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ISMERETLEN TESTŐRÍRÓK. 
Kazinczy írja Báróczy Sándor életéhen (Magyar Pantheon, Abafi kiad. 

63. 1.) : «Kézirati gyűjteményem az idv. Horányi jóvoltából egy szelet papirost 
bír, melyre Báróezy, nyilván megkérve ez által, hogy históriai lexikonát 
segéllené, magának s némely társainak születése helyét és idejét tulajdon 
kezével jegyzetté fel.» Ez a szelet papiros a Darnay-Műzeumban van (1105. sz.) 
a a következők vannak rajta: 

«Sepsi Zoltáni Gziriék Mihály születet 1 7 5 3 ^ Esztendőben N. Szathmár 
Vármegyében Szárazberken, Oskoláit végezte Sáros Patakon, 19 Esztendős 
korában adta magát az Hadi életre, és szolgált a Gx*óf Gyulai Samuel 
Gyalog Regementben mint zászlótartó, és most a Nemes Magyar Testőrző 
{Seregnél és] Hadnagy. 

Báró Nalátzi Josef született Erdélyben N. Hunyad Vármegyében 
Bábolnán 1746-ban végezte Iskoláit N. Enyedi Collegiumban, onnan jött a 
Magyar Nemes Testőrző Seregben, onnan ment az Erdélyi Limitroeseus lovas 
seregben, onnan N. Káinoki lovas Ezerében kapitánynak, ei hagyván az után 
a Hadi életet az Erdélyi Királyi Táblához applicaltatott supernumerarius 
Assessornak most pedig vagyon a Kolosvári Districtuális Táblánál mint 
Vice Praeses sok személlyes érdemeinek nevelésére fordította a híres Frantzia 
író D'Arnaud munkái közzül Eufemiat [mely már ki is vagyon nyomtatva és 
Gróf] vagyis a Vallás győzedelmet (Euphemie ou le Triomphe de la Religion 
és a Szerencsétlen Szeretöket vagyis Gróf Kommenzst (Les Amants malheureux, 
ou le Comte de Comenge) mind a kettő szép Dramma. Az első már ki vagyon 
nyomtatva, a második pedig még tsak kézírásban. 

B. Bálintit volt N. Erdélyországi Királyi Táblánál Assessor fordította 
németből Kodrus szomorújátékát szép Magyar versekben: de minekelőtte ki 
nyomtattatott volna, meg halván, nem érhette azon vigasztalását, hogy a 
munkájára ruházott sok szép dicséreteket füleivel halgathatta volna. 

Biró László, született N. Erdély országában Csík Szent Mártonban 
circiter 1742 dikben, Iskoláit végezte a Kolosvári Academiábán a Jesoviták 
alatt. Kikelvén az Iskolákból jött a Magyar N. Gárdához, a Gardatol ment 
az Erdélyi udvari Cancelláriára aholott utollyára mint Protocollista szolgál
ván, mos bé küldetett Erdélyben Szebenbe mint Policzey Director. A Gár
dánál létében fordította volt a Peruviai Leveleket (Lettres d'une Péruvienne) 
nintsenek még ki nyomtatva. 

Kerekes Sigmond született N. Erdély országában, Fejér Vármegyében 
Mohán. Iskoláit végezte az udvarhelyi Reformatum Collegiumban, jővén a 
Magyar \Nemes] Nemesi Gárdában itt fordította Duschnak az Erköltsi Leve
leknek hátra lévő részét, tudniillik, mellyek a Báróczi Sándor fordittasaból 
hatra maradott volt (Moralische Briefe zur Bildung des Herzens von Dusch) 
meg halván a Magyar Nemes Gárdában kézírásban hagyta hátra munkáját. 

Bárótzi Sándor született N. Erdély országában Fejér Vármegyében 
Ispánlakon, végezvén az Enyedi Reformatum Collegiumban iskoláit jött anno 
1761-ben a Gárdához, holott még mostis mint Kapitány szolgál. Született 
pedig circiter A. 1736. llf_ április húsvét másodnapján. 

