

29. 
Az 12. Egi Jegj közt Rák midőn fel tettzék, 
Mindjárt meg irt Esztendőben akkor ketté mettzek, 
Gondolatim Sűrűségét, s szivemet meg edzék, 
Szemem, Szivem, Eejem, Lelkem le is kötelödzék. 

17 Bonchida (Boncida) (ma: Bonfida, RO) egykor Doboka/Kolozs vm. székhelye és Bánffy-birtok 
volt. 
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30. 
Kcgjes Szűzre, szép szemeljre, mert szivem talála, 
Szcmélljét s szerelmének meg sebhete njila, 
Tekinteti elött Fejem, mint Rabja hódola, 
Melljel minden hánjkódásom habja menten szállá. 

31. 
Éltem fénlö, és tündöklő, óhajtott tsillaga, 
Fel tetzeni elkezdödék kedveitett Világa, 
Szélvészektől szintén ki dőlt reménségem ága, 
Erősödéi, s várt ö römem bennem meg loboga. 

32. 
Ennek neve Keresztségbe mondatot t Katának, 
Leánji rend testvén közt első szülött Júsnak, 
Méltóságára volt bízva s. az nagj Bánffi háznak, 
Egyik tagja, édes Attja, hivatott Gjörgj Vrnak."1 

33. 
Úri Aszszonj Thoroczkai Ágnes volt az Annja ," 
Kegjcsségnek, szelidségnek rendes alkotmánnja, 
Ez két személljt ritkán kapja Erdélj Tartománnja, 
Földről való elmenteket kiknek sok sziv szánnja. 

34. 
Meg nevezett Édes Attját, s. Annját halál szele 
Meg fúvallá, és mind kettő tsak hamar el kele, 
Mely szivében bánatokból nagj halmot neveié, 
S. emészteni kezde miként szútól fának bele. 

35. 
Árvaságban elmaradván Gróff Bánffi Klárára 
Gróff Preasidens Bethlen Ádám Úr kedves Párjára,2" 
Nevelését Attja bizá mint Testvér Húgára, 
Mind házában mind Hazánkban ritka Anjára. 

36. 
Ö h bölts végzés és rendelés tekintsd meg tsak, Társra 
Mint akadék, s rá találék kívánt gazdagságra, 
Mind kettőnknek Szüléinktől Árván maradásra, 
Fordult sorsunk Életünknek kezdetin sírásra. 

37. 
Meg fogatván személtjétől, miként madár léptöl, 
Életemnek njugalmául hiv nevelőitől, 
El rabolni hogj akarom, titkos izenettöl, 
Meg jelentem, fügvén ez az Isteni Végzéstől. 

18 Gr. Bánffy Kata (mcgh. 1745), ifj. gr. Bánffy György (1688k.-1735) Doboka vm. főispánja és 
kamarás lánya 

" Thoroczkai Ágnes (1703-1733), 1718-tól ifj. gr. Bánffy György felesége 
20 Gr. Bánffv Klára, (1693-1767). gr. Bánffy György testvére, 1711-tól gr. Bethlen Ádám felesége 
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38. 
Tizenhét száz 41-re midőn fel Virradánk, 
Boldog Aszszony hava első napjára haladánk, 
Szokás szerint bizonyságul jegyeket is adánk, 
Mind két részről, követ által, s ekkor igj maradánk. 

39. 
Éltem napja ekkor vala 25dikben, 
Esztendeim száma között, Ember kor időben, 
Elmém ezzel adám arra, hogy hit letételben, 
Mikor lesz mód, rendi szerint, végben vitelésbcn. 

40. 
Azon Idő és Esztendő érkezvén Májusra, 
Napjainknak száma között 10. s kettödik napra, 
Kedves követ megjelenté hir kaptsolódására, 
Szükséges lesz meg jelenni Bethlen Sz. Miklósra.2 ' 

41 . 
O h nints orra nints remora2 2 meg jelenésemben 
Meg is állván, mint két részről az mutatott heljben, 
Segítségül hiván Istent megkaptsolt kezekben, 
Hivségünknek petsétlése méné rendes végben. 

42. 
Népes Várnak, Kolosvárnak hív Lelki Pásztora, 
Országunkban Ecclésiák egjik Curátora, 
Püspökségnek viselője Ceremóniánkra, 
Hivattaték az Deáki József hírmondásra.2 ' 

43. 
Hivjcgjesem Szerelmében mulának napjaim, 
Igen kedves njájasságban telének óráim, 
10. után 5. Holnapokig, O h vajha Ideim 
Arra viszsza térhetnének szűnnének kinnjaim. 

44. 
Nints olj kintse ez Világnak, melljérf adtam volna, 
Aranj Időm ezután is kit fel találhatna, 
G o n d o s munka, és fáradtság, híjában próbálna, 
Azzal mai is, vajha mostis, Fejem azzal bírna. 

21 Betlenszcntmiklós (ma: Sinmiclaus, RO), Küküllő vm. 
22 késlekedés, akadály (lat.) 
23 Deáki l'ilcp József (1681-1748), kolozsvári lelkész, 1740-től református püspök, beszéde: Drága 

kertekből kivágatott s^ép liliomokon siránkozó édes atya s édes anya, a~ a^j olly s^omoni halotti tanitás, 
me/lyben, mé/tgs. hámoknak egyetlen-egy ékességén, néh. Méllgs. gróf kisasszony Székely Susánna, édes leányok 
váratlan halálán lett bánatos sziveket igyekszik vigasztalni. Mé/tgs. gróf Boros-Jenői Székely LMS~/Ó unlak; és 
Méllgs. grófljosontzj Bánffi Kata ifjú ur-as%s%onynak, mint édes anyának; és Méltgs. grófLosontzj Bánffi Kata 
ifjú iir-aszs^onynak, mint édes anyjának; [...] mellyel is nagy gyülekezet előtt [...] mondott-el 1744. esztendőben. 
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45. 
Szívből várván, hogy hamarébb házamba érkezzek, 
Hz drága kints, edgjes voltom, hogj meg Virágozzék, 
42. 1700. Után elérkezék 
Kis Aszszonj hév holnapját erre meg is jedgjzék. 

46. 
Hetedik nap ez holnapban dísze Országunknak, 
N e m kis számmal az örömre sergenként jutának, 
Meg irt napra Kastelljába Gróff Dénes Úrfinak,2'1 

Bontczidára Bánffi Gjörgj egjetlen fiának. 

47. 
Örült szivem erejéből drága szerentséjén, 
]egjesemnek álmélkodván mindenek személljén, 
Harmad napra felvirradván Bonczhidának térjen, 
El indulván, el érkezénk Súkra23 dél idején. 

48. 
Édes Atjám Lakadalma volt éhez hasonló,2 6 

Sokan mondták, mikor élt amaz nagj ör álló 
Gubernátor Bánffi Györgj Yr kinekis fen álló 
Örök hire, s nagj érdeme, nemis aláb álló. 1A 27 

49. 
Lakó helljem régtől fogva melj volt pusztaságban, 
Meg épüle kedves kintsem érkezvén házamban, 
Mindenfelöl ászt hirdetek, hogj nagj gazdagságban 
Lettem részes, az Istennek drága áldásában. 

50. 
Elem vala már e szerint nagj kedvességekkel, 
Világomat elmémben lőtt könnjebbülésekkel, 
Mindenfelöl megrakodva gyönjörüségekkel, 
Valék, s Fejem nehezedek tclljes örömökkel. 

51. 
Következett 1700. 43dikben, 
Ez Esztendő foljásában, Sz. Iván havában, 
Házasságom megáldaték Leánji Magzatban, 
Kolosváratt, s njert ö r ö m ö m lőtt nagjobb vigságban. 

24 Gr. Kánffy Dénes (1723-1780), gr. Bánffy György és Toroczkai Ágnes fia 
25 Súk (ma: jucu de Sus, RO) Koloz.s m. 

Gr. Székely Ádám lakodalmának külön fejezetet szentel régi erdélyi szokásokat felelevenítő 
munkájában Apor Péter „az ilyen rántásokban gyönyörködő maradváink örömére", Id. APOR, 
1978. 62-63. 
Gr. Bánffy György (1660-1708k), Krdélv első gubernátora 
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52. 
Keresztségben adott nevem napján ki szülétek, 
Két 10 számmal, s héttel edgiütt, hogj eg|be vettetek, 
Mondott holnap, és azután bé is mutattatok, 
Istennek, s Susannának meg kereszteltetek.2" 

53. 
Hármas öröm érésével ajándékoztatám, 
Keresztnevem várt napjára hogj felvirasztatám, 
Elsőbb is, hiv Társamtól el nem hagjattatám, 
Másodtszor, és njert Magzattal 3madszor áldatám. 

54. 
Ezek telvén, Új gondolat szivemben ötlödék, 
Királljomnak látásáról bejem gondolkodék, 
Béts Városa hogj hol légjen ígh tudakozodék, 
Kegjes Társam velem edgjütt útra készülödék. 

55. 
Mint Szülének Kisdedünket, Jaj! Nehéz el hadni, 
Gjcngcsége miá hoszszú útra ismét vinni, 
De nem lehet, jobb lészen hát Atjafira bízni, 
Kinél hadgjuk egj Rajjunkat kezdénk gondolkozni. 

56. 
Bánffi Farkas29 s Rhédei Úr Jóseff Báljainknak3" 
Szereteti hivségében mint Atjafiaknak, 
Által adók és ajánlók mcll|el [...] 
Bőv könjvei szemeinkből ki is áradának. 

57. 
Nintsen immár olj akadék, hanem még Szebenben, 
Bútsúvétel kívántatik s tökélletességben, 
Menés az is s onnét hamar való meg térésbe, 
Be érkezénk Kolosvárra a Szamos téribe. 

58. 
Midőn immár Xbernek hava kezde foljni, 
1000. 700. 43, Vége felé Lépni, 
Ötödik nap, ez holnapban kelletik indulni, 
Már az az hir, melyre Kotsis kezd Lovat bé fogni." 

28 (ir. Székely Zsuzsanna (1743. június 27.—1744. augusztus 18.), gr. Székely l.ászló és gr. Bántfy 
Kata lánya 

-> Br. Bánffy farkas (1701-1761), kormányszéki titoknok 
w (!r. Rhédei József , íd. gr. Székely Adámné Rhédei Kata, gr. Székely l.ászló anyjának testvére 
11 A bécsi utazás 1743. december 10-től 1744. március 23-ig tartott 
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59. 
Bánnffi Dénes Sógor Úrfi utazásunk Társa, 
Akar lenni, szavainak, ez az ajánlása, 
Ezzel meg lön Fejeinknek útra indulása, 
Karátsonra Béts Várába békével jutása. 

60. 
Harmad napon Királjommal az kéz tsókolásra32 

Szembe juték, kész is valék az térdre állásra, 
Sót azután botsáttatám Audentiára, 
Királljomnak kegyelmében magam ajánlásra. 

61. 
Jaj! lm talám mentem volt fel magam Fátumomra, 
Mert hív Társam egészsége sinlö njavaljára 
Ott változék, eddig soha hoszszabb utazásra, 
Nem szokott volt, s talám e volt egjik nagy ok arra. 

62. 
Tartván attól, njavaljája jobban nehezedik, 
Melj gondolat miá szivem meg is szomorodik, 
Meszszc hazám, s házam azért útra ereszkedik 
Inkább Fejem, mint idegen helljen ott kínlódik. 

63. 
3. egész holnap telvén, fenn mulatásomban, 
Ujj Esztendő 1000. 700. 40. És 4. Számban, 
Éldegélvén s el érkezvén Böjtmásnak havának, 
Véget vetek Bétsben továb való lakásomnak. 

64. 
Kies Tavasz beléptetvén az Égi Kos jegybe, 
Sőt hat napot elis töltvén rendes menésében, 
7.dik nap megindulánk, s Svehct heljségében11 

Ebédclénk úti Társunk, Gróff Dénessel egyben.'' 

65. 
Bútsúvétel közben könjves szemekis valának, 
Minthogj ekkor mondott Úrtól Fejeink válának, 
Áldás mondás után szíves tsókok osztatának, 
És kik Bétsben edgjütt laktak el szakasztatának. 

