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BARÓTI SZABÓ DÁVID LESZÁRMAZÁSA.

A klasszika! triász mindegyik tagja megtalálta már a maga mono* 
grafasát. Révai Miklósnak, a háromság legnagyobbikának, már két 
nagyobbszabású életrajza forog közkézen; Bájnisról ez évben jelent meg 
egy önálló kötet, Barótiról pedig két évvel ezelőtt egy szintén nagyobb 
fajta tanulmány. Legjobb életrajzokat Révai, leggyöngébbet Rájnis 
kapott. Barótiét Horváth Balázs kassai tanár, prémontréi kanonok, 
írta meg és adta ki a kassai főgymnasium 1887/8. évi értesítőjében. 
A 95 lapra terjedő tanulmányhoz mellékelve van a költőnek 61 darab 
eddig kiadatlan verse is. A jó székely poétának e nagyszámú marad
ványai már magukban is felkeltenék az irodalomtörténet barátainak 
érdeklődését, de a monográfia is teljesen méltó a figyelemre. Baróti- 
nak ez a legbővebb s legkimerítőbb életrajza eddig, ügyesen van írva, 
lelkiismeretes szorgalom, az irodalomtörténetben otthoniasság, hősével 
szemben elfogulatlanság jellemzi, s noba a szerző felfogása az általános 
természetű szakaszokban nem mutat sem elég mélységet, sem elég 
önállóságot, irodalomtörténeti látóköre korlátozott, eszthetikai Ítéletei 
pedig színtelenek: mindaz által nem tagadhatjuk meg tőle a jó törté
nelmi érzéket, mely a tények tisztázásában s előadásában egyaránt jeles
kedik. Ez életrajz csakugyan történeti oldaláról a legértékesebb. Össze
gyűjti s megrostálja a Barótira vonatkozó adatokat, melyeknek a szerző 
egyenkint utána já it ; ért ahhoz is, hogy Baróti élete folyását környeze
testül rajzolja meg s így azon képnek, melyet hőséről írt, bizonyos mély
séget tud adni, a mi nem minden kezdő írónak sikerűi. Hősét nem el
szigetelten mutatja be, hanem a kölcsönhatások azon szálaival együtt, 
*v,~l i. i lj ■ i ____tn-i.11. . a m iilf avAvari irodalmi
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Midőn ezek megemlítésével fel akarom hívni e józan és derék 
tanulmányra philologusaink figyelmét: közelebbről a munka egy vitás 
pontjához kívánok némi kiegészítő adalékkal járulni.

Szerzőnk jó szokás szerint lehetőleg minden adatnak maga nézett 
utána s egyebek közt Baróti Szabó Dávid családfáját sem vette át egy
szerűen a régibb életíróktól, hanem közvetlen Barótról, az ottani plébánia 
anyakönyvéből s az ott élő családtagoktól szerezte be idevonatkozó ada
tait. Minthogy az előző családfák kritikájával és saját kutatásainak ered
ményével több lapot elfoglal, úgy látszik, sokat adott a szerző e kérdés 
vizsgálatára; mindazáltal nyomozásainak eredménye csak annyiban 
végleges, hogy a kiderített adatok, a meddig érnek, kétségtelenül hite
lesek, de visszamenőleg még kiegészítésre szorúlnak.

Baróti Szabó Dávid leszármazására nézve többféle változat köve
teli magának az érvényességet.

a) Nagy Ivánnál ( Magyarország családaib&n) a családfa hegyében 
István, tancsi ref. prédikátor, Apafi Mihály udvari papja áll, a ki 1673 
november 20-án kapta a nemesi levelet; egyik fia volt András, ennek 
ismét fia Mátyás, megint ezé Dávid (1739—1819) a költő, s János, kitől 
a mostanig élő Baróthyak származnak.