[Nem XI. hanem 2^_ April; mert 1736. a legtökélletesbo calculus 
szerént is, 's a' régi Galendariumok szerént is, első April volt húsvét első 
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napja. Megholt Báróczy Bécsben 24. Decembr. 1809. Kazinczy Ferencz 
Széphalmon, 1810. Febr. 24. d. —]« 

Ezek az utolsó sorok bizonyítják, hogy Kazinczy Báróczy életében 
csakugyan ezt a kéziratot emlegeti: ott is helyesbíti Bárótzi születésének 
adatát. Egy nappal utóbb — két hónappal Bárótzi halála után — Rumynak 
is beszámol Bárótzi tévedéséről (Lev. VII. 283. 1.) s ugyanebben a levelében 
nekrológot ír róla: «Er, Barcsay und Bessenyei György gaben der Ungar. 
Literatur . . . ein neues Leben, und Ihr Beyspiel wirkte bey den Jünglin
gen, die zur Garde kamen, als B. Naláczy József, Ladislaus v. Bíró, 
Sigmund v. Kerekes, Michael v. Gzirjék Anfangs sehr viel; jeder lernte 
die französische Sprache und übersetzte etwas ins Ungarische.» 

Czirjékröl és Naláczyról már Ballagi elég sokat tud, Czirjék Colardeau-
fordításával foglalkozott is az irodalomtörténet, de sem Ballagi, aki pedig 
egy Farkas Antalt, Harsányi Sámuelt is tárgyal az Ágis centenáriumára, 
megjelent munkájában, sem Szinnyei a Magyar írókban nem említi a másik 
két testőríró, Biró László és Kerekes Zsigmond nevét. Kazinczy idézett leve
lén kívül sehol sem találom nyomukat, s a legérdekesebb, hogy Horányi Elek 
maga sem vette föl őket sem a Memoria Hungarorumba, sem a halála 
miatt félbemaradt Nova Memóriába,, amelyben pedig, minthogy A—C betűig 
terjed, Biró Lászlónak még helye lehetne. S ez annál meglepőbb, mert 
Horányit kortársai épen fölös aprólékosságáról vádolják; talán nem érdek
telen ha idejegyzem, amit a tudós erdélyi szász historikus, Seivert ír róla 
Cornidesnek (Bp. Egyetemi Könyvtár kézirattára [G. 117.] 227. 1.) «Meine 
Nachrichten von Siebenbürgischen Schriftstellern habe ich an Herrn Kurz-
böck nach Wien überschikt ; indessen aber des Herrn Horányi Werk, Memoria 
Hungarorum et Provincialium, erhalten. Zum Glück, dass wir nicht aus-
einer Absicht handeln. Herr Horányi führet tode und lebendige an, und 
wenn einer nur eine Streitschrift verteidiget hat; so würdigt er ihn der 
sehr unverdienten Mire, ihn der Reihe seiner Schriftsteller bey zufügen. 
Ich aber handle nur von verstorbenen Sächsischen, und unter der Sächsischen 
Nation gelobten Gelehrten, die selbst etwas für die gelehrte Welt gearbeitet, 
haben.» (1778. nyarán.) 

A Biró László fordította Lettres d'une Péruvienne (1747) — Montesquieu 
Lettre persanes-janak és Richardson Pame/ajának származéka — Madame-
de Graffigny {1695—1758) műve. Az írónő Voltaire jó ismerőse volt, szalon
jában sűrűn megfordultak a filozófusok.1 

Mi lett az eddig ismeretlen erdélyi származású testörírók munkáival,, 
nem tudom ; különösen Biró Lászlóét jó volna ismernünk ; nevüket azonban 
így is bejegyezhetjük Bessenyei gárdájába. GÁLOS REZSŐ. 

FALUDIFERENC CUPIDÓJA. 
Faludi Ferenc Cupidoja Császár szerint is idegen eredetre vall. 

(EPhK. 1903. 31. 1.) A vers német eredetűnek látszik, s ezt a föltevésemet 
megerősíti a költemény alcímének (a szereplök megnevezésének) Révai kiadá-

1 Birkás Géza szíves közlése. 