Az útinapló részletes beszámolója szerint 1743. december 26-án került sor a Mária Terézia 
magyar királynő kézcsókolására. 
Schwechat (A), az önéletírás szerint: „Svébeten Ebéden voltam n Szarvas nevezetű Vendégfogadóban, a~ 
holottisfelséges As^s~onji/nk ebédelt volt... "Quart. I lung. 4312. 506. 

w Ld.24.lj. 
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66. 
Feltett tzélunk Édes Hazánk hogj hamar érhessük, 
Alig várja szivünk magunk ottan szemlélhessük, 
El hagjatott Magzatunknak személtjét nézhessük, 
És azoktól, kikre bíztuk, kezünk köz vehessük. 

67. 
Ugjan azon Esztendőben végre Aprillisban 
Napjainak 20. S háromra lett fel tetzésében, 
Be érkezenk Kolosvárt ö erősségében, 
Hálát adván istenünknek alázódott szívben. 

68. 
Örvendettünk, hogy Kisdedünk életben találtuk, 
Hogj már egjszcr várt ezerszer személjét láthattuk, 
Njajas kedves játékival szivünk mulathattuk, 
Söt az öröm miá sürii könjveink hullattuk. 

69. 
)aj, de nintsen e Világban semmi is állandó, 
Bár meg tekintsd, senkinek sints szállás maradandó, 
Iffjú és Vén, most született egj aránt halandó, 
Kevés öröm, hamar üröm minden igj mulandó. 

70. 
Örömből lett könjvezések, hamar változának, 
Valóságos njögésekké, s bánat táborának, 
El érkezek sűrűsége, s ménének (?) ostromának, 
Mellj miatt lön tsonkulása fel épült házunknak, 

71. 
Mert kisdedünk edgj szülöttünk kit szivböl szerettünk, 
Betegségbe hamar esek a mitől rettegtünk, 
Végbe vittük körülötte valamit tehettünk, 
De éltének hoszszabb időt Véle nem njerhettünk. 

72. 
Hova továb terhesedni kezde njavaljája, 
Hogj hazánkban bé érkeztünk alig 4. Holnapja, 
Augustus két 10. és 8. Virradott hajnalja, 
2. és 3. Órák között lön végső órája. 

73. 
Egj kisdedünk e Világból való ki múlása, 
Lón Kolosvárt, s Fejeimnek búba borulása, 
Oda leve kedvünk töltött njájas játszódása, 
Öleinkből setét boltban lön bezáratása. 
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74. 
Tsak kevéssé terjedhete napja Idejének, 
Esztendeig, s 2. Holnapig nevekcdhetének, 
Kezdetibe Sebesebben, mint Sas repülének, 
Föld gjomrában, mint Antijában tetemi térének. 

75. 
Ezzel esek, mind két részről szivünk nagy fájdalma, 
Mint észt többször, még nem próbált bánat kinzó 

halma, 
Reméntelen, terhes próbánk, szemünknek nints álma, 
De a nap fénjt, ki meg láttja, bűnért jaj jutalma. 

76. 
Volt többképpen de Fejemnek tereh Viselése, 
Mert egj felöl Magzatomnak szóll harang zengése, 
Más felöl van hív Társomnak kinos gyötrődése, 
Rebeg szivem, hogj miatta leszsz Elte végzése. 

77. 
Meg hűlt Teste Leánjkámnak Táblán njujtóztatva, 
Van egj házban, kedves Társam más házban kinlódva, 
Agjban fekszik, mindenfelé szemem néz zokogva, 
Spittzen35 múlék, hogj nem levek tölle választatva. 

78. 
Nintsen egjéb immár hátra, hanem tetemeit 
Kisdedünknek földbe zárjuk, hidegült tagjait, 
Oh fájdalom, melj kevéssé viseltük gondjait, 
El mentével mint próbálók bánatnak árjait. 

79. 
Szent Miháljnak hava midőn 3dik napjára, 
Fel virrada, Kolosvárott búnk újjulására, 
Nem reménlctt temetési Czeremóniára, 
Sokság gjüle, tisztességnek meg adatására. 

80. 
Az keserves háznál elsőbb tette Tanittását 
Sz. Vallásunk hiv Pásztora Deáki, szollását, 
Kit Jóseffnek hívtak, más is halhatta mondását, 
Püspökségnek ez viselte Authoritását.34 

81. 
Szent Textusát Miheásnak Prófétziájából 
7dik Rész első Verse, s. hetedik számából, 
Vette mondván, úgj maradtunk, jaj! mint aratásból, 
Tarló, és mint az szölöhegj fosztattatásából.37 

35 c • 
'^pitzcn (nem). = hajszálon 

30 I-d. 23. Íj. 
17 Mikcá.s7:1 
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82. 
De , szemeim bár szomorún néznek tsak az Úrra, 
Várom őtet kellemetes szabadittásomra, 
Ö az Isten, én Istenem, bejem erős Vára, 
N e m is késik, megjelenik a Yárr oltalmára. 

83. 
Tudós Férfi Templomunkban következett rendbe 
Pap Szathmári Sigmond álla <Sigmond> Istennek 

székibe18 

Töllcm adott Textust Mojses 2dik könjvebc 
Lel te ," és tett szép Tamttást a Gyülekezetbe. 

84. 
Parantsolta Isten minden első szülöttének 
Szentelését szabadított Izrael népének, 
Rend tartásul ajánlanák Ö. Sz. Felségének 
Valami tsak megnjitója az Anják Méhének. 

85. 
El végződvén Ostöl maradt templomi Síromba, 
Nagj Atjámtól magának is építtetett boltba,4" 
Bé tetetők Kisdedünket, mind Földnek gjomrába, 
Melj ezeken kívül vala nem kevés bánatba. 

86. 
F-g) Gjermekünk töllünk való hamar távozásán, 
Reméntelen, olj hirtelen esett halasztásán, 
Mind két részről njögtünk házunk il| nagj tsonkulásán, 
Sok ideig böv könjvezést tevénk ki múlásán. 

87. 
Fátumimnak, jaj! de hátréb volt még nagjob része 
Bánátimnak felejtése terjede nem meszsze, 
Szükség volt még nagjob kínzás, hogj szívben 

emészszc, 
Idetemet tömlötzébe melj gjakran rekeszsze. 

,K Szatmári Pap /sigmond (1703-1760) kolozsvári református lelkész, beszéde: Istennek szenteltetett 
első szülött: néh. Méltgs. Boivs Jenői Székelj Snsanna gróf kis-as^s^pny: [...] gróf Boros-]rnői Székely László 
urnák, és gróf Losont~i Bánffí Kata cis^s~onynak első és egy s^iilött leánya; kinek [...] elherviidolt tetemei, 
midőn a ... temető boltba betétetett, «~ első szülöttekről mondott prédikátzjóvalutolsó tisztességet tett Szathmári 
Pap Sigmond. (4-r. 29 1.) Kolosváratt, 1746. Nyomt. S. Pataki Jóscf által. 

« Mózes II. 13:2 
•"' (!r. Székelv Zsuzsanna koporsójára helyezett óntábla szövegét ld. I Iljtl.l'l.l, 2004. 99. A farkas 

utcai templomban lévő sírok feltárásakor I Iercpci Gergely esperes leírta a kislány halotti 
ruházatát: „Egy kis koporsót felhozattam, ebben találtatott gr. Székely Zsuzsanna teteme. Ruházata: kék kis 
selyemruha, kis főkötő, bötpapucs. Kis kezei most is abban a helyzetben voltak ósszetéve, mint ahogy 
belehelyezték". I ÍKRI-J'I'.I. 2002. 17. 
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88. 
Mert hiv Társam gjengesége nagjon öregbedék, 
Rz esetért még jobban is meg betegedék, 
Az előtt vett szivem sebe ezzel mérgesedek, 
Terhes próba, mint bajnokba úgj belém kötődék, 

89. 
Nevekedvén njavaljája kivan eszközöket 
Doctoroktól patikai segittetcseket, 
Elkerülni ha lehetne a Veszedelmeket, 
S. Orvossággal enjhitteni Test szenvedéseket. 

90. 
Atjafiak javallása Szeben Városában 
1 lógj kellene job mód lévén heljbc a Cúrában, 
Ügj is leve, mert bé menénk Sz. András havában, 
Bizván abban kívánt vég lészsz Succédálásában. 

91. 
Öt holnapok a Curában szintén hogj telének, 
Doktorokis feles számmal tanátsot ülének, 
Sulljos beteg njavaljáján könnjebbithetnének, 
Isten után ha valamit tselekedhetnénck. 

92. 
Kiméllése semmi sem volt bús fáradtságimnak, 
Egjmást érte Sűrűsége Sok Ohajtásimnak, 
Isten előtt könjves szemmel tett Imátságimnak, 
Hogj Hitének hoszszabbulást njernék hiv Társamna 

93. 
Jaj! Végtére Doctorokról de meg ismertetek, 
Veszedelmes az njavalja, meg is jelentetek, 
Beteg Társam erejében lassan fogjattaték, 
Végső próba ki kell menni, ez jovaltattaték. 

94. 
Nintscn haszna az Cúrának mert a Sz. Istentől, 
Végeztetett eredetet a ki bűnös Méhtöl, 
Vett, s született, meg kell válni repülő éltétől, 
Ez jutalom ránk maradván Ádám esetétől. 

95. 
Istennek meg nem változik ez. Sentenriája, 
Amit egyszer szentül mondott az Igazság szája, 
Sulljosságát ennek minden Ember megkóstolja, 
Végső Spitzre" el érkezvén, meg futott pálljája. 



96. 
Doctoroknak jovallása azért változtatni, 
Hogj szükséges, ez edjetis még meg kell próbálni, 
Valamiként az njavalja ez által tágulni, 
Ha kezdene, és az beteg fájdalma enjhülni. 

97. 
Jaj! hiv Társam de meg érzé, hogj tsak elköltözne, 
Én mellöllem s Eletének hamar véget vetne, 
Ászt jelenté bús Fejemtől hogj már bútsút venne, 
Indulása Istenéhez nem is meszsze lenne. 

98. 
Mind két részről meg csenek egjmás követések, 
Megeshetett hibáinkról botsánat kérések, 
Hintetének ezen közben sürü könjvezések, 
Tagaimnak melljcn es él nagj eltsüggedések. 

99. 
1000. 700. 45nek esek virradása, 
Holnapjai között Sz. Gjörgj Havára jutása, 
Ötödik nap az holnapban lön ki indulása, 
Beteg Társam NagjSzebenböl ágyban ki hozása. 

100. 
Édes Attja Eletében kedvel Attjafía 
Bethlen Ádám Grófi Úrnak élete hiv Párja,42 

Véreinek szerelmében mindennek példája, 
Kikíséri hiv Társamat felnevelt Dajkája. 

101. 
Bánatokban zabált szivem könjvező szemekkel 
Kcgjes Társam követője lankadt tetemekkel, 
De Szebenben az Tanátsos 12. Fejekkel, 
Dolgunk lévén Országunkban az nagjobb rendekkel. 

102. 
Viszsza térni kell Fejemnek még vágj egj két napra, 
Szükség lévén dolgaimnak folj tattatására, 
Szemelj szerint megjelennem szivemnek kínjára, 
De hogj lépjek Kegjes Társam, most el hagjására. 

103. 
Meg kell lenni, azért Sebes szivem óhajtással, 
Indulattját már kiönti rebegő szóllással, 
Könnjcbbölés és gjógjulás buzgó kívánással, 
Rövid időn job erőben való tanálással. 



104. 
Könjveimnek nagj zápora ezennel árada, 
Fájdalmimnak roppant száma újabb sebet ada, 
Keseredett szivem miként Társamtól marada, 
Isten előtt tett hitlésem, nem ekként fogada. 

105. 
Yiszsza térvén s bé érkezvén Várába Szebennek, 
Azon napnak estvéjére, Oh, kedves levélnek 
Érkezése hirdettetek, hogj hiv Betegemnek 
Már láttatik enjhülése szenvedéseinek. 

106. 
Mint meg száradt földnek kívánt hatmatnak hullása, 
Vas tömlöczböl szegén) rabnak ki szabadulása, 
Bús tengerben Evezőknek jó szél fordulása, 
Akként esek e követtség kedves hir hallása. 

107. 
Midőn végett vetettem volt el kezdett dolgomban, 
Ki indulnom, hogj Szcbenböl vala szándékomban, 
Harmad napon 6. Órákkor nap hajnallásában 
Njugszom vala örök gyászszal boruló Agjamban. 