Ezt a genealógiát Horváth Balázs több okból kifogásolja. Nagy 
Iván, Baróthy Sándor most is élő nagyváradi ügyvéd atyjától, Páltól 
kapta adatait. Azonban szerzőnk B. Sándor szívességéből újra átvizs
gálhatván a család birtokában levő okiratokat, a leszármaztatást általá
ban, a család egyéb tagjaira nézve, helyesnek vallja ugyan a tancsi pré
dikátortól kezdve egészen napjainkig, de egyúttal arra a felfedezésre 
jut, hogy a családi okiratok sárgúlt levelei a költő Barótiról mélyen 
hallgatnak, sőt maga az ügyvéd Baróthy is őszintén bevallja, hogy a 
családi irományokban sehol Dávidnak, a költőnek neve elő nem fordúL 
Az okiratok tanúságának e szembeötlő hiányát némely családi szóhagyo
mányok igyekeznek kipótolni, jelesül fölemlíti szerzőnk a család nesz
torát és tisztes matrónáját, kik azt állítják, hogy atyjuktól, ki Dávidnak 
kortársa volt, sokszor hallották a költő nevét, mint a család tagjáét, 
emlegetni. E jóhiszemű vélemény keletkezésére szerzőnk szerint az 
adhatott okot, hogy a szintén baróti származású költőt jól esett a 
rokonság díszéül tekinteni. A kérdéses családfa ellen egyenesen kizáró 
okok is szólanak. 1776-ban ugyanis az az István, ki Nagy Iván táblá
zatában Dávidunk öcscsének fia gyanánt szerepel, nemességét nem 
baróti, hanem csik-szent-tamási aggokkali bizonyíttatja; ugyanakkor ez 
aggok azt vallják, hogy ez az István azelőtt valami 30 évvel (tehát 1746 
körűi) Magyarországba jött tanulás végett. Hogyan lehetett ennek 
Dávid, kiről biztosan tudjuk, hogy 1739-ben született, nagybátyja, még 
pedig atyjánál idősebb nagybátyja? Azonkívül ez aggok ismerik a



család minden tagját és körülményeit, de épen Dávidot nem említik 
sebed, az egyházi állású családtagok közt sem. Alább látni fogjuk, hogy 
e czáfoló adatokon kívül Horváthnak positiv bizonyítékai ie vannak 
arra nézve, hogy Barótink más apáktól származott mint a bihari Baró- 
%ak b e származási alibi alapján teljesen magunkévá tehetjük szer
zünk azon nézetét, mely szerint a Nagy Iván-féle táblázatba, mely a 
Varmegyei Baróthyakat illeti, csak a családi ambiczió interpolálta 
)ávidot.

b) Oláh Béla a Figyelő XV. kötetében — Nagy Iván adatait nem 
említve tói — másokat nevez meg költőnk ősei gyanánt. Baróti szű

rnek nevét nem ismeri ngyan, de annyit tud, hogy a gyulafehérvári 
Oltárban található okiratok a család nemességéről tanúskodnak. Eöl- 
ik családjáról 1614. aug. 29-én történik először említés, a mikor 
hlen Gábor Szabó Bálintnak elbocsátó levelet ád. 1615. febr. 14-én 
bizonyítják, hogy Szabó Bálint nemes ember. 1635-ben Rákóczi 
rgy alatt szintén említtetik, hogy ez a Bálint, az András fia, a neme
zzé Íratott. 1716-ban Baróti Jánosról van szó; kije volt ez Baró- 
lak, nem bizonyos. Ez a János 1741-ben már nem élt, mert fiáról, 
írói lévén szó, az említett jegyzék így nevezi meg: filius quondam

Horváth Balázs ezt a genealógiát sem fogadja el, mert nem tud- 
úgymond — miből következteti Oláh Béla, hogy e levéltári ada- 
tÓnk családjára vonatkoznak; Osíkban sok a nemes Szabó, de 
i is még jelenleg is több ilyen nevű család virágzik. — Meg- 
ink erre az, hogy valamint Oláh nem bizonyított, úgy Horváth 
bit valójában.
A Margittán lakó Baróthy-család is «reformált vallása s vilá
gfája daczára, a szóhagyomány alapján szintén rokonságot 
ta költőnkkel». Jól jegyzi meg erre Horváth B., hogy e csa- 
?sak azért sem jöhet számba, mert törzse soha sem nevezi 
bonok ; költőnk pedig a baróthi jelzőt sohasem nemesi élőn év 
teználja, csak az .erdélyiével együtt származási helyét jelzi 
z Uj mértékre vett kiílömb versek czímlapján is : «esztergám- 
>ap, erdélyi, baróthi Szabó Dávid.*} 
negyedik genealógiai táblázatot maga Horváth B. állítja 

