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kötetet Gyűjtemény címmel, mely 99 versét tartalmazza, sajátkezű leírásban. 
1849—1879 júliusáig terjedő időből. A végéhez özvegyének versei vannak 
függesztve, a 294. laptól kezdődőleg. E verseket átnézve megállapíthatjuk, 
hogy azok Tompa és Petőfi erős hatását mutatják. Van köztük néhány 
vallásos jellegű, (pl. az előbb említett két költeményen kívül a Nain-városi 
özvegy) több szerelmi dal, honvéd-voltáról való megemlékezés, (A visszatért 
fiú) egy Görgey-ellenes költemény, sőt van egészen modern hangú vers is 
(a Telegraph-rúd panasza). Sok a természetet festő vers. Műfajilag is több
félék a versek: lírai költemények, beszélyek, allegóriák, balladák, elégiák, 
ódák, vizsgái énekek, virágrege (A fejér liliom), szatíra (Farsang után), 
sírvers, halotti ének stb. A hunok iránti érdeklődés jele két verse (Atilla s 
hunjai, 1854, Catalaunumi ütközet, 1858), ami korhangulat volt ez időben. 
Több verse erővel zengő, pl. Kárpát alatt, 1850. A versek ugyanis, olykor 
a javítás is, keltezve vannak, de a tisztázásnál nem tartotta meg az idő
rendet. Néhány fordítása ügyes tollra vall. Kár, hogy csak íróasztalának 
verselt. 

GULTÍÁS JÓZSEF. 

ADATOK FIÁT FALVI GYÖRGY ÉLETÉHEZ. 
Néhány évvel ezelőtt közzétettem egy 1626-ból való Pokolbeli látomást ; 

ez az utolsó versszak és a versfők tanúsága szerint Fiátfalvi Györgynek, az 
erdöszentgyörgyí schola mesterének (?) szerzeménye. Akkor a véletlenül elő
került adatok alapján tisztáztam, hogy Fiátfalvi Bethlen István gubernátor 
«seribája», később Erdöszentgyörgyön iskolamester volt, azután Keresztur-
falván (ma : Székelykeresztur) és Káposztásszentmiklóson lakott ; ez utóbbi 
helyeken valószínűleg felesége. Szemere Griseldis birtokán gazdálkodott.1 

Újabban még két adat került elő e versszerzőnkre vonatkozólag. Az 
egyik adat egy adás-vételi szerződésben fordul elő. Ebben Fiattfalvi György 
deák feleségével Szemere Griszeldisszel együtt 1638. június 10-én Czyiczai 
(! olv. Csicsai)2 Petki Farkasnak adja Csíkban a dánfalvi határban levő öregbik 
( = nagyobbik) tóbeli részét örök áron és meghíhatatlanul 52 magyar forintért. 
Az oklevelet a fennebb jelzett időben Nagyteremiben [az oklevélben: Nagy 
Theremi (Kis-Küküllő m.)] Fiátfalvi György (Georgius Fiattfalvi m. pr.) és 
felesége Szemere Griseldis3 írta alá.4 

1 V. ö. IK. 1931:71 s köv. 1. 
2 Csicsó v. Csíkcsicsó (Csík m.). 
8 A felesége nevét is Fiátfalvi írta alá. 
4 Az oklevéi eredetije az Erdélyi Múzeum br. Bálintitt levéltárában egy 

negyedív mindkét lapján Fiátfalvi Györgynek és feleségének a levél kivá
gott és visszahajtott szélére, papirosra, viaszba nyomott gyürüpecsétjével. 
Fiátvalvi György címere: címerpajzsban koronából kinövő, balra néző griff-
madár. A pajzstartó dísze ugyanez. A címerpecsét körirata : GEOR. FIÁTFALVI. 
Szemere Griseldis címere: címerpajzsban jobbra forduló, térdben nyíllal 
átlőtt láb. A pajzs fölött G.. S. kezdőbetű. 
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A múltkoriban Herepei János a kolozsvári református kollégium nagy
könyvtára VII. 151. jelzet alatt levő könyvének1 magyarnyelvű bejegyzé
seire figyelmeztetett. Amint a könyvet kinyitottam, meglepetésemre mindjárt 
a címlapon Fiátfalvi kézi bejegyzése ötlött szemembe : Georgy Fiattfalvi 
m. pr. A bejegyzés keltezetlen, de kétségtelenül a XVII. sz. első feléből való.2 

SZABÓ T. ATTILA. 

EGY XVII SZÁZA.DI «HÁZASOK ÉNEKI». 

Az Erdélyi Múzeum Cégei gr. Wass családi levéltárának egy XVII. 
század közepéről való félívnyi papírszeletén egy «házasok éneki»-re akadtam. 
A vers kétségtelenül a XVII. század közepéről való, mert bár keltezetlen, a 
félív egyik lapjára írt gazdasági bejegyzések kelte 1650 (Anno Domini 1650), 
a másik felén levő írás pedig a keltezett bejegyzésekkel egykorú. 

A vers végén Vas János sajátkezű bejegyzéséből azt sejthetjük, hogy ő 
nemcsak leírója, hanem írója is a versnek. Mivel a gazdasági jegyzetek szent-
gothárdi vonatkozásúak, kétségtelen, hogy ez a Vas János a (később gró-
fosított) Cégei Wass családhoz tartozik és így azonos azzal a VII. Jánossal 
akiről tudjuk, hogy 1627-től kezdve Szentgothárdon (Szolnok-Doböka vm.) 
birtokos volt. Mint királyi táblai ülnök 1680-ban halt meg. Neve mint íróé 
mindeddig ismeretlen volt.8 

A verset magát itt alább betű szerinti másolatban adom ; az értelmetlen 
szótag-elhagyásokat azonban kiegészítettem, sarkos zárójelbe foglalva min
denütt a pótlást. 

Az tißta ßivekröl való ver fék. 
1. Ur Iften ki ßoktad az igaz ßiveket 

gyakran meg áldani egymás ßeretoket 
ßepennis(!) őrizni életeket 
kik csak tolled várják ö fegedelmeket 

2. Egy fem kerülheti rendelésedet (!) 
mi felőlünk való bölcs végezésedet, 
mihelt meg dorgalß minket embereket 
Ottan hunyaßkodunk irtván (?) te erődet 

3. Te vetettél határt az ßelyes tengernek 
és te teremtetted lakossit az főidnek, 
te fundáltad ßepen nagy Bélit az égnek 
Ez alat ßerzettel helyeket felhőének 

1 De conservanda bona valetvdine etc. Frankfurt, 1557. 
2 Alább ugyancsak az Ő név-bejegyzését egy későbbi kéz barbárul 

kihúzta. A címlapon még van egy XVII. századi név : Petri Fiat[falvi], de 
ennek utolsó betűi már a kézirat újraköttetése alkalmával le voltak töredezve. 
E bejegyzés tulajdonosa Fiátfalvi György valamelyik rokona, esetleg fia lehetett. 

8 Az adatokra nézve 1. Szolnok-Doboka vm. monographiája, VI, 347.1. 
— Nagy Iván, Magyarország családai, XII, Si. 1. — Hodor Károly, Doboka 
vármegye... esmértetése, Kolozsvár, 1834. 719. 1. 


