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megtarthassák. Mennyiben pedig akár néhai nénénk Baranyay Borbála 
asszony suecessorainál vagy másoknál akár kiknél is, akármi- formában 
biratva vagy eladva és elzálogosítva volna, akár barátságos alku szerint, 
akár törvényes úttal és móddal és procesussal, akármely fórumon, etiamsi 
depositione legalíter deponendorum, Isten módot adván jövendőben titulált 
kedves atyánkfiának n. Szepessy Pál uramnak vagy successorinak ő 
kegyelmeknek, benne szabadosan qua proprietarius rehabealhassa; jure 
revindicalhassa, és igy maga fent irt vármegyék és helységekbelí örökös 
jussához appiicalhassa a szerint örökösen is suecessorival bírhassa. Bárha 
szinte sub privato sigillo vagy másként való Cessionalisunk ő kegyelmé
nek producaltatnék is, nem használván és nem obstalván akárkinek eddig 
lett .vagy azután akár általunk lehető contradictiók és inhibitiók, és tör
ténhető revocatiónk, sőt ha ő kegyelmének vagy succesorinak mikor 
tetszene és ha szükségesnek Ítélnék lenni, legális consensualis plenipoten-
tiát is tartozunk adni és vallani suceessoraink is tartozzanak. Mely prae-
missák és nevezett jók és jussok iránt is ín communi, tam in particulari 
az legális evictiót magunkra és utriusque sexus praescriptusainkra és 
maradékainkra egyszersmind fel vállalván. Melynek nagyobb és állandóbb 
erősségére adtuk ezen saját subscriptionkat és pecsétünkkel, rész szerint 
saját kezünk keresztvonásával Tekintetes nemes Convent előtt is corrobo-
rált örökös fassionalis és cambialis levelünket. Actum Radváncz die vige-
simo octava M. Octobris. Anno 1751. Gyöngyössy István s. k. Tárczy 
László s. k. Szent Imrey Zabó Ferencz, Náményi Imre f Mezeradszky 
Mária néhai Náményi Miklós meghagyatott özvegye és neveletlen gyer
mekeimnek tutrixa és curatrixa. 

-(Eredetije a leleszi Convent ltárában. Prot. f. 1. Act. nro. 1). 
: . \ , NAGY IVÁN. 

ADATOK FELVINCZI GYÖRGY É L E T É H E Z . 

Ez -eddig meglehetősen homályba burkolt Írónk kalandos életéről 
mindinkább, oszlik el a homály. Az alább közlendő két, saját kezétől 
eredő irat bemutatja őt kolozsvári szolgabírói minőségben, minek külön
ben maga is írja magát egyik művében 1693-ban.1 

1. Én Fel-Vinci Gyeorgy, n. Colosvár várossának egygyik hütös szolga-
birája adom tuttokra az kiknek illik, quod in anno praesenti 1693 die, 
1-8 8-bris nékem salarum - megadván, Colos vármegy ében mostan Kom
lódon lakó tek. nsgos Veselyéni Pálné aszszonyom, tek. nemz. Béldi 
Susanna aszszony, külde el engemet ab officio illyen verbális instruc-
tioval: Kegyelmed szolga-biró uram tiszti szerint menjen el Colosvár
megyében, Colosvaratt, az észak felől való Ráczszeren, mostan az lábasház 
szeriben való háznál, eggyfelől az Colosvári tiszt, reform, ecclesia, más
felől nemz. Rayner Márton ur házok szomszédsági között lakó tek. nemz. 
Uzoni Béldi Kelemen uramhoz és eö kegyelmét admonealja én szómmal 
és nevem alatt az Colosvári nemes tanácsnak első és közeljebb' esendő 
örvényes gyűlésére, hogy nyolczadnapra azon megirt háznak, mellybe 
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most eö kegyelme lakik controversiajanak eligazítására comparealjon 
(jelen légyen), mivel magam is ott leszek. Mellyet ha eö kegyelme 
praestal és jelen lészen, bene quidem; alioquin elmulatásával, ha mi 
kár eö kegyelmét jövendőben találja, magának tulajdonítsa. Én azért 
elmenvén in anno et die ut supra, találám fenn specificalt Béldi Kelemen 
uramat az annyiszor megirt háznál és modo praemisso ac ratione praevia 
admonealam. Mellyre eö kegyelme így resolvala: Értem; jó szívvel com-
parealok. Melly doiog én általam Így menvén végben, én is futuro pro 
testimonío írtam meg fide mea mediante. Petsétemmel és subscriptiommal 
is corroborálván. Datum anno, die, locoque in praemissis. Idem qui supra. 

Corr. per me 
(P. H.) 

• > ^* 
Fel-Vinci Georgy m. p. 

2. Én Fel-Vinci Georgy, n. Colosvár várossának egyik hütös szolga-
birája adom tuttokra ez kiknek illik, quod in anno praesenti 1693. die 
22 mensis 8-bris nékem salarum megadván, mostan Colosvármegyében 
Colosváratt az lábasház szeriben nemz. Rayner Márton ur és a tiszt. 
Colosvári reformata ccclesia házok szomszédsági között lakó tek. nemz. 
Uzoni Béldi Kelemen ur külde el engemet ugyan Colosvármegyében Com-
lódon lakó tek. nsgos Veselyéni Pálné aszszonyom eö nsgához, tek. nemz. 
Béldi Susánna aszszonyhoz, eö nsga Colosvári belső középuczczai házá
hoz, super eo, hogy admoneálnám eö Nsgát arra, producalná mindazon 
lábasház alatt való háznál volt és Colosvári belsőközépuczczai házánál 
levő bonumokat, házi eszközöket az eö nsga admonítiojában feltett ter
minusra az Colosvári nemes tanács eleiben. Én azért elmenvén in anno 
et die superius notatis, nem találtam az fenn specificalt assz. eö nsgát, 
hanem egy Colosvári Nagy István nevű szolgája által admoneálám az 
megirt középuczczai házánál (de cuius vicinitatibus protestatur) és modo 
praemisso ac ratione praevia admoneálván, azon szolga így resolvala: 
Értem, eö nsga dolga; én ugyan megizenem ez admonitiot az mostan 
bejött Szabadostól, de hiszem eö nsga is csakhamar bejő. Melly dolog 
én általam Így menvén végben, én is futuro pro testimonío írtam meg 
fide mea módján. Petsétemmel és subscriptiommal is corroborálván. Datum 
anno, die, locoque in praemissis. 

Corr. per me . • Fel-Vinci Georgy m. pr. 
Idem qui supra. 

(P. H.) 
(NB. pecséten V. G.=Vinci Georgius, betűk.) 
Jegyzet: Mindkét eredeti irat Erdélyi Muz.könyvt. Kolozsvárt, b. Wesse

lényi-család levéltára. A b. Wesselényi Pálné piaczi lábasházára vonatkozó iratok 
közt 1683. évsz. alatt.) Kolozsvár. 

FERENCZI ZOLTÁN. 

3 V. ö. Szerzőtől: Adatok az isk. szinj. és Felvinczi Gy. életéhez. írod. 
tort. Közi. 1897. 73—85. 1. 


