A marosvásárhelyi református temető
legrégibb sírkövei.
Marosvásárhely első temetői a középkor szokásának megfelelően
egyfelől a mai várbeli református nagytemplom, másfelől a református
kollégium táján állott Szent-Miklós-templom körül voltak. Temetkeztek
a templomokba s a hajdani zárdákba is. 1 A mai református temető
csak a XVII. század első felében, a róm. kath. a XVIII. században, a
többi még később keletkezett. Nagy Szabó Ferencz, a krónikás följe
gyezte, hogy 1617 januárius 7.-én Kolozsvárról 17 forinton egy ormos
koporsókövet hozatott, melyet a csak nem rég vásárolt és palánkkal
bekerített saját temetőkertjébe tétetett. Nemsokára ezután ugyan e körül
a város megvette és bekeríttette a helyet temetőnek s most Szabó
Ferencz is elbonttatta az ő kerítését. Sírkertje beolvadt a köztemetőbe,
amelynek így első lakója az ő 1616 május 8.-án meghalt kis fia: Nagy
Szabó Istók volt.2
A síremlék alá oda került rendre Nagy Szabó Ferencz egész
családja. Ma az ormos követ nem találhatjuk meg; de valószínűleg ott
állhatott a ref. temető közepe táján, azon a domboldalon, ahol Nagy
Szabó Ferencz öcscsének, vejének és nagybátyjának síremlékei egymás
közelében máig fönnmaradtak. Itt és a temető cinterme mellett csopor
tosul az a mindössze 7 darab XVII. századi sirkő, mely e népes teme
tőben a régiekből csak mintegy emlékül maradt. A többit nagyobbára
építő anyagnak használták fel a XIX. század elején az u. n. kisteinptomhoz
s a temető mai legrégebbi sírköve a ref. nagytemplomból vándorolt
mostani helyére, a cinterembe.
A cintermet régebb erős cserfakerítés vette körül, amelyet ezelőtt
néhány évvel lebontottak. Most is áll azonban 1698-ban épült cserfa
színje, mely ma a legrégibb erdélyi temetőszín.3 Hajdani kerítésének
keleti kapuja mellett belül feküdt az a 190 cm. hosszú, 95 cm. széles
és 25 cm. vastag, fehér mészkőből való, lapos, czímeres, párkányozott
fedősírkő, mely Marosvásárhely egy kiváló, de elfelejtett városbírájának
őrizte meg emlékét. Nagyon rongált állapotban van. A kimagasodó
10 cm. széles párkányzata megtöredezett. Mélyített mezejének felső részé
ben a párkányoktól 13—13 cm. távolságra, azokkal egyenlő magasságra
egy 40 cm. széles és 45 cm. hosszú címervánkos négyszöglapja emel
kedik ki, melynek sarkaiból egy-egy díszül alkalmazott tulipán nyúlik be
az elkopott barokk ízlésű czímerpaizs felé. A paizs képéből a kopott1

