
13. sor: sed mente (parites) et anima sed mente per ömnia sanus 
15. sor: necessaria heredum necessaria suorum (?) heredum 
19. sor: in praedicta arcem in praedict[a arcé] (a zárjelbe tett részt az 

arabus miatt áthúzták) 
19. sor: Wywar Wy war 
20. 
22. 

sor: 
sor: 

cuiusmque 
ter mille florenos viennenses 

cuinscumque 
ter mille florenos Viennae 

29. sor: edunt cedunt 

A 711 lapon: 

2. sor: Christina Dobó Christina [melegy] Dobó 
2. 
7. 

sor: 
sor: 

paratu (?) 
honc 

parte (?) 
hosce 

11. 
15. 

sor: 
sor: 

in arcé Saarospathak 
alterum argento solum 

in arcé [patha] Saarospathak 
alterum argento puro 

18. 
19. 

sor: 
sor: 

Johannes [Horvát?] 
deargentatus 

Johannes horway 
deargentatum 

Nagyon örvendetes, hogy a magyar nyelvű végrendelet is előkerült SzepesváraljáróL 
mert, mint Komlovszki összehasonlításából kiderül, a Döbrentei Gábor másolatából származó 
közlés távolról sem pontos, holott eddig mindenki s így kritikai kiadásomban én is, erre voltunk 
szorulva. Igen kívánatos lenne, ha az egész szöveg pontos, betű szerinti közlésben állna rendel
kezésünkre, így a nyelvkutatók is használhatnák. 

Eckhardt Sándor 

Vándorlantosként halt-e meg Felvinczi? 

A XVII. századi hivatásos színjátszásunk első név szerint ismert kezdeményezőjéről, Fel
vinczi Györgyről azt olvassuk a Régi Magyar Drámai Emlékek c kiadvány (sajtó alá rendezte 
Kardos Tibor és Dömötör Tekla, Bp. 1960.) bevezetésében (I. 207), illetőleg a Comico-Tragoedia 
jegyzeteiben (II. 474), hogy élete utolsó éveit valószínűleg „vándorolva, diétákon, vásárokon, 
nagy urak udvaraiban töltötte, s saját műveit adta elő a régebbi «vándorlantosok módjára»." 
Ahogyan erre hivatkozás is történik, Ferenczi Zoltán képzelte így el a színtársulat-alakítással 
és a színjátszással kudarcot vallott vállalkozó sokat hányatott életének befejezését.1 

Már régebben napvilágra kerültek azonban olyan okmányok, melyek ennek a felte
vésnek ellene mondanak.2 

Ingatlancserékről, házeladásról szóló hivatalos iratok, bizonyságlevelek ezek, melyeken 
ott szerepel Felvinczinek, mint Kolozsvár „hütös szolgabírájá"-nak az aláírása és pecsétje. 
Róla szóló utolsó hírünk, eddigi ismereteink szerint, 1713. márc. 11-ről kelt. 

Romániai tanulmányutam során olyan adatokra találtam, melyek érdekes vonásokkal 
egészítik ki szerzőnk életének éppen legkevésbé ismert két életszakaszát, tanulóéveit és öreg
korát. A Kolozsvári Unitárius Kollégium fasciculusainak átvizsgálása ifjúságának kilenc esz
tendejéről (1664—1673) tárt fel új mozzanatokat; a kolozsvári áll. és akadémiai (volt EM) 
levéltárakból előkerült okmányok pedig végképp megdöntik Ferenczi elképzelését, és meg
adják halálának idejét. 

A fasciculusok tanúsága szerint öthetes frekventáció után, 1664. okt. 4-én írják be a 
novíciusok (az akadémiai tagozat I. évfolyama) sorába. 1669. máj. 1-én megy iskolamesternek 
Torockóra, ahol valószínűleg két évig tanít, mert utódja 1672. máj. T4-én indul oda hasonló 
célból. 1672. febr. 3-án lesz a szintaxisták osztályának tanítója a kolozsvári kollégiumban, 
és e mellett a tisztsége mellett, ugyanennek az évnek május 27-én megválasztják szeniornak. 
Szeniori feljegyzései a fasciculus II. 285—294. lapjain olvashatók, az utolsó beírás 1673. ápr. 
12-ről való. Ekkor történt ismeretes szerelmi botránya, amely miatt tisztét elvesztette, félévi 
carcerre ítélték, ahonnét azonban két és fél hét múlva megszökött. 