108. 
faj, keserves ujabb követ Ajtó zörgetéssel, 
Házba lépik szomorodott s kedvetlen nézéssel, 
Más Embert kezd nógatnia lassú serkentéssel, 
Fel ébredé Fejem erre, nagj megijedéssel. 

109. 
Mi a dolog reszketéssel követet kérdeni 
Kezdem, ki is hogj hiv Társam nagjon nehezedni, 
Kezdett légjen és szükséges Fejemnek indulni, 
Mindgjárt, Kintsem ha kívánom életben találni. 

110. 
Ezen szókra mérges nyila újjabb Sérelemnek, 
Egész Testem mint el hatá, s a rettegéseknek 
Nagj tábora körnjékeze, jaj! kettóztetésnek, 
Terhe alatt térdeimis öszve veretének. 

111. 
Fájdalomért kezeimtől fejem kaptsoltaték, 
Lovam szája sebes útra menten indittaték, 
Félelemtől, rettegéstől Vasban Verettetek, 
Ájult Szivem sok részekre mintegy hasittaték. 
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112. 
Édes Társam, hiv Bánjának feküvén házában, 
Dénes Úrnak Szász Tsanádon"" lévő Udvarában. 
3. Mérföld Nagj Szebcnig distantiájában, 
2. s. fél órát tölték addig Siető utómban. 

113. 
Ez utómban meg szünése nem volt Könjveimnek, 
Istenemhez fel botsátott buzgó kérésimnek, 
Uogj avagj tsak még az egjszcr adassék szivemnek, 
Ez életben szavát venni drága nagj Kintsemnek. 

114. 
Szív emésztő mindenféle való nézésekkel, 
Siralmimnak zápora közt hamar lépésekkel, 
Tartván attól találkozom gyászos követekkel, 
Meg érkezem Szász Tsanádra félig holt szivekkel. 

115. 
Tehettségem egjéb nem volt ottanra szóllásra, 
Ele vágj nem Édes Társam, s felelet adásra, 
Kénjszentvén ott állókat, mondák tágulásra, 
Fájdalmai fordultának tsendes njugovásra. 

116. 
Ezzel fejem Fájdalmi közt kevélység pihene, 
I lógj hiv Társom várt szavait meg halnom lehetne, 
Reménségcm megújjula, hogj még terjedhetne, 
Kedves Elte, ha Istennek is ez úgy tetzene. 

117. 
Öt napokig még azután élete terjede, 
Hív Társomnak, s njavaljája, Sulija nehezedé, 
Hervad Teste, fogj ereje, s bútsúzódni kezde, 
Bé hivatván bús Fejemhez lön illjen beszéde. 

118. 
Had láthassa ez Életben még egjszcr Fejemet, 
Ha végezi Elte napját, gjötrelem szivemet, 
Elmentéért ne emészsze, s viselljem terhemet, 
Tsendes szivei, szenvedjem cl, megh sebhetésemet, 

119. 
Szavaira s intésére fájlódám szivembe, 
Körn)ül állók mindenfelé Sürü könjvezésbe, 
Lévén, mondék, édes Társam drágáb Eletembe 
Minden kintsnél, kedves Elted, mig tétetem Sirbe. 

" Szászcsanád (ma: Cenadc, RO), Alsó-Fehér vm. 
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120. 
|ól tudom ászt, úgj mond erre, de kelletik menni, 
Meg Váltómmal, Jésusommal kezeket is fogni. 
Már kész vagjok, |ó Istenem rajtam könjörülni, 
Tsak ne késsel, fájdalmimnak, kívánt véget vetni. 

121. 
Lelki Pásztor könjörögvén meg gjógjulásáért, 
Ászt izeni, hogj szavait nem az ö Éltéért, 
Kormánjozza söt boldog és szép ki múlásáért, 
Esedezzél az Istennek Sz. Fia Véréért. 

122. 
Az Én időm im el múlék, miként az árnjéknak, 
Por és hammú En kenjerem szavai Dávidnak, 
102dik szentül írott jeles Soltárának," 
Ez verseit gjakran mondgja zengése szájának. 

123. 
El bútsúzik végre bátran kedves Nénnjeitöl, 
Dánffi Marja,15' Bánffi Klára,"' Gróffi Véreitől, 
Édes Attja, Gróff Bánffi Gjörgj, mint Testvéreitől. 
)ól neveltél azért áldást kivan az Istentől. 

124. 
Szent írásból szedegetett válogatott szókkal, 
El bútsuzék mindenektől áldás mondásokkal, 
Felruházta volt az Isten drága Virtusokkal, 
Tclljes lévén ekkoronis Resolutiókkal. 

125. 
Testvér Báttját emlegeti, Oh! I Iogj nem látthatja, 
Bár tsak egjszer míg a halál a Sirba záratja, 
Erötlenült njclve szavát néki nem adhatja, 
Személtében Istenének, majd nem ajánlhattja. 

126. 
Végre midőn hidegülő Teste öltöztessék, 
Melj ruhákba, elrendeli, tsak hogj ez ugj tessék,4 ' 
Nemijeiért akarattjok szerint rendeltessék, 
S. ha jó lészen kívánsága bé teljesíttessék. 

'/-soltárok 102:10 
Gr. Bánffy Mária (megh. 1758k.), gr. Bánffy György gubernátor és gr. Bethlen Klára lánya, ifj. gr. 
Bánffy György testvére 
Gr. Bánffy Klára (1693-1767), gr. Bánffy György gubernátor és gr. Bethlen Klára lánya, ifj. gr. 
Bánffy György testvére 
Herepei Gergely esperes feljegyzése szerint a l'arkas utcai templom sírjainak feltárásakor: „Egy 
teljesen öss^elapnlt koporsóban gr. Székely Lás^/óné gr. Bánffy Kata telemé. A nagy virágú selyem ruha 
Köntösben, valamint alsó fehér selyem szoknyája elöl meglehetős épségben. Érdekes, a pár selyem harisnya, melyen 
a bokán feliili részben. Minikét oldalon arany fonallal magyar motívum ék alakra kivarrva. " I Ii:KKr>KI, 2002. 
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127. 
Fordittja már njclvét ezzel buzgó Imádságra, 
Fohászkodást Sűrűséggel egek kárpittjára, 
Istenéhez felbotsátván, az mennjei Óra, 
Megtsendüle és akada az halál horgára, 

128. 
Szent Gjörgj hava 10. S kettödik Yirradott reggele, 
8. és 9. Órák között nagj romlással tele, 
Izenettel, én szivemnek feléből leszele, 
Hiv Társamnak én mellölem, midőn elemele. 

129. 
Szörnjü próba <Társam> édes Társam, megh hűlt 

Testét néznem, 
Nagj kísértet, jaj! legdrágáb kintsemtöl el lennem, 
Haszontalan Eletemet miként kell szemlélnem, 
El szalasztott nagj áldását setét boltba tennem. 

130. 
Meg hidegült tetemeit Sürü zokogással 
Ápolgatom hiv Társamat jajos echózással, 
Az Egeket esni reám vélem harsogással, 
Nints maradás életemis veszik el romlással. 

131. 
Eg, Föld, Hold Sugarai s Világa nap fénjnek, 
Szemem előtt mint terhesült fekete fellegnek, 
Komor volta, cnjhülése nintsen sérelmimnek, 
Részegitte bánat miként leve szőlő tőnek. 

132. 
Njögésekkel emlegetem Házam nagj romlását, 
Valójában tudott, de most nem várt pusztulását, 
Hogj nem lehet követhetnem Társam utazását, 
Búsong szivem, had érhetném Világ el hagjását. 

133. 
Hervadt Ortzám, gjászba borult Fejem tsak kevésbe 
Marada meg, mert ha ekkor kisebb betegségbe 
Esem vala, hamarsággal az halál tőrébe 
Bezárt volna, de Istennek nem lön tetzésébe 

134. 
Özvegjségnek melj keserves tsak emlékezete, 
Annál inkáb próbálása, és terhes Elete, 
Érzi szivem fájdalmimnak nints semmi szünete, 
Etel, Ital, Alom, njugvás, egj sints lehellete. 
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135. 
Elöbbeni edgjes éltem szivemnek terhére, 
Viszont hozzám, mint el rendelt szállására téré, 
Meg kell lenni, hogj heljt adgjak, s Isten tetzésére, 
Fejet hajtsak, zárt is vessek panaszló njelvemre. 

136. 
Özvegjeknek és Árváknak Attjok lesz ígérte, 
Beszédében szolgáival meg is jegjeztette, 
Árvaságom idejében bé telljesitette, 
Sz. Szavait s kegjelmcsen éltem védelmezte. 

137. 
Bátor éltem kísértetnek légjen ki tétetve, 
Életemnek kis Sajkája vészelj közt evezve, 
Senkitólis ez erős kar nints megkötöztetve, 
Nálla marad, Fejem bátor, sok terhet viselve. 

138. 
Setét boltja készíttetek szivemnek felének, 
Meg jelenik hiv Serege számos Vérségének, 
Sz. György hava 3szor öt napján cstvéjénck, 
A Test mellé szomorúan bégyülekezének. 

139. 
Szánakozva mind fájlalják terhes esetemet, 
Condolálni mint kik készek romlott személljemet, 
Könyjvct hullat kiki rajta, s Néhai kintsemet 
Velem edgjütt boltba zárak minden örömömet . 

140. 
Másod napon fel Virrada Nagj Pénteknek Napja, 
Szász Csanádnak helységének zeng számos harangja, 
Mélj gyjászt hirdet, még az öntöt t réznek is ö hangja, 
O h nagj Fátum, jaj! melj romlás minden észt sibongja. 

141. 
Porrá váló házba bé tett Testnek tisztességet, 
Feles számú szép sokaság tészen s ez ínséget 
Fájdalommal nem kevéssel szemlél, akkép Eget 
Ostromolja, Óhajtásom, várván könnjebséget. 

142. 
Rendtartásunk szerint töllem adatott Textusból 
Borosnjai Sigmond Doctor 1 8 első szakaszszából, 
J ó b Könjvének, példát vévén njomorúságából, 
Sz. Tanítást téve Jobnak ím ez szavaiból.49 

Korosnyai Nagy /sigmond (1704-1774), református lelkész, 1738-tól negyenyedi teológiai 
Professzor, idézett beszéde: A% alázatosságnak és bekességes-tnrésnek fényes liiköre. Melljel [...] gr. 
Székely László [...] midőn legdrágább kinlsét [...] hites társát, néh. [...] Bánfft Kata ijju uri-as^szpnt koporsóba 
\"ratá; maga eleiben tétetett [...] 1745. es^l. S~t. Gjöigy havának 16. napján. In: Reménység. Ld. 7. Íj.. 
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143. 
Feles számú kedvetlen hirt hozott követségre 
Felkele )ob magát hajtá borulván a Földre, 
Megszakasztá ö köntösét, s szomorú Fejére 
Beretvának élit veté s ígj felele végre. 

144. 
Mezittelen jöttem az Én Anjámnak Méhéből 
Mezittelen térek oda Világ tengeréből, 
Az Úr adta, vette is el szabad tetzéséböl, 
Térjen áldás nagj nevére szent végezéséböl. 

145. 
Ez szomorún foljdogáló Sz. Gjörgj holnapjának, 
20. s 7dik napján reggel, kit Fortunatásnak, 
Egy forgásit visgáló bölts nevez, mozdulának, 
Meg hűlt Testei, de mondhatom Infortuniumnak.3" 

146. 
Setét gjászszal Teste vivő szekér borittatik, 
Véreitől elszalasztott Társam kisértetik, 
Bánffi Dénes,51 Bethlen Gábor s Miklósnak52 monda

tik 
Ezek neve, kiktől sűrűn Kintsem könjveztetik. 

147. 
El kezdett út, lassú lépés Continuáltatik, 
Mint Városon, úgj Falukon harang kondittatik, 
Gyjászos szolgák kezeitől posztó tartattatik, 
Annak szokott rendi szerint tisztesség adatik. 

148. 
Sz. Gjörgj napján, gjászos napnak el enjészésének 
Setétséggé válásakkor gjász fáklják égének, 
Tsendességgel Kolosvárra Testei érkezének, 
Hűlt tetemnek Templomunkban heljheztettetének. 