V. ö, Orbán Balázs, Marosvásárhely leírása 22. 1, A Széki gr. Teleki család
oklevéltára 11. 450. ,
2 Erdélyi Tört. Adatok I. 122 ; 123.
s
Feliratát közölte Orbán Balázs id. m. 28. 1. — A temetőszín rendeltetéséről
ír Apor Péter. Metamorphosis Transylvaniae 409. 1. A színről általában 404—409,
Továbbá Apor P- verses müvei és levelei !• 90—9§,
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ság miatt semmi sem ismerhető meg. A párkányon és a felső mező
négyszöge alatt felirat foglal helyet. A mező alsó részét barbár név
bemetszések és más bicskapróbálgatások rongálták meg.
A párkány vagy keret kapitel betűs legendája a czímer fölötti kes
keny oldalon kezdődik és soronként a következő :
MONVMENTVM EGREGII AC AMPLISSIMI VIRI DOMINI | MICHAELIS
NAGY SABO IVDICI ET CÍVIS QVONDAM PRÍM ARII PER CERTOS
ANNORVM CVRSVS LIBERA j E CIVITATIS MARÖSVASARHELIENSIS
AB VXORE MAESTISSIMAE ET FILIO GRATITVDINIS ERGO POSITVM
ANN. 1627 DIE 24 MAY.
Folytatása a kereten belül, a czfmervánkos heraldikai jobb olda
lán: AETAT1S SVE 63.
A címervánkos alatt a következő betüfonásos, megrongált nagy
betűs distichon vehető ki:
. . . EIVSDEM SAEVIT IN AETERNVM PATVLO MORS
INVIDA MVNDO NÖSTRAS V[ . . . JET SVDERE COLLÁ JVGO
MEMBRA S'EPVLTA JACENT MICHAELIS SARTORIS OLIM
ECCLESIAE FAVTOR QVI FVÍT ATQE SCHOLAE
HOC SIFORTE
IRE VIATOR
DICITO VT EIVS CORPVS REQVIESCAT HVMO.
A felirat szerint Szabó Mihály városi főbíró az egyház és az
iskola ióltevője volt. Az utóbbiakra vonatkozó adataink nincsenek ugyan ;
de tudjuk a czéhe és városa érdekében kifejtett buzgó tevékenységét.
A szabó czéh életében elévülhetetlen érdemei maradlak. 1602-ben
és 1603-ban második czéhmesterséget viselt. Nagy része volt a czéh
újjászervezésében s 1604-től 1627 ig táblás czéhmester lévén, a czéhet
virágzásra juttatta. Haláláig a czéhélet minden nevezetes mozzanata
elválaszthatatlan az ő nevétől. A czéh „beállás szerinti registrumában"
neve a második helyen fordul elő. 1 Két mester társától csíki és medgyesfalvi Szabó Mihálytól a Nagy vagy Markos Szabó Mihály név
különböztette meg. Marosvásárhely, feldulatása után ő is a Brassóba
menekült polgárok közt volt. Borsos Tamással ott eszelték ki a vár
építés tervét2 s az eszme megvalósításának mindvégig kitartó híve
maradt, ő volt főbíró, midőn Bethlen Gábor Marosvásárhelyt 1616-ban
szabad királyi várossá emelte s e tisztséget viselte 1620-ban, 1623-ban
és 1626-ban is. 1620-ban Angyalosi János itélőmestertől megszerezte
a marosszentkirályi hajdani Pálos-kolostor romjait, amelynek anyagát a
városba hordatva felépíttette a ref. nagy templom délnyugati szegletén a
máig fennálló vargák-bástyáját s építtetett egy földdel megtöltött fabástyát is, amelyet a szabók bírtak mindaddig, mig 1638-ban a Kövecses
utcza felől új bástyát kezdtek építeni részükre.3 Síremléke valóban
i Utánna jegyezték, hogy „Obiit 1627.
Erdély Ország történetei tára II. 31.
3 Erei. Tört. Adatok, I. 71, 122, 124, 140, 142,
2
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megérdemelné, hogy az Erdélyi Nemzeti Múzeum régiségtárában talál
jon méltó gondozást.
*

Ehhez a síremlékhez korra és helyre egyaránt legközelebb van
a temetőszíntől néhány lépésre, észak-nyugatra 1634-ből a Virágh
Szabó Kata sírköve.1