\n fölfedezett nyomok után. Él ugyanis Baróton egy becsü- 
föidmíves, Szabó Bernárd, ki családi ereklyeként féltéke- 
r fakó, foszladozó iratot, mely a jó székely poéta családjá
rat beszél. Ez írás szerint élt hajdanában Sepsiben egy 
? nevű királybíró, kinek Illyefalván, Uzonban éB Al-Dobolj 
faJma» volt. Címek fiúleányát, Katát feleségűi vette Török 
vár ez ék i királybíró; e házasságból három leány született,
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kik közűi a középsót a beregszászi származású Szabó János vette fele* 
ségül. Ez a Szabó János a Dávid nagyapja. A családfát Horváth amaz 
irat nyomán így állítja össze.

Török István (királybíró)
__________________________Mih&cz Kata.

Erzsébet Judith Zsnska
Sós Kelemen, beregszászi Szabó János. Debreozeni Szabó András.

Dávid János. György Anna
minorita. Beke Erzsébet. Béres Ferencz.

Dávid János József. György,
a költő. Incze Klára.

És így tovább, a Jánostól származó, máig is eló Bernárdig. — 
A kézirat Józsefnek, Bernárd atyjának kezeírása s kivonatos másolat 
«az egész után*, mely az 1834-iki tűzvészben a család nemes levelével, 
ősi fészkével, költőnk «minden irományaival, kisebb s nagyobb alakú 
arczképeivel együtt* megsemmisült. — Horváth e kéziratot teljesen 
hitelesnek ismeri el, a mi mellett legerősebb bizonyítékúl arra hivatko
zik, hogy a baróti plébánia anyakönyvei a közölt családfa hitelességét 
költőnk személyétől kezdve kétségen kívül helyezik. Messzebb a matri- 
kulák nem bizonyítanak, mert nagyon hiányosak s részben olvashatat
lanok.

Ennyire haladt Horváth Balázs. Elég tetszetős az eredmény, de 
nem olyan, hogy újabb megerősítéseket vagy kiegészítéseket el ne bima. 
Már pedig van még egy ötödik leezármazási tábla is, mély szintén köz
kézen forog, azonban szerzőnk figyelmét kikerülte.

e) Orbán Balázs, A Székelyföld leírásának I. kötetében a 214. 
lapon, a 20. jegyzetben költőnkre vonatkozólag ezt írja: «Atyja Szabó 
György, anyja Beke Erzsébet [tehát ugyanazok, a kik Horváth Balázs
nál; a mit Oláh Béla ismeretlennek jelzett, azt Orbán B. 1868-ban már 
kinyomatta], kik a most [1868-ban] 55. számú telken laktak, a ház 
azonban, melyben Szabó Dávid született, elégvén, nincsen meg. Hogy 
a. Szabó-család nemes, kitetszik a kétséges nemesek kutatására, a múlt 
százai végén kiküldött productionale forumok (főkormányszéki levéltár 
118 *%« szám alatti) munkálatából, hol a baróthi Szabó családot érdek - 
lőleg hivatkozás van Bethlen Gábornak egy 1614-ben august. 29-én ki
adott passualisára, melyben a Skenderbéget kísért Szabó Dávid baróthi 
nemest szabadon bocsátani rendeli; továbbá ugyancsak Bethlen Gábor

nak a prázsmári táborból 1616. febr. 24-én kiadott, baróthi Szabó Bálint 
nemes jószága osztályára vonatkozó rendeletére s azért baróthi Szabó 
József a fegyverfeladáskor is mint valódi nemes mentesítetett, s a com- 
mipsio által is a kétségtelen nemesek közé iktattatott. A leszármaztatás 
tehát ez: Szabó Bálint, János, András, Gergely, János, György és 
Dávid.*
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8 annyi észrevétel s megjegyzés torlódott össze lassan toliam hegyére,, 
hogy szükségesnek láttam egybefoglalni őket 8 e folyóirat hasábjain 
közölni, hogy felvessem vele a kérdést, érdemes-e annyi fáradsággal 
összepőrölyözött fordítást oly szakközönségnek tálalni fel, melynek 
Ízlése a halhatatlan Homeros s a nagynevű elegiknsok nyelvén neme
sedett meg, kerekedett ki ?