1 Adatok az iskolai színjáték és Felvinczi György életéhez. I tK 1897. 84. 
2 SZABÓ T. ATTILA: Adatok Felvinczi György életéhez. I tK 1932. 422—423. 
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A fasciculusokból ezenkívül megállapítható, mikor milyen tisztséget töltött be a societas 
íogata szervezetében. Neve többször előfordul a fegyelmi vétséget elkövetők között is, annak 
bizonyságául, hogy nehezen fegyelmezhető, korlátokat nehezen tűrő, szenvedélyes, forrófejű 
ifjúval van dolgunk. Meg kell említenünk szeniori feljegyzéseit, melyekben elődjeitől eltérőleg 
kevesebb a számadás, a gazdasági vonatkozás, de több a naplószerűség. Feljegyzi az országos 
és helyi eseményeket. Egy szeniorsága alatt íródott pasquillusról való megemlékezése (Szent
páli: Imago veritatisa, 1672) pedig azt mutatja, hogy volt érzéke kora társadalmi és politikai 
fonákságainak észrevételére, és saját műveiből is bátrabban olvashatunk ki hasonló jellegű 
véleménynyilvánításokat. " f 

Egyetlen adatunk van arról, hogy Felvinczi jelen volt a diétán 1698-ban. A Protonotaria 
ditsireti utolsó versszaka mondja ezt. Minden valószínűség szerint azonban nem szórakozta
tóként, hanem hivatalos deáki minőségben. Ezekben äz években számtalan bizonyítékunk 
van arról, hogy jogi dolgokkal foglalkozik. Előbukkant a 90-es évek végéről Verbőczi Tripar-
titumának általa készített másolata. 1697-ben megírja a Procuratoria dicséretét, ahol már a 
peres eljárások teljes ismerőjeként áll előttünk. A Protonotaria ditsireti 1698-ban készült. 
Előkerült egy kolozsvári jogszabály- és rendeletgyűjtemény általa készített másolata 1699-bó'l. 
(Ennek egy részét, „A kolósvári successiorol való tractatust" 1705-ben is lemásolja!) 1701-ben 
az ő ajánlásával jelenik meg Szeritpáli Ferenc versekbe szedett Tripartitum-compendiumának 
második kiadása (RMK I, 1625). A jövő évek prokuratora készül itt űj életpályájára. 

így mutatják őt be a város törvénykezési jegyzőkönyvei. A kolozsvári áll. levéltárban 
őrzött 1708—1716. évekről szóló kötetének tanúsága szerint (elveszett az 1705—1708-as évek 
kötete, az 1692 —1705-ös éveké pedig jelenleg nem található a helyén) 1708-ban tizenegyszer 
szerepel prokurátorként vagy plenipotenciárusként. A kötetből hiányzanak az 1709. márc 8-a 
és az 1711. márc. 9-e közti időkről szóló feljegyzések. Ezt követőleg az év végéig még tízszer 
olvasunk róla hasonló szerepben. 1712-ben csak 4 ízben találkozunk nevével. Nagyon hiányo
sak az 1713. évről szóló feljegyzések, 1714-ről pedig semmi sincsen. 1715-ben Felvinczi neve 
újra előfordul, de csak két ízben. Márc. 27-ről Teczert János perében azt olvashatjuk vele kap
csolatosan: „minthogy az akkor szolga Biro ebben a causaban most Procurator és testis is 
nem lehetett lennie. . ." Ez azt mutatja, hogy mint szolgabíró ügyvédeskedett. 

Utoljára procuratorként 1715. szept. 18-án említik. A következő bejegyzés 1716. febr. 
17-ről már halálával kapcsolatos. A város jegyzője, Handsáros János tudósít, hogy: „Szolga 
Biro Felvinczi György Uram megh halvan, eo kegyelme helyet eskettetek bé Ekart Mihálj 
Uram szolga biroi hivatalra. Isten eo kegyelmeit segellje ezen hivatalban." (147.1.) 

A fenti adatok kétségtelenül igazolják, hogy Felvinczi 1696-ban Bécsből hazatérve 
hamarosan felhagyott színjátszói terveivel, visszatért Kolozsvár városának szolgálatába. 
Ehhez a lökést valószínűleg a folyamodványában is emlegetett „vioíentus contractus"-ának 
peres lefolytatása adhatta, melynek feltehetően sikeres befejezése bírta őt hálára és kötelezte 
el a prókátorság felé. 

„Colosvar Várossanak egyik hütös Szolga-Birája"-ként szerepelt Felvinczi már 1693-
ban is, amikor kiadta a Jo Egessegröl írott könyvét.3 De ez a hivatala ekkor rövid ideig tart
hatott. Ugyanennek a könyvnek a következő esztendőben megjelent újabb kiadásából ez az 
aláírás már hiányzik. Nemsokára ezután kér és kap színjátszói engedélyt. Hogy mikor állott 
újra Kolozsvár szolgálatába, nem sikerült megállapítanunk. Mint szolgabírótól aláírt két 
újabb aktára azonban sikerült rátalálni. 

Az egyik a kolozsvári állami levéltárból került elő. 1711. június 12-én mint „nemes 
Kolos Vár várossanak eggyik hütös szolga Birája", „Kolos Váratt lakó nemes személlj", 
a „hivatalos köz Birák" egyike egy szőlő eladásról szóló szerződést ír alá és lát el pecsétjével. 

A másik a RNK kolozsvári Akadémiai levéltárában található. Az akta 1711. jún. 27-én 
kelhetett, és a két kolozsvári szolgabírónak egy birtokperben való szerepléséről szól. 

Varga Imre 

3 Két egykorú iratot, 1693. okt. 18., illetőleg okt. 22-rői közölt FERESCZI:: Adatok Felvinczi György 
életéhez. I tK 1898. 488—489. 
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