Typikus XVII. századi álló sírkő. Alakja téglalap, tetején kiugró
párkánynyal s az e felé alkalmazott fedélprizmával, mely a kő feliratos
lapja fölé 3 cm. szélességre előnyúlva a feliratnak az időjárás viszon
tagságai ellen némi védelmet nyújt. Szélei, kivált az élek, több helyen
megsérültek. Előugró párkánya alatt a feliratos mező felső részében
domborúan faragva, félkar babérlevél és bogyó koszorúban egy háromvirágú tulipán vagy liliomszálat tart. Ez alatt a következő felirat foglal helyet:
[F]ILIA [C]1RCVMSPECT[I]
[S]TEPHANI WIRAGH
SABO CON[CI]V[IS?]
MAROSVASARHEL(IENSIS)
CATERINA. NATA [D1E]
[OCT]AVA OCTOBR[IS]
[A]NNI 1625. E VIVI[S]
[E]XCESS1T DIE 24
7 BRIS ANNI 1634.
QVA SVBHAC MOLE
TVMVLATA IACET HIC.
Megtudjuk belőle, hogy a sírkő egy kilenc évbe járó ártatlan kis
leánykáé, a kit valószínűleg az 1634,-i országos pestis ragadott el.a
Atyjának Virágh Szabó Istvánnak, mint a szabók többszöri czéhmesterének nevével a czéh számadáskönyveiben sürün találkozunk.
Eredetileg minden valószínűséggel ugyanezen év egy nagy halott
jának Borsos Tamásnak nyugvóhelyét jelöli 1880-ban megújított
1

Három oldalról vett vázlatom után Tóth István tanuló által készített rajzát
mellékeljük.
* Erd. Tört. Adatok. I. 146,
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hasábalakú sírköve, melyet a régi eredetinek lefaragásával, annak anya
gából alakítottak át.1 Rövidítve, tévedéseivel együtt felvésették reá a
régi felirat lényegét. Ez fölfedezője, Orbán Balázs olvasása szerint a
következő volt:
Serenissimorum Illustrissimorum Dominorum Principum
Transilvaniae Tabulae Sedis Judicia
rie Assessoris, tribus vicibus in Fulgida Porta Ottomanicn
Oratoris continui, ac illiset etiam muniis et legationibus
tam Dominó
rum Principum et Regni Transilvaniae, quam etiam
Patriae suae
Marosvásárhely fidelissimi Servitoris; dolores peregri
natíoni finem
facientes (?) in domo paterno quiete ex hac vita emi
gravit Anno Jesu Christi
1631 die XVIII. Mensis Április. Aetatis verő suae Anno
LXVIIII. Nec non
Generosae quondam Dominae Dorothae Marosi, praeno
táti Oenerosi
Olim Domini Thomae Borsos relictae viduae q. (quae)
posteris tris
trissimum desideratissimi sui conjugis ornavit (?) nimio
dolore ac fletu cordis
et anxietatibus labefactae, exantlatis viribus annorum
saturata
Iongitudine, sine ullo membrorum crucíatu et mortis
horroré piacidé in Dominó
Obdormivit Anno Domini 1637 die XXV. mensis Iulii.
Aetatis verő suae Anno LXVII.2 <

Borsos élete és szerepe fővonásaiban elég ismeretes. Mint portai
követ és író s mint Marosvásárhely egyik újjáteremtője és helyhatósági
jogszabályainak szerkesztője nevezetes emléket hagyott maga után.3
Csak halála évét nem ehetett mindeddig tisztázni, mert az kétségtelen,
hogy Orbán Balázs a hibásan olvasott sírfelirat alapján tévesen tette
azt 1631-re. Borsos maga megírta, hogy ő 1566 június 14.-én szüle
tett,4 1631-ben tehát nem 69, hanem csak 65 éves lett volna. Dehogy
nem ebben az évben halt meg, az bizonyos Zólyomi Dávid elfogatásánál, 1633-ban vitt szerepéről, melyről Nagy Szabó Ferencz krónikája
1
2