Mi fordíthatunk valamit új-görög vagy ó-görög nyelvre. Mindkét 
esetben a fordító ura legyen e nyelveknek. K. úr új-görögre nem fordí
totta a Mohácsot, — elég azt egyszerűen constatálni. Tehát ó-görögre, — 
az ó-görög nyelv phraseologiája, grammatikája szerint. Azaz azzal a 
czélzattal, hogy e költemény egy — mondjuk — Kr. sz. előtt élt s most 
föltámadó görög emberre is azt a hatást tegye, hogy ez görögizű, ele- 
gikus költemény.

Nem bántjuk ez esetben a fordítás hűségének szerfelett kényes 
kérdését. Ügy tekintjük a költeményt, a mint van, szókincsét, verselé
sét, a többi számunkra tökéletesen közömbös.

A görögöknek minden költői műfajra megvolt a maguk, idők 
folyamán jobban-jobban kidomborodott nyelvjárásuk, melynek hagyo
mányozott törvényei korlátain túl csak ritka esetekben csaponghatott a 
költői nyelv. Állott pedig az legfőképen azon műfajokra, melyek a dakty- 
likus versnemet választották kifejező eszközükül. A Homerostól egye
nesen kölcsönzött formák mellé csakis ismét homerosi mintázatú for
mák sorakozhattak. így nyomódott a kis terjedelmű műfajokra, mint 
pld. elegiára, epigrammára is a két nagy eposz keverék színezete. Tudja 
ezt mind E. úr is.

Mégis gondosan került mindent, mi ezen epikus dialektusra val* 
lana, ámbár keverék phraseologiájú az ő görög nyelve is, hiszen később
kori kifejezések mellett a csak prózában előforduló szavak is megférnek 
sophoklesi reminiscentiák társaságában. Mert még ha választhatott is 
epikus és nem epikus forma között, az utóbbinak adott előnyt, mint e 
sorban példáúl:

Atpófjievoí xópaxoc mépuyi Xoypós gjcnj 8Xe$po? 
hol az Í7zrrj helyett határozottan éitetáooato-t kellett volna írnia a ho- 
merosi Xoypbc ÜXe&poz mellett. Nem ír drjtq-t daiq. helyett, pedig bátran 
háromszótagúnak alkalmazhatta volna, mint Homerosnál I 347, 774. 
II 301, Z 13, Moschos Meg. 109. versében. (L. Ludwich: Beitráge zűr 
Eritik des Nonnos von Panopolis. Eönigsberg 1873.) Használ egy 
ííjctxvov aor.-t, mely Hom.-nál nem fordul elő s froopUp gv Sópan-t ír„ 
hol minden nehézség nélkül ftoóptj) évi őópatt-t írhatott volna az epiku
sok módjára. Ő eSSooo’ 57cvtj)*t inkább ír Sophokles (Oed. R. 65) mintá
jára, mint Homeros szerint suSodo* orcvov-t. A kérdő ti? genitivusát
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egy sorral tovább otsppöc-t alkalmazott, holott t̂&eot-t, illetőleg oie- 
psé&C-t vártunk volna. A tragikusokra emlékeztet három sorral alább 
$xo{i.<}*ct (=  dísztelen), — a 23. sorban áXXeac azon értelemben hasz
nálva, hogy .hasztalan*. A 27. versben xá Trpóaw abban az értelemben 
•messze*, «távol* nem epikus, (letétop’ helyett {isdjopa-t szerettünk 
völna alkalmazva látni. A 43. sorban poej-val fordítja a «sirat* szót, mi 
szintén tragikusoknál fordúl elő. A görög prózából kölcsönzött kifejezé
sek a 18. sorban á^poőtoia, a 27.-ben óptcyXtóŐTf), — míg a 78.-ban elő
forduló af>$a8íCo{tat gyanúba fogott varians lectió Platónál, egyébként 
nem fordúl elő. Az 58. versben használt áya£otíva> csak későbbi íróknál, 
a 66. sorban levő fjwnjpov Herodotostól fogva és különösen az új-iónok* 
nál olvasható.