149. 
Kolosvárnak lakó népe feles Sokasággal 
Gjülekezik Templomunkhoz, nézni lankadtsággal. 
Megkötözött jajos éltem, szánván pusztasággal, 
Romlott házam, melj jaj! nemrég épüle Vígsággal. 

*> )ób 1:20-21 
50 fortuna (lat.) = szerencse, infortunium (lat.) = szerencsétlenség 
51 J.d. 24. Íj. 
52 Gr. (bethleni) Bethlen Gábor (1711u.-1768), Bethlen Ádám és Bánffv Klára fia, 1744-ben 

dobokai főispán, gr. (bethleni) Bethlen Miklós (1720-1781), Bethlen Ádám és Bánffy Klára fia, 
kamarás, udvari tanácsos 
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150. 
Hátra van még hogj utolsó hivségem mutassam, 
El szalasztott hív Társamhoz s mcgbizonithassam, 
Meg érdemlett tisztességét Testének adhassam, 
Föld színéről örök gjászszal el takaríthassam. 

151. 
Yágjik szivem holtom után hogj mellé tétessék, 
Föld gjomrában, örök házban ö vélle njughassék, 
T ö b b ideig, nem mint eddig azért készíttessék, 
Különös bolt, hová Rajjunk mellé szerkesztessék. 

152. 
Meg készittém Templomunkban örökös házamat, 
Holott Testem s Társam Teste venne njugodalmat, 
Nagj Árjámtól készíttetett Sírból kis Susimat 
K J vétettem s ebbe tettem kedves Magzatomat.1 ' 

153. 
Hogj akiket adott Isten ingjen ajándéka, 
De már töllem elragadott halál erőszaka, 
Amaz nagj nap, adgja viszsza, Mennjorszag hajléka, 
Ditsérhesse Istenünket szivünknek ajaka. 

154. 
E bolt immár bé fogadta drága Zálagimat, 
Fogadgjon bé Engcmetis, s meg hűlt tagaimat, 
Be tegjék, hogj ezekkel édes Meg Váltómat, 
Innét Várjam, s véllek tégjem fel támadásomat. 

155. 
Míg Világról el költözném, addig Temetéshez 
Kell készülnöm, szomorúan tisztesség tevéshez, 
Minél jobban hogj lehessen illik bus Fejemhez, 
Vég hívséget meg mutassa, elrepült kintséhez. 

156. 
1000.700. 40. és 6. Mélj gjászos Esztendő, 
Boldog Aszszonj hava 9, napja fel tetzendö, 
Napja ezen Atjafiak jovallják illendő, 
I Iogj lesz azért feketített levél ki küldendő.14 

157. 
J o b keserves szavaiból levelek íratnak 
Rcménségemnek napjai hirtelen múlának, 
Gondolat im én belöllem kigjomláltatának, 
En szivemben ki valának töllem távozának. 

" Az új sírbolt építéséről ld. I ll-RKI'HI, 2004. 100. 
A Farkas utcai templomban és kollégiumban őrzött halottá kartákról ld. I IlüíKl'Kl, 1971. 215-
-24. Székely László feleségének halotti kartája nem maradt fenn. 
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158. 
Gjászos színnel, fájdalommal Íratott Levélre, 
Gjülekezik számos sereg, a megjedzett heljre, 
Kolosvárra emlékezvén kötelességekre, 
Igj költözvén el edgjenként amaz reménségre. 

159. 
Feketével körös körnjül ház hé vonattatott, 
A koporsó hová Kintscm már bé zárattatott 
Heljheztetett Teátrumra igj bizonjittatott 
Hogj fajdalmom nagj mclj által fejem boríttatott. 

160. 
Az holottis Nagj Enjedi jeles Társaságnak 
Professora és Doctora Theológiának, 
Neveztetik Borosnjóról s hivatik Sigmondnak,55 

Sz. Tanítást elsőben tett számos Sokaságnak. 

161. 
Tsak az Isten öröksége az szegénj híveknek, 
Ö Felsége megtartója ki rendelt részeknek, 
Ö nékiek kies helljen Sorsok eséseknek, 
Őrizője amaz drága szép örökségeknek. 

162. 
Meg lelhetni ezen szókat Dávid Soltárában, 
Soltárinak részei közt lődikban, 
Azon Résznek Verseiben 5. S 6. Szakaszában,116 

De már mégjek arra, ki volt másod Tanittásban. 

163. 
Nagj Enjedi Társaságnak Egjik Professora, 
Nagj Ajtai Mihálj készült az Orátorságra,57 

Magyar nyelven Sokaságnak nagy halgatására, 
Mezittelen Vallást Fejte, melj nem vágj Pompára. 

164. 
Ez meg lévén szokott rendben Sokaság mozdula, 
Templom fele számtalan nép amcljre tódula, 
Szomorúan Harangoknak Oldatok kondula, 
Testet vivő Atjafiak Serege indula. 

165. 
El szalasztott hív Társamat könjvező szemekkel 
Kell kisérnem, melljen szivem nem kevés terhekkel 
Nehezedik, mert küszködöm Súlljos gjötrelmekkel 
Miként hajós a Tengeren hánjkodó szelekkel. 

55 IJ. 48. Íj. 
54 /.soltárok 16:5-6 
57 Ajtai Abód Mihály (1704—1776), Bethlen Kata udvari papja, a nagyenyedi kollégium tanára, majd 

rektora, ld. 8. Íj. 
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166. 
Bé érkezik, s Test Sokaság Templomunkba végre, 
Heljhczteük édes Társam Teste közepire, 
Theátrumra feketített posztónak színére 
Pap Szatmári Sigmund fel áll Istennek székire.58 

167. 
Bölts Salamon Példabeszéd nevet vett könjvéböl, 
Részeinek száma között utolsó részéből, 
10. 11. 12. s20.dik Versekből, 
20. után hat s 30dik jeles tzikkellyekböl.w 

168. 
Tanít mondván gjors és serénj Aszszonj állatott, 
Földnek kerek goljóbisán de ki találtatott, 
Ennek árra Kárbunkulust6" feljel) haladhatott, 
Mint a köhez Férje lelke erössen bizhatott, 

169. 
Az ílljctén nem illeti Társát gonoszokkal 
Éleribe vidámittja Férjét Víg napokkal, 
Markát nittja, s ki terjeszti adakozásokkal, 
Szűkölködőt, s szegénjeket segítvén azokkal. 

170. 
Mindenekben böltsen njittja a szollásra száját, 
Kegjességnek tudománnja fogja njelve tájját, 
Ember előtt kedvességnek s szépségnek hibáját 
Fel találhadd, tsak a bölts lu féli Jehová]át. 

171. 
Mondot t Férfi elvégezvén alkalmaztatását, 
Míg hív Társam meszszebb venné töllcm utazását, 
Harmonica kezdi Gjermek Versek hangozását,61 

Elsőbben is töllem vévén ekként bútsúzását. 

172. 
Kedves Férjem, Székelj Lászlóm életem hív Párja, 
Kinek drága hired neved az Egeket járja, 
Végső szómat s beszédemet tudom szived várja, 
Nagj lévén te bánatod mint a Tengernek árja. 

Szatmári Pap Zsigmond (1703-1760). Kolozsvári református lelkész, beszéde: Féljenek bokája 
Ingott lelkit jóval és nem gonos^s^alillető, s drága gyóngyöknél-is drágább erős as^szyny: néh. [...] Banjp Kata 
íjju iir-as^s^onj, kinek meghidegült tetemei midőn a [...] temető boltba bé-télettek, utolsó tisztességet tett. In: 
Reménység. 1x1. 7. Íj. 

W Példabeszédek 31:10-12, 20, 30 
karbunkulus - igazgyöngy 
Önéletírása szerint Székely László honosította meg Krdclybcn a „Halotti I larmonicus Cántus", 
azaz a temetési kórusok szokását. (Quart. I lung. 4312 540.) Kolozsvárott 1746-1747-ben 
legyezték fel a „cantus harmonicus" szereplését. l.d. SZABOLCSI, 1930. 7. 
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173. 
Első vágj Én szivemnek ö belső rejtekében, 
Oh Első vágj Lelkem kintses záros szekrénjében, 
Njelvemis Lcgclsöb említ, mert jár hivségében, 
Tégedetis szollitlak meg végső beszédemben. 

174. 
Oh szerelmes kedves Férjem, hogy valljam meg 

tölled, 
1 log) botsátaszsz, jaj! ilj hamar el engem mellölled, 
El küldöd é szegénj Fejem immáron előled 
[aj! ingjcnis nem gondolom Angjalom felőlied. 

175. 
Tsak tegnapi valék nállad fénjes palotádban, 
Kevés időt töltheték el njájas kamarádban, 
Nem lehete igen soká, njert aranj almádban 
Kedves néked tudni illik Gróff Bánffi Katádban. 

176. 
2 Esztendőt és e mellett tsak 8 holnapokat, 
Ismét 23. Rövid toldalék napokat, 
Tölték veled edgjütt, mert jól tudom ő számokat, 
Veregetvén elmémmelis gyakorta azokat. 

177. 
Egj tenjérni kevés idő lön véled lakásom, 
Nem rég vala te házadban bé plántáltatásom, 
Már ilj hamar lészen tölled végső megválásom, 
Melljcn mint a széles 'Tenger, Oly nagy búsulásom. 

178. 
Az is nehezitti nékem szörnjü Bánatomat, 
Árvizekkel sokasittja könjvhullatásomat, 
I Iogj előtte elszalasztani drága báránjomat, 
Amaz Én Susánna kisded kedves Leánykámat. 

179. 
Ha ö élne, én helljettem zálagban maradna, 
Bús szivedben rcménlhetném, úgj öröm támadna, 
Njájas kedves játékival, mert addig vigadna, 
Előtted míg te szivednek örömet adhatna. 

180. 
De e kisded drága Alak házadból elment már 
Goljóbissát e nagj földnek, mclj tsak gömböljség Sar, 
El hadgjta, és oda fel van, a szép Egekben jár, 
Engemetis imé mostan ö magához fel vár. 
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181. 
FI is mégjek, nemis vészem észtet tsak múlóra, 
Megtsendült már én szivemben a Mennjei Óra, 
Figjelmetes vagjok amaz Mennjei szózatra, 
Amelj Engem hívogat az véghetetlen jóra. 

182. 
El maradt liiv kedves Férjem szivednek felétől, 
El marad bús lankadt szived, leg felsöb kintsétöl, 
A vágj inkáb szived mostan, elmarad szivétől, 
Mért hivatik a most Menjbe ö Teremtőjétől. 

183. 
Bánffi házból vett Leánjhoz néked sem lehetne 
]ó szerentséd, az tsak hamar, tölled elsiete, 
Tsak most ment volt hozzád s már lön néki enjészése, 
Melj nagj eset miatt téged szörnjü bú követe. 

184. 
Néhai Gróff Aljadnak is tsak ill) szerentséje, 
Volt a Bánffi Leánjhoz kit, hogj vett ö melléje/'2 

Ki vágta ászt hamarsággal halált fejszéje, 
Oh Változó rövid öröm, cl múló sengéje. 

185. 
Mérsékeljed kedves Férjem szörnjü gjötrelmedet, 
Tsendesitsed kérlek sebes háború szivedet, 
Gjözd meg, mint bölts Férfi terhes keserűségedéi, 
Viseld crös hittel reád mért nagj keresztedet. 

186. 
Istenen áll minden látom, Isten ígj akarja, 
Eletemet hogj most Földnek pora bé takarja, 
Mindent véghez viszen Isten hatalmas szent karja, 
Nints ollj erö, Sz. tetszését amelj megzavarja. 

187. 
Tanultad a Xrust,61 hidgjed ö vigasztalója, 
Bús szivednek lészen Orvos és meggjógjitója, 
Örömödnek lészen erős, ol) meg fundálója, 
Hogj Eltednek ne merüljön szélvészben hajója. 

188. 
Fel irta az Isten Menjbe Fohászkodásodat, 
Meg számlálta e földön lett bujdosásidat, 
Tömlőjébe szedte számos könjvhullatásidat, 
Kintsei közt el rejtette sürü siralmadat. 

, d gr- Székely Ádám első felesége gr. Bánffy Anna volt 
Krisztust 



189. 
Vajha nékem meg köszönni tudnám hivségedet, 
Hozzám szívből meg mutatott nagj kegjcsségedet, 
Éppen el nem felejthető forró szerelmedet, 
A szin méznél is édesebb nagj Édességedet. 