Néhai Koncz József adata.
Orbán Balázs, Marosvásárhely Ieirasa 30. Közleset azért latom szükséges
nek, mert a tévedéseket így jobban megérthetjük.
__
., - V .
3
A helyhatósági jogszabályok megjelentek a Kolozsvári — Ovari-fele Corpus
Statutorum Municipalium I. kötetében 1629 jul. 26.-án kelt végrendeletét közölte
Koncz József az Erd. Múz. 1899. évfolyamában (316—20 1.) A marosvásárhelyi,
városi levéltárban életrajzára úgyszólván semmi sincs. Rövid életrajzát adja az addig
ismert adatok alapján Orbán Balázs is (id. m. 29—30 lapján). Annál feltűnőbb és
visszatetszőbb hogy Ballagi Aladárnak a Pallas nagy Lexikonába (III. 545.) Borsos
ról írt néhány'sora a tévedésektől hemzseg. Baliagi Borsosnak ordi előnevet aján
dékoz pedig mindenkor marosvásárhelyi praedicatuma volt. 1633-ban elparentálja,
holott' akkor még jelentős szerepet viszen. Ozdi Tamás kolozsvári unitárius rektort
megteszi fiának, pedig Borsosnak csak egy fia - István - és két leánya volt s az
Ak Értesítő 1854^ évfolyama, (214. 1.), melyet Ballagi idéz, egy szóval sem mondja,
hoev Ozdi Tamás a Borsos Tamás fia, sőt jól tudjuk a Segesvári Bálint krónikájá
ból is (Erd. Tört. Adatok IV. 265.), hogy Ozdi Isván egy kolozsvári vargamester fia volt.
* Erd. Ország törtenetei tara.
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bőven szól.1 Haláláról 1634 előtt tehát aligha beszélhetünk, ellenben
könnyen hihető, hogy őt is az 1634,-i nagy pestis ragadta el. Így
nagyon valószínű, hogy Orbán Balázs, a megrongált síremlék 1634.
évszámának kitörött vagy elkopott utolsó számjegyét olvasta l-nek s
a felfedezés örömétől elragadtatva* nem vetette össze Borsos születési
évének általa is jól ismert idejével, mert úgy az időbeli ellenmondásra
rögtön rájöhetett volna.
Ha már most elfogadjuk azt, hogy a síremléken tényleg 1634
állhatott, akkor könnyen megoldhatjuk az életévéül jelölt LXV1I11. év
látszólagos nehézségét. 1634 áprilisében ugyanis Borsos még 68
évet sem töltött s így a korjelző római számjegy is csak LXVII. lehe
tett. Mivel azonban ezután közvetlenül Borsos feleségének sírfelirata
következett: hihetőleg a szövegben ott a többinél valamivel szélesebb
szóköz vagy éppen elválasztó jel lehetett s akár ezt, akár az ott lévő
esetleges rongálást Orbán Balázs könnyen nézhette két vonásnak, vagy
azok helyének s így egészítette ki a LXVII.-et a különben szokatlan LXVIlll-ra.
Végül kétségtelenül tévedett Orbán Balázs Borsos Tamásné nevére
nézve is, midőn azt Marosi Dorottyának olvasta. Borsos életleirásában
megemlíti, hogy midőn 1603 húshagyó keddjén harmadszor házasodott:
Szabó Durko (vagyis Dorottya) asszonyt vette el, a ki 1629-ben vég
rendelete írásakor még felesége volt. Ettől született 1604. október
22.-én 3 István fia. Ez az István pedig a régi síremlék feliratán, midőn
1637-ben azt felállíttatta, mindkét alatta pihenőt szülőinek nevezi.4 Az,
a mit Orbán Marosinak nézett, így . nem más, mint Szabó Dorottya
latinra fordított vezetéknevének genitivus-alakja s helyesen Sartorís-nak
kell, hogy olvassuk.5
Borsos sírjától északkeletre, a temető-színtől felfelé mintegy ötven
hatvan lépésre a felső temetöőrházhoz vezető út szélén áll a Koncz
Mihályné Kepe Kata és gyermekei síremléke 1637-ből. Typusára
és méreteire6 közel áll a Virágh Szabó Katáéhoz, csak zömökebb.
1 Erd. Tört. Adatok I. 144—46. V. ö. még Erd. Országgy. Emlékek IX. 184—186.
Ezt határozottan kifejezi id. m. 30. 1.
Erd. Orsz. Tört. tára II. 34 és 35. Erd. Múz. 1899. 316—20.
4
Orbán Balázs (i. m. 30. 1.) közli a koporsókő egyik bütüjén levő következő
feliratot: „Positum B. Egregio Stephano Borsos de Maros-Vasarhely filio tristissimo
in parentum suorum Defunctorum carissimum debitum honorem et íelicem memó
riám Anno 1637."
5
A mai síremlék tégla-alapra elhelyezett 20 cm. magas téglánynyal kombinált
téglalap alapú leszelt élű hasáb. Hossza, alól 173, fenn 150 cm., szélessége alól 84,
fenn 9, magassága 33 cm. Tégla-alapja, melyen a kő fekszik 54 cm. magas. Felirata:
2