Mindezek mellett nem görögös fordúlatokkal és szerkezettel is 
találkozunk, minők pld. vs. 25: évö? cpóXXoo órcotpaívsi, vs. 45:  ̂ to- 
oáxi<; oopapd)? ávéjioi? oaniarrj (melyet médiumban'’kellett volna 
alkalmazni), valamint vs. 49: <5>Se xaréaSyaav (hol szintén csakis a 
medialis óinknak volna értelme). iNem görögös a kérdő roö névmásnak 
mint birtokpsnak a birtok után való tétele (vs. 52), az ilyenek:  ̂ tcixoóv 
w84 ájtodvyjoxeiv (árcodavetv helyett), vagy yüpoz e/wv wyfflv Ayjr̂ g, 
érthetetlenek végre: áxtic vájjia xaXúirret áijj-ajöe? | woJtep xpóircoooa 
xpoq @\é<pap ijfiérspa, majd áv-níjpeioev | tjnct|> /aXxopapeí duopévqt ys 
?apúq, érthetetlen a 7e-nek használata nem egyszer, hacsak nem foldó 
particula szerepében.

Azt gondolhatnék, hogy a fordító ennyi eszköz alkalmazása után 
legalább tűrhető distichonokat faragott össze. De a milyen vegyes 
elemtf éa torta ™1+. költői nvelve. olv kínosán összekalapáltak
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ó(ux^3i], H-**páv; 41. xávatpéxst; ts^vewta; 47. ts^véaa’ ; 

49. pófrpoiai ppoéSeatv; 56. a>? tá ppotüív; 59. ; 67. ictxpöv;
áirothnrjoxsiv ; 69. papaOpov; 74. 8é tpaő[i’ ; 80. íxpo<|>ev. Ott van únos 
úntalan a krasis is : 7. táp*/tepéw; ; 10. x&jtitvov; 22. 34.
xo&8é ye ; 1̂* xávatpé^et; 43. xa&nf]; 50. xác és Twvójiat’ ; 63. xot>- 
Sgíc; 70. daatéa; 78. xa^d-aStCo ŝvoi). Vau példa a sym zensre is:
7. táp/ispéox;; 17. *íjpíOo; 19. ew^i/ás; 33. eáxXsoöc; 77. 5Pps<*><;;
83. á/Xóö<;, s mégis az 52. sorban óotá, mely teljesen attikai forma, a
70. sorban előforduló ttbatéa mellett! Nem csekély lapsusok a 18. sor
ban levő aptt, a 43. sorban levő (íi^pt végió tájának merész elidálása. 
Az 59. sorban levő IiirEpos-ban viszont inkább a néha kétvégű éorrépio; 
melléknév iótájának syncopéját akarom látni, mintsem feltételezni, 
hogy fordító úr ne tudta volna, hogy egy oly rendkívül közönséges 
szó, minő sojrepoc (az este), nem lehet egyúttal adiectivum is.

Lássuk ezek után a hexameterek metszeteit:
vs. 7 : TójAopt | a’ ISpava | Táp/ts|p£ft>̂  ti Xé|Xoirca? á|&ixta
vs. 15: rcóaoi | ĵfreoi | oic íroX|Xat ye irap’ | éXiríSs<; | lijaav
vs. 23: *Ev 8’ 68<j> | iorrjx’ | áXXa>; | oöv axecpá|v(p cpíXir] | a&tüv 
vs. 59: ’Evfráírep | íaxepos | áxtú; | vájta xa|Xórcrsi á|T{JLű$e? 
vb. 71 : Tfí táSe | jcávt’ óira|Ya>*rt I <p#ovoc | Ipfe xá|xtotoc. 
vs. 79: Ilapftévoi | ££E[ia|pávíb]|aav Xé̂ et | a> Tüóaai | aotoö. *'
Ilyen versek Tzetzesnél szoktak előfordulni. H ilberg: Das Prin- 

cip dér Silbenwágung und die daraus entspringenden Gesetze dér 
Endsilben in dér gr. Poesie (Wien 1879) ez. munkájában az ilyen ver
seket a cStümperhafte Verse* lajstromába iktatja.

Tehát minő értelme van az olyan fordításnak, melyen lépten* 
nyomon meglátszik a rája pazarolt óriási erőlködés, s megismerszenek 
az izzadság és véres verejték oseppjei ? S különösen minő értelme egy 
oly férfiúnál, kit képzettsége és tehetségei oly térre utalnak, melyen 
kifejtett munkásságáért mindeddig a kellő elismeréssel szoktak adózni ? 
Elvégre az Egyetemes Philologiai Közlöny komoly folyóirat kíván 
lenni, melyet kár szeszélyes kísérletezés terének tekinteni.

Dr. V ári Rkzső.