190. 
Te házadban Én Óráim Aranj fövenjekkel, 
Fojdogáltak, nem pediglen zavaros tseppekkel, 
Nállad élnem napjaimat fénjes gjöngj szemekkel, 
Számláltam és nem fekete gjászoló szenekkel. 

191. 
Háltziánnak64 melj víg s kedves maga mulatása, 
Vágjon mikor a Tengernek nintsen háborgása, 
Életemnek szintén ollj volt, nállad víg foljása, 
Egyszer is nem lévén annak komor fel bomlása. 

192. 
Fáradtál és futottál hogj kedvemet lelhetnéd, 
Hivségedet hozzám azzal hogj megperselhetnéd, 
Szivedet hogj Én szivemnek azzal szentelhetnéd, 
Örömömet azokkal hogj, felljebb emelhetnéd. 

193. 
Szüntelen ászt kivált jegjül előtte viselem, 
I lalálomról mikor Menjböl jőve ismert jelem, 
Melj nagj vala bús szivedben akkor a sérelem, 
Vércddclis, mert jót tettél volna, te én velem. 

194. 
Meg szünése nem volt sürü kínzó Siralmidnak, 
Bőv patakkal foljó zápor könjvhullatásidnak, 
Éjjel nappal, meg nem szünö sok fohászkodásodnak, 
A szép Égre fel botsátott, nagj jajgatásodnak. 

195. 
Meg hidegült Tetemimet sírván ápolgattad, 
El hervadott Ortzáimat sírván tsókolgattad, 
Bánátidban, keservedben ruhádat szaggattad, 
Gróff Losontzi Bánffi Katád szüntelen jajgattad. 

196. 
Óh valljon hogj köszönnjem meg, illj nagj hivségedet, 
Avagj mivel fizessem meg illj kegjességedet, 
Valljon mivel hálálljam meg, ílj nagj szerelmedet, 
És érette véghez vitt sok kinos gjötrelmedet. 

w Alcyonc vagy I laleyonc, Acolus leánya, Ceyx felesége, ki midőn hajótörésben elveszett férjének 
holttestét a part felé vetődni meglátta, kétségbeesve maga is utána ugrott, Thctis azután mind
kettőjüket jégmadárrá változtatta. 
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197. 
Mind ezekért legjcn néked az Isten jutalmad, 
Háborúid soksága közt erős bizodalmad, 
Ellenségid ellen bátor Mennjei Oltalmad, 
És ez élet után örök kedves njugodalmad. 

198. 
Előtted fel njitom drága Angjalom szivemet, 
Te elődben teszem Földi evezéseimet, 
Tapasztaltad hogj ha abban valaha vétkemet, 
Botsássad meg kérlek hibás tselekedetemet. 

199. 
Nem vétettem soha Én te ellened tudtomra, 
De miért is vettem volna ászt gondolatomra, 
Holott soha te is nékem meg bántatásomra, 
Nem voltál sót kedvem szerint vigasztalásomra. 

200. 
Egj kérésem vágjon hozzád, agj heljt kérésemnek, 
Töltsd bé kérlek kívánságát bútsúzó szivemnek, 
Mikor napod fenje hunjik, add meg észt kedvemnek, 
Tétesd mellé Tested Földbe, hidegült Testemnek. 

201. 
Hogj testünknek edgjütt légjen Sirban njugovása, 
Edgjütt légjen onnét nékik fel is támadása, 
Mikor leszen amaz végső nap fel virradása, 
Archangjainak harsogással szent Trombitálása. 

202. 
El mégjek már kedves Férjem a njugodalomra, 
Légjen az Úr Isten veled; De bútsúzásomra, 
Felelj bár tsak két szót kérlek, hogj ujjulásomra, 
Légjen az, és végső kívánt Vigasztalásomra. 

203. 
Jaj! nékem mert fojtja szivem, keménj fagjlaló zaj, 
Baráttjától az Embernek, válni ha nem kis baj, 
Hát még szive hiv Felétől, avagj nem szörnjü jaj, 
Jaj! Fejemet ellepé jaj! mint Méh kosárt a raj. 

204. 
De mit tégjek, mert kérelmét nem lehet meg vessem, 
Vérrel habzék bátor szivem, s mint egj ászt meg mes-

sem, 
Úgj kell lenni, kívánságát illik bé tölthessem, 
Ájult szivei, félholt színnel válaszom tehessem. 
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205. 
Keseredett szivei értem Végső szavaidat, 
Eltem drága s kedves kintse; E bútsuzásodat 
Vajha mostan mulathattad volna, hív Társadat, 
N'e hagjod vala hirtelen földi zálogodat. 

206. 
Meg nem szegem ígj is ámbár reszkető térdekkel, 
Kívánságod tsak tölthessem rebegő njclvekkel, 
Földre tsüggedt, búban zabált, lankadt szcmfénjckkel, 
Amint lehet, meg felelek im ez beszédekkel. 

207. 
Szerelmes és hív Társam, jaj! töUed mint el hagjatám, 
Példásan, és ílj hamar szomjén miként pusztitatám, 
Végképpen s az bánatoknak tárgjául adatám, 
)ót várhatott reménjemben jaj! mint tsonkittatám. 

208. 
El költözél töllcm, melljel életem fénjessége 
Nagj homáljba merülc bé, s fejem ékessége, 
Elvétetek töllcm kedvelt földi ditsösége, 
Siralmasan mélj Gyászomba bontta ínsége. 

209. 
Mogj botsátlak vala söt jaj! de drága FUtednck, 
Igen nagj volt kedvessége nállam személljednek, 
Tsak teveled óhajtotta tölteni Időmnek, 
Vig napjait, hogj ha tetzik, vala ez Istennek. 

210. 
Tsak tegnapi vidám voltod nállam mulatása, 
Oh, melj kedves vala éltem kegjes drága Társa, 
Általam már többé nem lesz olj fel találása 
Annak, mert lön Aranj Időm végső változása. 

211. 
Velem való kevés elted, mélj sebem rágittja, 
Romlott Fc|em, mint Vas abronts akképpen szorittja, 
Igen nehéz, bódult elmém midőn észt forgattja, 
Mert, személlcd életemig, szivem, Jaj! óhajtja. 

212. 
Oh! Melj kevés idő alatt miként kcttöztetél, 
Szivemnek nagj sulljos terhe elsöb elvétetek, 
Kis leánjom Székelj Susi a Földbe tétetek, 
Másodszor hív Társam tölled éltem választaték. 
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213. 
Bús 1'Ütemnek valljon van é? Valahol példája, 
El bonttá Fejem inség szörnjü sürü zajjá, 
Örömömet, egj Summában Föld gjomrába zárja, 
Ujjulását annak többé, szivem nem visgállja. 

214. 
Vajha továb is mind ketten kedves személlyednck. 
Terjedhetik vala Elte, aszerint Eltemnek, 
Gvors s repülő bús napjai vígabban telnének, 
Örökös mélj setét gjászba igj nem merülnének. 

215. 
)aj! de látom kegjes Társam, már készülésedet. 
Kisded Rajjod után töllem való menésedet, 
Ilijén hamar hát el hagjod meg romlott Férjedet, 
Változtatnod igj nem lehet ígjekezetedet. 

216. 
Mint meg szedett puszta szölö, úgj kell el maradnom, 
Mint leg féltöb egy kintsemtöl, miként kell fosztat

nom, 
Kedves Bánffi, s hiv Katámtól, oh! Hogj kell el vál

nom, 
Gyötrelmes és sulljos Elet nemeit próbálnom. 

217. 
Án második példa vagjok, látom a Fátumba, 
Gróff Székelyek nevét viselt bús Famíliámba, 
Lelkünk tsendes njugodalmát lelök Bánffi 1 lázba/'5 

Kik tsak hamar esénekis halálnak torkába. 

218. 
Én Atjámnak örököse vagjok mindenekben, 
Tapasztalom valójában s balevezésiben, 
lm eleven példa vagjok, bokros szenvedésben, 
Es mind eddig böv résztvettem gvakor esetiben. 

219. 
Valamiként, hogj egj napon történt bé jövésem, 
En Atjámnak e Világra való érkezésem, 
lm akképpen esek eddig való evezésem, 
Szerentsétlen tsillag alatt való születésem. 

220. 
Gazdag valék, de már vélem, éppen semmim sintsen, 
Hamar pusztult házaimban nints kire tekintsen, 
Sürü könjvel tclljcs szemem, s a sints ki enjhitsen, 
Gondjaimba, s bajaimba vágj aki segítsen. 

Utalás arra, hogy id. Székely Ádám is korán elvesztette első, a Hánffy családból szá 



221. 
Eletemnek elöbbeni ö cgjgjes voltára 
Állíttattam ismét viszsza, szivem fájdalmára, 
Eljutottam Olj Életnek megkóstolására, 
Amelj eddig soha nem vont ilj tehes próbára. 

222. 
Ez Világba ez lön nékem Sorssal jutott részem, 
Edgjességnek ö keserves kenjerét már eszem, 
Szenvedések poharait kezéből el vészem, 
Istenemnek, s kezeimet szájamra is teszem. 

223. 
Szándékodat Óh Vajha! De En végbe vihetném, 
Mint eddig is ebbe is hidd, kedvedet nem szegném, 
Lelkemnek hiv nemes fele, gjötrclmeim meggjözném, 
Elbádgjadott gjászos Fejem arra ha vezetném. 

224. 
Tselckedni de ászt nékem nints tehetségemben, 
Éppen semmit sem használhat intés az ílljenbe, 
Mert merültem bánatoknak széles tengerébe, 
Habjainak estem gjörtö szörnjü özönébe. 

225. 
Fájdalmakkal terhelt szivem keserűségébe 
Njögök, ugj mint bádgjatt galamb el fogjok erőmbe, 
Töllem repült szeméilednek emlegetésébe, 
Mind addiglan nem lesz vég míg tétetem Verembe. 

226. 
Világ szerint nékem kellett volna el költözni, 
Hamarébb és az halálnak kaszájára keim, 
Eletednek hogj ha lehet valaha zöldellni, 
Tovább s nem íllj hamar annak végső véget vetni. 

227. 
Meg mutatott, de tartozott kötelességemet, 
Kedved szerint, ha vehetted hozzád hivségemet, 
Méltó voltál arra, azért tettem le hitemet, 
Szerelmedbe ajánlottam midőn Én Fejemet. 

228. 
Szivem nem lelt hibát kegjes hiv szeretetedben, 
Mutattál is jó szép példát igaz hivségedben, 
Mintegj fel is emeltettem, volt Véled éltemben, 
De Jaj! miként aláztatám el költözésedben. 
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229. 
Meg eshetett hibáimnak meg engedésére, 
Kérlek kegjes Társam szíves clfedezésére, 
Szomorodott szivemnek meg könnjebbülésére, 
Töllem való szived térjen el felejtésére. 

230. 
Sietekis kegjes Társam szivednek tzéljára, 
Testem Tested mellé való bezáratására, 
Vagjonis már gondom ennek úgj Testálására, 
Mert külömben tartana más Országnak határa. 

231. 
Szörnjü romlás, Oh! Mint siet már njugodalmára 
El lankadott, s hervadt Tested töllem Válására, 
El fájlódom bús szivemben jutván ülj balsorsra, 
Óhajtalak de követni téged nem sokára. 

232. 
Jelen vágjon már az idő, s ezennel érkezik, 
Hogj hiv Társam holt teteme még meszszebb költö

zik, 
Kinek setét boltját eddig láttam már távozik, 
Szemem elöl, s Ujj síromba mindjárt bezárkózik. 

233. 
Emeltetik Teátrumról hiv Atjafiaktól, 
Koporsója hiv Társamnak, s elrejtetik sirtól, 
Homálj fogja szemeimet mondhatatlan kíntól, 
Szaggattatik szivem miként barom fene Vadtól. 

234. 
lm pediglen ezutánnis hogj meg ismerhesse, 
Az jövendő nemzetis ászt eszébe vehesse, 
Ki fcküdgjék azon földbe, valóban érthesse, 
Ezüst táblán meg jelenti, ez versek metzése. 