3

lm hoc tumulo requiescunt pace generosus
THOMAS BORSOS de Vásárhely, tabulae sedis judiciariae
Tansylvaniae quondam assessor, tribus in fulgida
porta Ottomanica vicitus Orator Continuus
et Civitatis M.-Vasarhely Iudex primarius
t 1631—18 mensis Április, aetatis suae Anno
68— necnon uxor eius DOROTHEA Marosi f
1637—25 mensis Julii, aetatis verő suae 63.
' /
A téglány hosszú oldalán: Ezen siremléket ősei örök emlékezetéül megújjíttatta M.-Vásárhelyi Borsos György 1880.-ik évben.
8
Magassága a párkányig 95 cm., a párkány 4 cm., a fedőprizma 20 cm.,
szélessége 33, vastagsága 14 cm.
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Felirata :
IT MiV/rciv rcTPM
n iNivubiK, íbinrM
BEN ELNIVGOT
NEHAY KONCZ
MIHALINE KEPE
KATHA ASZÖNI
M A T->\* » n
rHAKMAD MAGA
VAL . EÖ MAGA
MVLT KI EZ VI
LAGBOL 1637
ESTENDEOBEN
26 DECEMB(RIS.)

ISÍ

Az alatta pihenőkről a sírfeliraton kívül
- Kepe Kata hihetőleg annak
a K o n c z Mihálynak lehetett özvegye, ki Bethi e n Gábor 1618.-Í hadjáratában a köpcsényi csatában esett el.1
Borsos sírja közelében van 1648-ból a
krónikás Nagy Szabó Ferencz öcscsének, Nagy
Szabó Istvánnak és gyermekeinek sírköve. Félred ő | v e 7 4 c m . r e á l l k i a földből. Feliratos mezején fedélpárkánya alatt közbül mesterségének
jelvénye, egy babérkoszorúval kerített olló van
domborúan kifaragva. E mellett kétfelől ez áll:
ANNO /~N DOMI(NI)
16
V-Z
48
nincs m á s adatunk

