
Egy ismert 
egészségügyi tanköltemény 
ismeretlen kiadványa 

A cím azonnal módosításra szorul, XVII. század
beli fordításról van szó, a szabatosság mértékével 
és az önállóság értékével. Magyarítója Felvinczi 
György, életéről sok kalandot és kevés konkrétu
mot tudunk. Volt szegény diák, módos pedagógus, 

ANGLIAI ORSZÁGBAN 

SJIKRSiTJSA SUfOLASM 

JŐ EGftSSKGilOL 
VALÓ MEG * TARTÁSNAK 

MÖDGV^KÓL ÍROTT 
K Ö N Y V E , 

Mellyct a* Nemes, cs Híres 
ANT.f.1 \ r S MSRXIT \ K A SCl iOl A 

írt* vők régen Diik nyefvtiy, 
Azalatt pertig- Mísaprarfa for4kcarott f és 

<?:**, 

N Y O M T A T T A T O T T 



torockói rektor, kolozsvári alszolgabírő, majd a 
császári udvarban tolmács. Állítólag ő kér t Lipót 
császártól a kolozsvári állandó színház felállításá
hoz engedélyt, megszervezte a színtársulatot, adó
mentességet szerez, legfőképpen pedig színjáté
kokat. 

Ez mind izgalmas kultúrhistóriai adalék, de 
bennünket közvetlenül nem érintő. Az orvostörté
net azért ismeri, mert korán lefordította a „De 
conservanda bona valetudine Liher Scholae Saler-
nitate" c. higiéniás poémát, az „Angliai Országban 
levő Salernitana Scholának Jó Egésségről való 
meg-tartásnak mödgyáról írott Könyve"-t, amely 
(először) Lőcsén jelent meg 1694-ben Brewer Sá
muel nyomdájában. A zárójeles „először" azért 
szerepel, mer t valamennyi átnézett bibliográfia 
(Győry, Szinnyei) ezt ismerteti. Nemkülönben az 
újonnan kiadott lexikonok, valamint a Felvinczi-
ről szóló írások. A verses könyv 103 négysoros la
tin nyelvű strófából áll, találomra idézzünk belő
le. Például a divatos érvágásról 

„Sangvine subtracto, sex horis est vigilandum, 
Ne somni sumus laedat tibi sensile corpus. 
Ne nervum laedas, non sit tibi plaga profunda: 
Sangvine purgatus , ne carpas prot inus escas". 

Felvinczi fordí tásában: 

„Mikor eret vágatsz, igen vigyázz a r r a : 
Hat óráig tested hogy ne add álomra: 
Sebi ne légyen mély, bé ne hasson ínra : 
Ételt se végy h a m a r a' vér bocsájtásra". 

Tűrhető fordítás, amiben valami feltűnő. A 
latin strófák 14 szótagosak és r ím nélküliek, míg 
a Felvinczié 12 szótagszámúak és aaaa r ímképle-
tűek. Nem nehéz ráismerni Gyöngyösi István ha
tására, akinek a „Porábul megéledett Phoenix" c. 
eposza egy évvel előtte ugyanabban a felvidéki 
nyomdában jelent meg. 

Felvinczi Györgynek „A jeles Procuratoriának 
ülendő dicséreti" c. verséhez Ajtai István írt üd
vözlő verset, amelyet Stoll Béla közölt le az ItK 
1954-es évfolyamában. 

A vers 11. strófája a következő méltatással 
szól: 

„A Salerni tana Angliai Schola, 
Egészség tar tásról mely verseket í ra : 
Ez még Magyar nyelven nem vala fordítva, 
Azt is fordította Magyar Rhytmusokra" . 

Más egészségügyi tanköl teményt is írt az elő
szó szerint: 

„Letötte versekben a négy Complexiót, 
Sangvis, Scoleraból és Phlegmából állót, 
A Melancholiat, e háromhoz valót 
Mit adott természet ezekben rosszat s jót", 

Ajtai is követi a Gyöngyösi-féle verselési pél
dát, ez utóbbinak azonban Stoll szerint az erede
tije ismeretlen. Véletlenül a kezünkbe került egy 
egészségügyi verses könyv, amelyet 1770-ben Ko
lozsvárt adtak ki és kísértetiesen emlékeztetett 
Fehnnczi fordítására. Az azonossági gyanú a for

dító feltüntetésének a hiányával merül t fel. Össze
hasonlí tásukkor kiderült, Felvinczi fordításának 
anonym kiadásáról van szó, azzal a különbséggel, 
hogy a latin eredeti k imaradt (a címből is), vala
mint az erdélyi kiadásban már nem szerepel a 
patrónushoz címzett verses bevezető. Nyilván ak
kor már a szerző nem élt, nem volt szüksége istá-
polásra. A névtelen kiadványok akkor nem voltak 
szokatlanok Kolozsvárott, 1775-ben jelent meg 
„Házi Különös Orvosságok .. ." címmel Juhász Má
té minorita szerzetes egészségügyi könyve „Az Or
vosok nélkül szűkölködő betegeskedőknek vigasz-
talásokra .. .". 

Az 1770-es kiadású Felvinczi-íéle kolozsvári 
tanköl temény-könyv eddig ismeretlen volt, Ma-
gyary Kossá is csak a lőcsei kiadásból idéz egy 
strófát. Verselésére a Gyöngyösi-hatás vi ta thatat 
lan, az első azonos megjelenési helytől függetle
nül. Üjbóli megjelenésében nem tudni, mennyi a 
lokálpatriotizmus szerepe. Sok nem lehet, mer t a 
genius loci dicsőségére a fordító nevét feltétlen 
feltüntették volna. Nem a kegyelet, hanem a hasz
nosság elve diktálhatott . Ami csak emeli ér tékét a 
most már két k iadványban ismert salernói szel
lemű egészségügyi oktató strófáknak. 
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