235. 
Itt njugosznak Tetemei Gróff Bánffi Katának 
Gjászba borul Éltem kedves kegjes hiv Párjának, 
Ki meg adá lelkét bátran édes Jésusának, 
Szász Tsanádi Udvarában Gróff Dénes Báttjának. 

236. 
1745ben irott Esztendőben, 
Keserves nagj siralomra Változott időbe, 
Sz. Gjörgj napja rontó napja 12dikbe, 
Midőn lészen ez Alaknak vége lön életbe.66 

A metrum kedvéért Székely László néhány helyen eltér a koporsóra helyezett ón 
W- llERíiPEI, 2004. 99. 



237. 
Oh! Szomorú szörnjü eset kevesek valának 
Hiv Páromnak Esztendei felljeb nem hágának 
20. Esztendők 7. Holnapok el nem múlhatának, 
Két 10. Nappal és hárommal, s ketté vágatának. 

238. 
1 Iázassági tiszta kegjes, szent és hiv életben, 
Kgész 3 esztendőket ne tölthetett Testben, 
El repüle, jaj, repüle s melj keserűségben 
Bé meritté gjászos Társát, míg tétetik földben. 

239. 
Meg lehetett feltalálni ennek személljében, 
Amit kíván Ember szive lenni nagy Emberben, 
A kegjesség, nagj képesség, és nagy elméjében, 
Feljül múlt ez Oh! Sokakat, jámbor szeméremben. 

240. 
Ilijén drága kints zálogát hamar szalasztotta, 
Keseredett ujjúit sziwcl Társa ide zárta, 
Eletében kivel Isten Fejem meg áldatta, 
Volt, de hamar tetzcséből magához kívánta. 

241. 
Njugodjál im tsendességben e Földnek gjomrában, 
Társad szive, drága felé, és ha ez Világban, 
jaj! keveset mi lehettünk njájas társaságban, 
Vigadhassunk edgjütt amaz boldog Mcnnjországban. 

242. 

Után teszem, melj 5. Dolog, nagj réquisituma 
I lázasságnak és 5. P.vel fejeztetik ki ma, 
Ugj mint kegjes, Okos és nem éktelenség halma, 
Szemérmetes, Szép és Gazdag, amcl] Aranj alma/'7 

243. 
Illj Iffjúban kegjességnek fénlett nagj tüköré, 
Sűrűséggel botsátotta Immádságát Flgre, 
A Sz. írást 14.szer olvasta clmél]re, 
Támaszkodott mint Istennek kintses szekrénjérc. 

244. 
Elméjének Okosságát lehetett tsudálni, 
Tanittását egjszcr hallván Papnak elmondani, 
Menten kész volt szóról szóra akként elbeszélni, 
Cathecesist, de a nagjott, egj Letzkében tudni. 

1,7 prudtns (lat.) = okos, pius (lat.) = kegyes, pulcher (lat.) = szép, praemiosus, pervides (lat.) - gazdag, 
philocalcus (lat.) - ékes 
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245. 
Bölts Sz. Pálnak Leveleit bár sok úgj forgatná, 
Sz. Vallása tzikkelljeit akképpen visgálná,68 

Mint ez Iffjú ászt mivelte ellenit hánjhatná, 
Világ szokott njilainak, s Lelkét nem játzadná. 

246. 
Mint remekkel a természet vélle éppen úgj tett. 
Mert szépséget személljében, nem kitsint rekesztett, 
Jeles magaviseléssel ötét ékesített, 
Mind e felett, az Isteni félelem frissített, 

247 
A szemérmet e meg veszett idő most nem tudja, 
Régi módi, azért annak jóságát tagadgja, 
Szeméremmel diszesitett, más is helljben hadgja, 
Ki öt látta, légjen más is, olljan Isten adgja. 

248. 
Valóságát értelemnek bár ne említhetném, 
Bátor inkább személljével éltem könnjithetném, 
Mert abban is hiba nem volt, másként evezhetném, 
Mai napon jaj! éltével ha ditsekedhetném. 

249. 
Egj Summában Vélle élvén fogyatkozásomat, 
Én házamban nem érzettem, sőt áldatásomat, 
Tapasztaltam Istenemtől, mint gazdagságomat, 
Mellém adván kedvem töltött hiv Bánffi Katámat. 

250. 
Egj nagj krntsét de farumom jaj! tsak meg mutatta, 
Meg mutatta, s kezdetiben töllem cl ragadta, 
Bxis Eltemnek tsak a jajos emlegetést hadta, 
Örömömet egj órában gjászra változtatta. 

251. 
Oldalában faragott kö Sírnak meg jelenti, 
Csináltattam légjen Én ászt nevem emlegeti, 
Ozvegjségi szomorodott Időmet meg fe|ti, 
1745ben meljnek volt kezdeti. 

252. 
lm hol vagjok Én istenem, és Vram azokkal, 
Eletemben kiket nékem kedves áldásokkal, 
Njújtottál volt, s mint Világi legbetsesebb jókkal, 
Koronáztad vala Fejem, nagj ajándékokkal. 

'elesége bibliaismeretéről ki. NÚMKTII S., 2000. 380 



253. 
Mi meg Váltónk, kegjes Yrunk, tudjuk hogj mostis él, 
Hiszszük Testünk Föld porából, amaz napon felkél, 
A mi jónkra az Yr Jésus, ki minket meg itél, 
Emlékezzél meg öt kérjük, kikben szivünk remél. 

254. 
Fátuminkat meg előzik gjakorta nagj jelek, 
Bizonjos az s. tudom hogj újj dolgot nem beszéllek, 
Tapasztallja észt ö magát, Sok keserves Lélek, 
Emlegetem szomorúan Enis amig élek. 

255. 
Kegjes Társamis ekképpen magáról álmoda, 
Hogj szállásán maga képe falról leszakada, 
Gjászos színnel, köröskörül egészlen mázlóda, 
S Ollj motskoson ajándékul viszsza adatóda. 

256. 
Amelj napon Szász Csanádon Társam élte végzek, 
Azon napon estvéjére Levelem érkezek, 
Professorhoz, hogj tanittson, de az meg irtódzék, 
Lakadalmi Charta falról esek s szaladozék. 

257. 
Mondják álom s. Esős Idö de ö Valóságát, 
Tapasztaltam rajtam bé tölt álmom Igazságát, 
Fogaimnak egh álmomban láttam tsorbaságát, 
Értsd meg immár két szemfogam kiesése dolgát. 

258. 
Almom után egj holnapi idö nem múlhatott, 
Már irt napon kegjes Társom töllem szalasztatott, 
Látás szerint, házam ezzel nem tsak tsonluttatott, 
Hanem éppen telljességgcl elis pusztíttatott. 

259. 
Másik fogam következett másod nap ki döle, 
Mert hív Bátjám, Söt jó Atjám Testeis meg hüle, 
Kis Rhédei Jóseff ki volt, Oszlopom kerüle, 
Mérges halál kaszájára, kit szivem kedvelle. 

260. 
I lógj ö lenne Éltem párja asztis meg álmodtam, 
Három, és fél Esztendővel az előtt fogadtam, 
Istenemnek erős hittel, akit feltaláltam, 
Telljesedik ez fogaim, álma, szint úgj rajtam. 
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261. 
Mint eddigién életem foljt tsak Fatalitással, 
Tusakodott szüntelenül keménj baj vívással, 
Egjel nem múlt, más követte, sulljos ostromlással, 
Hidd nem játék küszködnie, ílljen Fő Fájással. 

262. 
Míg Éltemet és gondomat viselték Szüleim, 
Mennji könjvet ejtettének értem nevelőim, 
Mert többire a njavalják Sajtolták tagjaim, 
Tsüggedt gjakran a reménség, lesvén Vég Óráim. 

263. 
Midőn pedig remittálni kezdett betegségem 
Sok njavaljám után jobbult kívánt íigészségem, 
FI hágjanak én szüléim melljel reménségem, 
Meg tsökönnék el enjészvén földi ékességem. 

264. 
Árvaságnak ö kénjére tudva van keserves, 
Annak komor napjai közt, egj is nintsen kedves, 
Könnjhullatás miá gjakran a njoszolja nedves, 
Emésztődik, mint élőfa, a melj belől redves, 

265. 
Légjen bátor Koronázott Királjnak Gjcrmeke, 
Terjcdgjcn bár czerekre az Árvák érteke, 
Aranj s Bársonj Öltözettel fedessék testetske, 
Bétsbcn légjen Embereknek, miként a gjöngjötske. 

266. 
Mind Semmi az, Szüléinknek, hogj ha napok fenje, 
Húnjik menten oda vágjon szivünknek reménje, 
Kedvesb szokott lenni Nemzők, nagj jó téteméii)e, 
Gjakran pusztul Atják hagjott Sok szép keresménje. 

267. 
Szüléinkben az indulat mindenkor hevesebb 
Személljünlus ö elöttök, el hidd hogj betsesebb, 
Anják, Atják öleikben njugodni kedvesebb, 
Mert másoknak szeretetek, sokkalis testesebb. 

268. 
Igj értsd tollam mind ezeket, de még több van hátra, 
Mert Iffjúi Időm mellj is a Sanjaruságra, 
Hivattatott óh! Mclj sokszor hanjatlott romlásra, 
Amelj idő kevesset hajt, a tanáts adásra. 
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269. 
De ritka volt ki lehetett jó tanáts adója, 
Iffjú éltem jö ösvénje igazgattatója, 
Veszedelmem esvén kevés lett volna szánója, 
Egjcdül tsak az Isten volt, Fejem meg tartója. 

270. 
Tulajdonom, hogj az bánat leszsz, megjelentette, 
Örömömnek tartósságát ezis kifejezte, 
Mert Testemet a legelsöbb köntösöm fedezte, 
Feketével s Eletemet, s gjászszalis kezdette. 

271. 
Mind eddig is majd szüntelen úgj Continuálta, 
Sok farumom szokott úttját el nem tétovázta, 
A szerentse ajándékát Fejemtől meg vonta, 
20. után 6. Embert eddig Fejem el g]ászolta. 

272. 
Meghalhatod, hogj eddig már mennji Esztendőket, 
Töltöttem el életemben harmintzedgjediket, 
Nem végeztem, de szemléltem kevés jó Időket, 
Szomorúan, jaj! hullattam keserves könjveket. 

273. 
Eddig cl foljt napjaim közt én tsak ászt mondhatom, 
|ó napomnak valójában, im észt számlálhatom, 
Mátkaságom, s Mázasságom, a többit hagjhatom, 
Mert azokat ezek közzé, nem is számlálhatom. 

274. 
De az is hogj melj tartós volt, felljcbb megérthetted, 
Romlásomat, s bal sorsomat eszedben vehetted, 
Lankadtságom méltó voltát, ebből ítélhetted, 
Örülhetsz is azon, ha észt te el kerülhetted. 

275. 
Mert lön hamar Örömömnek végső Enjészése, 
Jaj! mondhatom kezdetiben nem remélt végzése, 
Hervasztjais tagaimat mint fát molj vese, 
Melj addig tart, míg Testemnek leszsz Fölbe térése. 

276. 
Nem is tsuda, mert Eletem, s házamis meg romla, 
Reménségem tsikorgással, fenékkel fordula, 
Viszontagság, mint fészkére, reám ugj talála, 
Mint nagj felleg, homálljosság szemeimre szállá, 
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277. 
Ez sem elég egj baj után, más is következik, 
Romlásomra más romlás is nagjon igjekezik, 
Mint Innepre, az Sokaság, hozzám gjülekezik, 
Ingjeknek számosságok, esetemen hízik, 

278. 
Osztozásom szenvedésit önként el halgatom, 
Mjnt akarták ászt zavarni mások el múlatom/''-' 
Tudgja Isten próbáimat és ártatlan voltom, 
Itéllje meg ö Felségét bíróul állítom. 

279. 
Akikkel Én Sok jót töttem, és ették kenjerem, 
S úgj tartottam, hogj mindenik volna hív Emberem,7" 
Alattomban mérges njelvek, volt éles fegjverem, 
)ól tételért töllök ez volt, meg fizetett bérem. 

280. 
Többet mondok, nézd meg sorsom, kiket nem esmér

tem, 
Majd mondani azoktolis töbnjire Sebzettem. 
Ártatlanul, Söt ok nélkül, földig betsmeltettem. 
Nemzetemben jó akarót kevesset szemléltem. 