Alatta:
MONVMENTVM
PRVD[ENTIS] AC CIRCVMSP(EC)T(I)
VIRI DO(MI)NI STEPHANI SZA
BO ALIAS NAGI. OVI REQ
VIEVIT IN DO(MI)NO DIE 21 IAN (VARII)
(A)ETATIS SVAE 42 CVM 4 FILIIS
FILIABVS, TOTIDEM QVORVM
ANIMAE REQVIESCANT IN DO
MINŐ SVB SPE BEATAE RESV
[RfECTIONIS . ÁMEN.
Nagy Szabó István a Nagy Szabó János és Borsos Anna fia volt
s 1606-ban született. 1622-ben szegődtették szabóinasnak s 1626-ban
lett mesterré. 1644-től 1649-ig a szabók egyik czéhmestere volt.2 A
mai Széchenyi-tér szegletén álló házában lakott, ahonnan Szegelet
Szabó Isvánnak is nevezték. Ide szoktak szállani Marosvásárhelyre jöve
telük alkalmával a fejedelmek s I. Rákóczy György ezért a házat 1631
június 14.-én Gyulafehérvárt kelt oklevelével a szállásadástól mentesí' Erd. Tört. Ad. 123. I.
Erdélyi Múzeum 1901. 400. Mesterré avatásakor a szabók 1603—1632.-Í
számadáskönyvében a következőket találjuk róla :
„Szent Gál nap előtt való hétfőn könyörge meg biró fia Szabó István. Hozott
mi kezünkben f. 2.
Ugyan akkor ezen Szabó István az mester asztalért hozott az mi kezünkben
úgy, mint f. 22. Az viasz restál.
Szent Gál nap előtt való hétfőn biró fia Szabó István könyörge meg az becsü
letes czéhnek. Ebédre maga költött, vacsorára, minthogy minekünk kellett gazdál
kodnunk, főzettünk étkeket, süttettünk pecsenyéket, fűszerszámot hozattunk káposz
tát, kinyereket, sajtot, gyümölcsöket, gyortyát is, kire költöttünk fi. 1. den. 96."
(A többi közölve az Erd Múz. fennebb idézett lapján).
A mvásárhelyi szabó czéh 1603—1631.-Í számadáskönyvéből a 165. és 169.
lapokról.
3
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tette.1 Itt Szabó Isvánnál fogatta el ugyanő 1633 április 4.-én Zólyomi
Dávidot.2
A közvetlen szomszédságban3 levő másik sír lakója Koncz Már
ton Nagy Szabó Ferencz veje volt. Síremléke 140 cm. magas, amely
ből 5 cm. a párkányra, 15 a fedélprizmára jut. Szélessége 65, vastagsága
22, a párkánynál 25 cm. Typusa ugyanaz, mint a Virágh Szabó Katáé.
Koncz Márton nemes ember volt. Sírköve feliratos mezejének felső részé
ben babérkoszorúba foglalt címere egy koronából kinövő, jobbjában
kardot tartó magyar vitéz. 1642 ben reverzálist állított ki arról, hogy a
várban lévő háza és öröksége után nemes létére is viseli a városi
közterheket.4 Ugyanezen év augusztus 6.-án vette el Nagy Szabó
Ferencz leányát, Katát. 1646-ban a pestisben meghaltak a gyermekei.
1648 június 9.-én a padlásra ment galambokat etetni s onnan leesvén,
június 11.-én meghalt és 13.-án temették. Özvegye már 1649 májusá
ban férjhez ment Köpeczi Miklóshoz.5 Verses sírfelirata így szól:
EZER HATSZÁZ HOGY ELFVTA
NEGYVEN NYOLCZ VTÁNNA JVTA
KONCZ MÁRTONNAK ÉLTE FOTTA
LÖN JVNIVSBAN VR NAPJA .
HARMINCZ HÁROM EZTENDEJE
E VILÁGRA MIKOR JEOVE
NEMES VERBEOL EREDETE
VOLT TIZTESSEGES ELETE .
EZ KEOVET EMLÉKEZETRE
SZABÓ ANNA KESZ1TETT[E]
NYVGODJEK CSENDESEN TES[TE]
EZ ALATT FERIÉ TETEME
AMAZ VTOLSO NAGY NAPON
A FEOLDBEOL FEL IS TAMADGYON
KRISTVS JOBJA FELEOL ALLYON
MENYORSZAGBA BOLDOGVLLYON .
Ennek szomszédságában Egyed Szőcs István megdőlt és elsülyedt, 75 cm. magas, 25 cm. széles és 32 cm. vastag kis síremléke áll.
Keskeny és töredezett párkánya alatt a mező felső felének közepét
babérkoszorúban domborműves szücsjelvénye foglalja el. Az alatt
1