281. 
Még nehezebb, mert a kikről már úgj gondolkoztam, 
Hogj hivségre nagj mértékben ugjan rá találtam, 
Romlásomban azok által épülni kívántam, 
lm azokban nagj változást szomjén tapasztaltam. 

282. 
S nem hogj azok szánakoztak volna romlásomon, 
De szivekben örvendettek nagj Változásomon, 
Igjekeztek halmot rakni el alélt Sorsomon, 
Épülések vélték az En aláztatásomon. 

283. 
Tekintsd meg már józansággal kérlek kegjes Lélek 
111) keserves állapatom, mert tsuda hogj Élek, 
De ne tsudáld vigasztalást magamban nem Lelek, 
S Istenemnek könjves szemmel ezekről beszéllek. 

284. 
Eletemnek igj telének edig bus napjai 
El aléltak rabság miatt Testemnek tagjai 
Jaj! nem tudom ha szűnnek é Viszontagságai, 
Mintha ugjan rám esnének házam kőfalai. 

Utalás testvérével, gr. Székely Ádámmal (1716 u-1771) való örökösödési vitájára. _.. - — — »••-»».¥*. , , i / i . U J A nt .M . I I I . I I I I . M . I I i i i i \j u . — i / i i ; * ni w i i i i i n i i . i i i u t . i l v i i i i i n i . i . 
I 1 1 ] ' I • ' • ' - • • 

utalás arra, hogy 'l'uróczi István, volt pracceptora és birtok gazdasági ügyeinek intézője pénzügyi 
"gyekben megbízhatatlannak bizonyult. 
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285. 
Szemem előtt mutat minden tsak szomorúságot, 
Házaimban mindenfelől látok pusztaságot, 
Visel fejem meg emésztő sulljos lankadtságot, 
Nem lelhetek szív ujjitó kedves Vidámságot. 

286. 
Amiben ez előtt Fejem mulatságot látott, 
Gondjai közt enjhülésül, mintcgj hogj már tartott, 
A sem kedves búsult elmem vasban kaptsoltatott, 
Rebeg szivem sérelmektől, úgj meg pántóztatott. 

287. 
Ki nem tudgja, s nem próbálta az Életnek nemét 
Ingjen nemis gondolhattja, méljséges gjötrelmét, 
A mús szívnek tsak az érzi epesztő Sérelmét, 
Aki abban evez, arröl adhattja értelmét. 

288. 
Nints olj tudós, és bölts Ember, ki fel njomozhatná, 
Kősziklákon járó hangják njomát meg láthatná, 
Bánatot is valójában meg magjarázhatná 
Köszivetis hamarsággal ez meglágjithatná. 

289. 
Hoszszabbittja Ember éltét mondgják a Vig Elme, 
Aki szivét nem fonjasztja, a bú, s Üres szeme 
Könjvezéstöl, s nem sajtollja, kínok mérges kéme, 
Ú)jul kedve, s nem hibádzik elkezdett öröme. 

290. 
De a bánat a tsontot is, könnjen meg száraztja, 
A szépséget mint Virágot, meleg szél hervasztja, 
Az erős ép Testűeket, hamar öszve rontja, 
Nints grátia, kire talál, a Földhöz is sújtja. 

291. 
Egj rendre is ö előtte, nints semmi tekintet, 
Maga után kérelemmel nemis esedeztet, 
Haszontalan, mert szüntelen, sebes könjvet hintet, 
Tagainkat atzéllozott bilintsbe <rekesztet> verettet. 

292. 
Ah! Siralmas Eletünknek keménj Oskolája, 
Majdan porrá váló Testünk keserves próbája, 
Melj sok szélvész között evez szivünknek sajkája, 
A kísértet seregeit ellenünk mustrállja. 
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293. 
Igj van dolga Fejeinknek hol a njugodalom, 
Nem szűnik é egj kevéssé a belső fájdalom, 
Mind igj rettent szánás nélkül, a bú s aggodalom, 
S addig tart é? Míg Testünkre rakatik sírhalom. 

294. 
Valljon Fejem lát pihenést, míg Enis elmennék, 
Föld színéről hogj élők közt többé már ne lennék, 
Míg hűlt Testem a férgektől öszve emésztetnék, 
Hogj avagj tsak egjszer addig pihenést vehetnék. 

295. 
Mert ha mind igj, félek rajta, követ veszedelem, 
Gjászos éltem, ha kerüli a kívánt védelem, 
Nem sokáig fog küszködni e gjötrelcm velem, 
Eltem végzi, nem sokára magamban úgj vélem. 

296. 
Már régulta küszködömis ostromló szelekkel, 
Hevül Testem, izzad Fejem, sok szenvedésekkel, 
Körnjül fogott a fájdalom számos seregekkel, 
Őriztetem töllük mint Rab tanult Vitézekkel. 

297. 
Mint nagj Sereg ellenségre reám úgj iránjoz, 
Egjenesen feltett tzélra, mint aki kormánjoz, 
Sürü Felleg Fejem felett Scbeséggel tornjoz, 
Bús szivemben hova továb mélljebb Sebet hornjoz. 

298. 
Tagaimban a küszködés miatt fél holtságot. 
Tapasztalom, szivemben is érzek ájultságot, 
Baj vívásom ejtett rajtam jajos tsonkaságot, 
Majd le tön életem, miként Ember Aszszu ágot. 

299. 
Oh Változás! Oh! Fájdalom Óh! Nagj keserűség, 
Szin emésztő, és fonnjaszto szertelen nagj ínség, 
Mindenfelől szorongató kedvetlen epeség, 
Meljbül leszé szabadulás, tántorog reménség. 

300. 
Ki észt írtam voltam Fia Gróff Székely Ádámnak, 
Hív Párjától, kit neveztek Rhédei Katának, 
Keresztségben neveztettem Gróff Székely Lászlónak, 
Kívánom ne légj részese, Siralmas Sorsomnak. 
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Ezen eddig irt Verseimet pedig rekesztettem volt bé 
akkor ekképpen. Vége. 

Vajha szenvedéseimnek is már egjszer lenne Vége. 
De annakutanna ugjan ezen Versek írását Continu-

áltam az aláb meg irt mód szerint. 

301. 
1746.ban a midőn írnának, 
Addig eltölt clegj napját Eltem foljásának, 
Lerajzoltam, Irásim itt oda igazitnak, 
Meg láthatod hánjkódását Eltem Sajkájának. 

3U2. 
Be fejeztem írásomat e szótskával Vége. 
Reménlettem fájdalmimnak hogj oszlik fellege, 
Nem ostromol immár tovább fátumom Serege, 
Es fel derült homáljban bútt Napom féii]essége. 

303. 
Jaj! de nem lett még ezzelis Vége mert Istennek 
Tetszett böltsen hogj Eletem több szenvedéseknek, 
Vcttettessék még alája, renditis ezeknek 
Ki beszéllem, noha nehéz eléggé szivemnek. 

304. 
Oh! Szent Isten, életemben tudod benned bíztam, 
Terhes, és nagj próbáimban hozzá ragaszkodtam, 
Meg esmérem, hogy te töllcd el nem hagjattattam, 
Söt mind eddig kegjelmcsen, imé meg tartattam. 

305. 
I la Reggeli, és már Déli el fol)t napjaimban, 
Eletemnek gjakran voltam nagj s sürü próbákban, 
Adgjad Uram, hog| Estéjén éltem foljásában, 
Vigadhassak a te kegjes Irgalmasságodban. 

306. 
Dorgáll|ad meg sulljos szelét njomoruságimnak, 
Többé azok édes Atjám nem ostromoljanak, 
Elégeld meg terhes voltát Sürü Fátumimnak, 
Vigasztalj meg, érzésével, a te jóvoltodnak. 

307. 
30. után Egj Esztendőt én akkor töltöttem 
Mikor felljeb irt Eletem Írásban le tettem, 
Erről ugjan Verseimben ott is emlékeztem, 
De ittenis feljegyezni helljesnek Ítéltem. 
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308. 
3. Egész Esztendőket, s 3. Holnapokat , 
Töl töt tem el özvegjségben, s 15, napokat, 
Szenvedtem ez idő alatt keserves próbákat, 
Könjves szemmel foljattam el számos sok órákat. 

309. 
Minden tsak híjában való, mert mi Istenünkkel, 
Perlekednünk hidd nem lehet, kegyes Teremtönkkel, 
Végben viszi akaratiját szabad tetzésekkel, 
Ellene nem állhat Senki, vakmerő erőkkel. 

310. 
Teremtését ha cg) felöl Sújtolja próbákkal, 
De más felöl érdekeli Yigasztalásokkal, 
Szörnjü bánat emésztődik idő múlásokkal, 
Külömben de ki bírhatna rontó fájdalmakkal. 

311. 
Én bennemis Sz. feszesét Isten végbe vitte, 
Idő múlva fájdalmimat enjhitni kezdette, 
Bánattal meg emésztetni Fejem nem engedte, 
Áldott légjen ö Felsége Sz. neve érette. 

312. 
Amit rollam végzett Isten, ki nyilatkoztatta, 
Másod páros Sz. életre elmémet hajtotta, 
Életemnek hív Párjátis nékem ki mutatta, 
Ezen áldást, mert mást innét Fejem nem várhatta. 

313. 
Másodszori Házasságban ritka ki talállja 
Várt njugalmát Világ szája, s köz beszéd úgj Vallja, 
Meg esik ez, ebben némelj az Igazat szóllja, 
Aki ennek nagj igáját Vállain hurtzollja. 

314. 
De meg mentett jó Istenem Engem ez nagj ter[h]töl, 
N e m engedte kegjelmesen, hogj nagj özönétől 
E bánatnak bonttassék Fejem mint szélvésztől 
Szokott Gálija elmerülni habok erejétől. 

315. 
| ó , liiv Társat másodszor is én mellém rendele, 
Toroczkai Sigmond Urnák, hiv Társa kit szüle, 
Ez világra, Toroczkai Klára, s fel neveié, 
El ragadván Öreg Férjét tölle halál szele.71 

Id. (torockós/.cntgyörgyi) Thoroczkai Zsigmond, II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1690-
biz.almi embere, 1738-ban letartóztatták azzal a váddal, hogy levelezésben állt Rákóczi Józ 
(1700-1738). Második felesége •Thoroczkai Klára. 



316. 
Tudva vágjon régisége Erdélj országiban 
Toroczkai Uri Háznak, ditsekcdik abban, 
Két díszes Pár plántáltatott egjbe házasságban, 
Örvendhetett Toroczkai Sigmond Klárájában. 

317. 
A |ámborság találkozott egjbe szelídséggel, 
Tökélletes hiv szeretet engedelmességgel, 
Isten, s Ember előtt maga kedveltetöséggel, 
Foljtattákis életeket buzgó kegjeséggel, 

318. 
Meg áldotta Isten őket jeles Magzatokkal, 
Mint meg annji szép zöldellő Olaj Agatskákkal, 
Egj Fiúval, és 4. Számú élő Lcánjokkal, 
Nagj szép áldás a ki bírhat íllj Világi jókkal. 

319. 
Leánjok közt a kisebbik neve Susánnának, 
Mondattatott kereszségben, meg is felelt annak,72 

Rósz erköltse benne nem volt c mai Világnak, 
Istentől ez adattatott második Társamnak. 

320. 
1000. 700. És 48. Már múlt Esztendőben, 
Midőn éltem volna éppen 32dikben, 
Másodszori házasságom ötlödik elmémbe, 
Meg njugodék elmém a jó Isten tetzésébe. 

321. 
Toroczkai Susánnának jó híre hallása, 
Be férkezék szivembe és soktól jovallása, 
Kívántatik valakinek, de közben járása, 
Ne hogj szokás szerint Világ tzélom játszódtassa. 

322. 
Tsak nem rajta telek éppen, a mitől im féltem, 
Akit hívnek, s igaz szívnek magamhoz reméltem, 
Hogj szolgáljon ebben nékem, néki esekedtem, 
Olljat benne tapasztaltam, kit rolla nem véltem. 

323. 
Mert tsak hamar éppen nem vélt szörnjü változással, 
Akit jovalt, most meg másolt szinlö szó adással, 
Fordította más szcméljre, roszsz okoskodással, 
Mert ki tetszett, hogj mit akar ez áskálódással. 

72 Utalás a Zsuzsanna név jelentésére: liliom, ártatlanság 
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324. 
De hogy ebben kedve telljék Isten nem engedte, 
Amit remélt telljességgel ketté is metszette, 
Kezdetiben, s ez tzéljától, meszsze is vettette, 
Ezen Ember magát Sokban bé elegjitctte. 

325. 
Meg tsökkönven ez Embernek hozzám hivségébcn, 
Magam foga dolgom többi elrendelésében, 
Júliusnak 20. után 7. napja rendelésében, 
Meg jelenem Sz. Királljon71 Aranjos mentében. 

326. 
Jó órában esett éppen oda érkezésem, 
Kedvet talált mind két részről jelentett tetszésem, 
Meg azon nap gjürüt váltánk, s lön örvendezésem, 
Szemeimmel szemlélhetvén előttem Jegyesem. 

327. 
Bús életem ekkor újra pihenülést ére, 
Töltögettem napjaimat szivemnek kedvére, 
Ez életben fáradtságunk, jó Házas Társ bére, 
Salamonnak bölts beszédit bár olvasd meg erre.74 

328. 
Mátkás élet edggik kedves része az Életnek, 
De más felöl mestersége nagj ekkor Ördögnek, 
Hogj zavarjon, menten talál valakit eszköznek, 
A ki által el <ronthattja> rontója légjen szeretetnek. 

329. 
Hogj ha egjkor szükség ekkor, bár szemesnek lenni, 
Yigjázva kell akárkinek szavait el hinni, 
Mert tsak hamar fognak téged a Vizre is vinni, 
Hamar hírei, szó be vétel bánatot fog szülni. 

330. 
Példákban is szemlélhetni pennám rajzolását, 
Tapasztaltam én is ebben Világ Ostromlását, 
Munkálódtak gonosz úton egjbe zavarását 
Ezen njájas Életemnek vélvén változását. 

331. 
De az isten a dolgokat a ki korniánjozza, 
Tsalárdságot a nap fénjre igen gjakran hozza, 
Állandó, hív szeretetet az az egj okozza, 
Hogj ne légjen Fejünk éppen a Világnak Vázzá. 

Gyéresszcntkirály (ma: Sincraiu, RO) Torda vm. 
Példabeszédek 11-12 



332. 
l innékemis hátam megé Világ ö hálóját, 
Megvetette, s el hintette, meg veszett maszlagját, 
Kipróbálta mindenképpen álnok practicáját, 
De nem érte el ebbenis veszedelmes tzélját. 

333. 
Két nap hijján 3. Holnap múlva hit mondásra, 
Mindszent hava 29. elrendelt napjára, 
]ö a levél, hogj elmennjek Szász lakta Vingárdra73 

Egj két kedves Atjámfia, velem indul útra. 

334. 
Virrad az nap, mclljcn szönjeg földre teríttetik, 
Udvari Pap Páké] Antal,76 bé jött jelentetik, 
Isten neve Segidtségül mindentől hivatik, 
1 lírlés által a szeretet megpetsételtetik. 

335. 
Vigad szivem újjul kedvem, s volt min Valósággal, 
Drága hívság, kívánt szépség álhatatossággal, 
Szemérmesség, termet jó s szép alázatossággal, 
Mert házamban ím érkezett ezen párossággal. 

336. 
Mái világ a szemérmet jóllehet gúnjollja, 
Régi módi, paraszt szokás ekképpen tsúfollja, 
Tsmtalanság, és Yásottság jelesebb jovallja, 
S a ki ehez nem tud hírét annak ótsárollja. 

337. 
De emellett titkon sok szív visel nagj Igákat, 
Hordozza a Férfi Süveg Aszszonnji Kontjokat, 
Módi tartja, ha felrakja éktelen szarvakat, 
F.rös gjomor, melj nem komor, látván ez dolgokat. 

338. 
Hálát adok Istenemnek ebben nem volt részem 
Titkos bánat ez emésztő kenjerét nem eszem, 
Lássa Világ, mint jovalljon, én ászt félre teszem, 
Mérget njújtó köszönetit kezemben nem vészem.77 

7Í Vingárd (ma: Vingard, R()), Alsó-Fehér vm. 
7,1 l'alán azonos l'akei (H.) Antallal (S/INNYKY, 1905. X. köt. coll. 107-108) 

7 Székelv László házasságának konfliktusairól és (elesége halálának gyanús körülményeiről az 
utókor Rettegi György visszaemlékezéseiből értesülhetett. (RmTKGI, 1970. 269.) Székely 
önéletírásában is olvashatjuk: rosszakaróik azt a pletykát terjesztettek, hogy megmérgezte 
teleségét. (Quart. I lung. 4312. tol. 638-639) 
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339. 
Mátkám Attja, és jó Annja ezeket nem tudta, 
Leánját is kegjességre inkáb tanította, 
Szelídséget, tscndességct elméjében njomta, 
Szemérmesség reguláját beléje oltotta. 

340. 
Illj jó Társra, kívánt Párra midőn akadhattam, 
Mátkás élet njájasságát vígan tapasztaltam, 
Mások sorsát irigjelni semmiben nem tudtam, 
Magaméval kedvességgel, mert contentálódtam. 

341. 
10. nap hijján tsak nem hogj 7. Holnap igj el telek, 
Lakadalmunk tetszett heljét Sz. Királljt kedveilék, 
1749. Esztendőt szemlélek, 
Böjtlö hava 10. után 8. napjára rendelek. 

342. 
Rendelt napra és órára lönk megindulással, 
Szép Aranjos Vize78 tsak nem gátolt áradással, 
]eget rontó, sűrűn hordó, sebes nagj zúgással, 
Bátor szív is észt szemlélte belső Irtózással. 

343. 
Szercntsésen az árvízen, mind által költözénk, 
Utazásunk várt helljéhez közelebb érkezénk, 
Szomszéd Falu Gjéres7'; meljben faztunkban füttö-

zénk, 
Kevés idő múlva hel]be szép rendel érkezénk. 

344. 
Gjülekezet kevés volt itt, de volt edgjet értő 
Beszédével, vigságával, senkit meg nem sértő, 
Személljében ez amazzal, magát kcdvcltető 
Sokan mondták, illj vigasság ritkán történhető. 

345. 
Hátra lévő része Napnak vigságban töltetik 
Másod napon újj hiv Társam bé is kontjoltatik, 
Neve napján még pediglen fejére tétetik, 
ló kívánás mindenektől ezzel kettőztetik. 

346. 
33. Esztendőmbe már ekkor beléptem, 
Esztendeim száma között Ember kort elértem, 
Fel tanáltam istenemtől a mit szivböl kértem, 
Harmad napra, végre Súkra magammal elvittem. 

Aranyos folyó (ma: Arics folyó, RO) 
Gycrcs (ma: Ghiris, RO) 'l'orda vm. 
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347. 
Ott lakásom ekkor nékem Pünkösti Királyság 
Voltaképpen tsak rajtam lévén az Arendátorság, 
Alig múlhat el a holnap, ért nem várt boszszúság, 
Veszett Világ, alig van már igaz Atjafiság. 

348. 
Egh személj tol egj napon irt 2. Levél érkezik, 
A nékem irt, másnak írttal éppen ellenkezik, 
Fekvő beteg voltam ekkor, színem meg változik, 
Nem vélt ezen tsúfos dolgon, szivem meg irtózik. 

349. 
Társam búja fájdalmamat jobban is újjittja, 
Láttam ugjan, hogj előttem nemigen mutattja, 
El költöznöm betegenis hasznosabb állittja, 
Honnjom tájját igj boszszúság nem ostromolhatja. 

350. 
Megindulék, Súkróls" menék azonnal Kálljonba,81 

Mint énnekem osztozással jutott Jószágomba, 
Semmi hasznom, sőt károm volt Arendatorsagban, 
Szép köszönet, ülj levelek jővén illj Órában. 

351. 
Egj második házasságom kedves gjümöltseit, 
Meg engedte Isten érnem drága áldásait, 
Njájas Éltem, igen ritka egj pár Magzatjait, 
Sigmond, s Klára Gjermekimben Jaj! kedves rajjait.*2 

352. 
Jó Annjának, Hiv Társamnak lön az az tetzése, 
Torotzko Sz. Gjörgjön83 lenne meg betegedése, 
Jó Páromnak végbe mene fel költözedése, 
Öröm között szivemnek volt belső rebegése. 

353. 
Medggjesre84 hogj el indulljak Királji Táblára, 
Igjes ba)os dolgaimnak foljtattatására, 
Ez tetzése jó Napámnak, s parantsolattjára. 
El készülék, hogj viselnék gondot dolgaira. 

8,1 I.d. 25. 1). 
81 Kalyán (ma: Cáianu, RO) Koloz.s m. 
82 Székely /sigmond, Székely Klára (1751—?) gr. Székely László gyermekei, kisgyermek korban 

meghaltak 
8 ' Torockószentgvörgv (ma: Coltesti, RO) Torda vm. 
84 Medgycs (ma: Mcdias, RO), Alsó-Fehér vm. 
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354. 
Társamat illj állapatban, de miként hagyhassam 
Betcgülö félben lévén, hogj hogj távozhassam, 
Kétséges kimenetele, s pert se múlathassam, 
Nints egjéb mód Istenemnek szivböl ajánlhassam. 

355. 
Könjves szemmel jó Társamtól végre Vöm butsumat 
Bús gondokkal mondott útra eresztem magamat, 
Félvén ne hogj döbbeni nagj Változásomat, 
Ismét érjem Házambéü elpusztulásomat. 

356. 
Két három nap idö közi tsak alig telhetett, 
Alamoron83 lévén levél utánam küldetett, 
Kedves jó hir, meljbcn nékem Írva jelentetett, 
Meg szabadult Társam, s Fiú Magzattja született. 

357. 
Fiatskámnak e Világra lön születtetése, 
1000. 700. És 50ben az Isten végzése, 
Njoltzadik nap Böjtmás hóban kegjes rendelése, 
Njilatkozék, ez nap lenne házam épülése. 

358. 
Születése mikor esett éppen útban voltam, 
Szent Bibliát ugjan akkor Szekérben olvastam, 
Kedves levél vételével ugjan meg újjultam, 
Felljebb leirt útból menten viszsza is fordultam. 

359. 
Alig várom Toroczko Szent Gjörgjre hogj érkezzem, 
Maros Vize foljamattját én által evezzem, 
Beteg Társam és Magzatom szemeimmel nézzem, 
Örömömnek újjulását, ott heljbe élvezzem. 

360. 
Egj nehánj nap múlva Gjermek meg kereszteltetik, 
Nagj Attja Sigmond nevére Fijam neveztetik, 
Örvendezők levelei sok felöl küldetik, 
Áldás, és az jó kívánság meljben kettőztetik. 

361. 
Következett 1000. 700. után 51 ben 
Kies Tavasz Böjtmás hava szintén kezdetiben, 
Torotzkó Sz. Gjörg) említett, s meg irt hcljsegében 
20. után 6. Napja foljván lépem Ujj örömbe. 

Alamor (ma: Mámor, RO), Alsó-Fehér vm. 



362. 
Más Magzatom akkor ismét újra születették, 
Nagj Annjának Klára neve nékie adaték, 
Keresztségben ülj pár Rajjal házam meg áldaték, 
Istenemnek áldásain szívből örvendhetek. 

363. 
Vidul szivem, újjul kedvem növekedéseken, 
Isten, s Ember előtt magok kcdveltetéseken, 
Idcjeknek feletteis nagj Elmésségeken, 
Fundáltatott ez írásom igaz beszédeken. 

364. 
bővebb gondom irántok volt, hogj az kegjességben, 
Nevelhessem Gjermekcim Isten félelmében, 
Hála légjen Istenemnek tzélomot ezekben 
Elis értem, melj nints sokszor a meg őszült bőidben. 

365. 
El halgatóm tsak azonnal, hogy szólni kezdettek, 
Magjar Deák njelven cdg]ütt menten beszélgettek, 
Engem s Társam, Innep s nevünk napján köszöntet

tek, 
Deák, Magjar, Vers mondással, s Németül értettek. 

366. 
Engedelmes, nem vakmerő szelíd természetek, 
Mind kettőnek ép tagokkal, volt rendes termetek, 
Ah! Egj pár kedves Rajjaim emlékezetetek, 
Már melj nehéz nem ölelhet karjaim bennetek. 

(574-631) 
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