Marosvásárhely sz. kir. város levéltára 183. sz.
Erd. Tört. Ad. I. 144—146. — Halálát bátyja a krónikás is följegyezte a
következőkben: „Die 21 januarii Szabó István öcsém meghala és 23-ik eltemetek,
nem sokat éle a Borbély Istvántól cserélt békalyuk-házban; egy gyermeke is nem
marada. Erd. Tört. Ad. 1. 125.
3
Szász Károlynak, a hírneves tanárnak, politikusnak és államtitkárnak sírjától
délnyugatra a negyedik sír.
4
Marosvásárhely sz. kir. város levéltárának akkor rendezetlen anyagából 1904ben vett kivonatom.
& Erd. Tört. Ad. I. 149-153.
2
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következik e rövid felírat, melynek utolsó sora már a földdel egy
színben van:
IT FEKZIK AZ BÖCZVLETES
EGYEDI SZOCZ ISTVÁN
KI HOLT MEG ELETÉNEK 52
ESZTENDEIEBEN 1649
ESZTENDŐBE HVSVET
NAPJÁN DÉLBEN.

'-.-. S*

Egyed Szőcs István, mint neve és mesterségjelvénye mutatja,
szűcs mester volt. Nevével a marosvásárhelyi szücsczéh legrégibb
számadáskönyveiben találkozunk. 1633 februárius 22-én a czéh lövő
szerszámainak registrumában följegyezték, hogy neki és Szőcs András
nak egy pattantyut adtak gondviselésre. A czéh pénzének 1638-i fel
osztásakor 10 frtot, 1642-ben 10 frtot vesz ki 10°/o-ra. 1638-ban czéhügyekben Szebenbe, 1640-ben Medgyesre küldte a czéh, 1649-ben
pedig czéhmesterré választotta. Ebben a tiszétben érte a halál.
Elől 70, hátul csak 50 cmre áll ki a földből az előbbi közelében
Kolosvári Székely Istvánnak az előbbiekével azonos typusu, hátradűlt,
elsülyedt síremléke is. Szélessége 70, vastagsága 25 cm. Feliratos
mezején fenn egy gyalogosra reátörő lovas vitézt ábrázoló kezdetleges
domború czímer s ez alatt e felírat van:
ITT FEKSZIK AZ ISTENBEN BOLDO
GVLT VRAM AZ BECZVLETES
COLSVARI SZÉKELY ISTAN KI VI
LAGI ÉLETET TISZTESSÉGESEN ELVÉ [... ]
[... ] ÉLETINEK 52 ESZTENDEIEDEN]
[BJBOLDOGVL KI MVLT
1650 ESZTEN[DŐBEN]
Székely István életéről és polgári állásáról adataink nincsenek.
Tudjuk azonban, hogy 1651-ben özvegyét Nagy Szabó Ferencz feleségül
kérte, de kosarat kapott tőle.1
Ezzel végződik is a marosvásárhelyi református temető XVII.
századi síremlékeinek rövid sorozata. A XVIII. század első feléről csupán
egy sírkő maradt.2 Utánna a legközelebbi már 1761-ből való.
Kelemen Lajos.
' Erd. Tört. Ad. I. 155.
A Teleki könyvtár kertje mögött, a Görög-család sírboltja során van. Felirata:

a

EMLÉKEZETNEK KÖVE.
ITT NYVOZ1K AZ VRB[AN] | BOLDOOVL KIMVLT | TÖRÖK SZAPPANOS ANNA, |
N GÖRÖG GYÖROY VRAM | HÁZAS TÁRSA ÉLETÉNEK | 77 ESZTENDEI BEN LELKIT | IDVEZITŐ XTUSSÁNAK I TESTÉT AZ FÖLDNEK Ó | ANYÁNAK MEGADVÁN | AZ 1728 ESZTENDŐ
BEN | PÜNKÖSD HAVÁNAK | 26 NAPJÁN.

