
BBAA RRAA BBÁÁSS SSaa mmuu 
((11885555––11994400))

(A meg em lé ke zés rõl)
A sep si szent györ gyi Dél ke le ti In té zet a
kö vet ke zõ he tek ben em lé ke zik meg, a
MTA Tör té net tu do má nyi In té ze té vel kö -
zös tu do mány tör té ne ti ku ta tá si prog ram
ke re té ben, BA RA BÁS Sa mu szü le té sé -
nek 150., ha lá lá nak 65. év for du ló já ról. A
szak má ja ál tal nagyra becsült je les tör té -
nész-le vél tá ros, a MTA le ve le zõ tag ja a
há rom szé ki Papolcon szü le tett és hunyt
el, nyug dí jas éve it is itt töl töt te. 1921-tõl
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó-
vá  laszt má nyi tag ja és tu do má nyos mun -
ka   tár sa volt, ér té kes le vél tá ri gyûj te mé -
nyét, le ve le zé sét is a mú ze um ra hagy ta. 

**

BA RA BÁS Sa mut, aki há rom év ti ze den
át szol gált a nem zet el sõ le vél tá rá ban, el sõ sor ban
pél dá san meg szer kesz tett ok mány tá rai ré vén
tart ja szá mon a tör té net tu do mány. Egyik leg je -
len tõ sebb mun ká ját, az 1895-ben meg je lent AA 
rróó mmaaii sszzeenntt bbii rroo ddaall mmii ggrróóff sszzéé kkii TTEE LLEE KKII ccssaa lláádd
OOkk llee vvééll ttáá rraa I–II. ket tõs kö te tet a Szá za dok ha -
sáb ja in a kö vet ke zõ kép pen mél tat ták pá lya tár sai:
„A szer kesz tés ér de me BA RA BÁS Sa mu vá -
laszt má nyi tag tár sun kat il le ti, aki nek e mû ve úgy
a közlött tör té ne ti anyag be csét, mint a köz lés
kor rekt sé gét, az anyag be osz tá sát és a ki ál lí tás íz -
lé ses vol tát s a kül csínt il le tõ leg mél tán so ra ko zik
az eu ró pai iro da lom ban ed dig meg je lent leg jobb
ily ne mû publicatiókhoz.”1

Bár ko rán is mert té vá lik – 37 éves ko rá -
ban a PPaallllaass NNaaggyy LLee xxii kkoo nnaa már be szá mol ad di -
gi mun kás sá gá ról –, a fel tû nést min dig ke rü lõ,
mun ká ját nagy szak mai alá zat tal vég zõ és éle tét
tu da to san a tu do mány nak és hi va ta lá nak szen te -
lõ BA RA BÁS Sa mu meg gyõ zõ dé sünk sze rint
mind  ed dig nem kap ta meg a meg ér de melt fi -
gyel met. 

BA RA BÁS Sa mu a csa lád má so dik fiú -
gyer me ke ként, a há rom szé ki Papolcon szü le tett,
1855. no vem ber 14-én. Is ko lá it a har ma dik ele -
mi tõl a sep si szent györ gyi, újon nan fel ál lí tott re -
for má tus kol lé gi um ban (1866–1870), majd a
székelyudvarhelyi re for má tus kollégiumban
foly tat ta (1870–1876), és itt is érett sé gi zett. Egy
év múl va (1877) már a bu da pes ti egye tem 
böl csész  hall ga tó ja. Ta ná rai kö zül SA LA MON
Fe renc és fõ kép pen SZIL ÁGYI Sán dor fi gyelt
fel rá. Ta ná ri ok le ve let nyer ve a SICKEL Ti va dar
ve ze té se alatt ál ló bé csi Institut für österreichis-
che Geschichtsforschung hall ga tó ja (1881–1883),
utób bi he lyen ok le vél tant ta nul. A Bécs ben el töl -
tött évek so rán élet re szó ló ba rát sá got köt
HODINKA An tal lal,, SZALAY Lász ló val, akár -
csak KÁR OLYI Ár pád dal.

Még egye te mi hal lga tó ko rá ban, min den
bi zonnyal SZIL ÁGYI Sán dornak, az egye te mi
könyv tár igaz ga tó já nak aján lá sá ra, az egye te mi
ta nács az egye te mi könyv tár 143 kó de xé nek
jegy zé két szer kesz tõk kö zé ja va sol ja – dr.
FEJÉRPATAKY Lász ló (1857–1923) he lyé be –
az ígé re tes ta nár je lölt BA RA BÁS Sa mut. 

Bécs bõl vissza tér ve, 1883-tól Bu da pes -
ten az egye te mi könyv tár napidíjnoka, majd ki se -
gí tõ tiszt je. 1885-ben az Or szá gos Le vél tár tiszt -
jé vé ne ve zik ki. A Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat,
mely nek BA RA BÁS Sa mu 1881 óta év dí jas tag -
ja, egyik osz tá lyá nak jegy zõ jé vé vá laszt ja.

Há rom év ti ze des le vél tá ri szol gá la ta alatt
vé gig jár ja a hivatali és szakmai elõmenetel lép -
csõit: le vél tá ri fo gal ma zó, majd al le vél tár nok, az
Or szá gos Le vél tár er dé lyi osz tá lyá nak ve ze tõ je.
Mun ká ja el is me ré se ként 1909-tõl or szá gos le vél -
tár nok nak ne ve zik ki. A Ma gyar Tör té nel mi Tár -
su lat vá laszt má nyi tag ja, se géd tit ká ra, majd jegy -
zõ je, 1910-ben a MTA le ve le zõ tag já vá vá laszt ja.
Aka dé mi ai szék fog la ló ját négy év múl va tart ja
meg, KKéétt hhaa mmiiss FFrraannggeeppáánn--ookklleevvééll cí men.
Nyug dí ja zá sa kor CSÁNKI De zsõ elõ ter jesz té sé -
re mi nisz te ri osz tály ta ná cso si cí met kap (1915).

El sõ tu do má nyos írá sai a Szá za dok és a
Tör té nel mi Tár ha sáb ja in je len tek meg – 1880-
tól kez dõ dõ en. SZIL ÁGYI nyi tot ta meg ta nít vá -
nya elõtt eze ket a le he tõ sé ge ket, fi gyel mét pe dig
tu da to san irá nyí tot ta. A SZIL ÁGYI Sán dor men -
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to ri sze re pét mu tat ja az is, hogy a SZIL ÁGYI ál -
tal 1883-ban ki adott II.. RRáá kkóó cczzii GGyyöörrggyy ééss aa ddiipp --
lloo mmáá cciiaa foly ta tá sa BA RA BÁS Sa mu ra ma rad: az
ugyan csak há rom szé ki szár ma zá sú BEKE An tal -
lal, a gyu la fe hér vá ri szé kes egy há zi káp ta lan ka -
no nokjával2 együtt je len te tik meg Bu da pes ten
1888-ban az II.. RRÁÁ KKÓÓ CCZZII GGyyöörrggyy eerr ddéé llyyii ffee jjee ddee --
lleemm ééss aa ppoorr ttaa címû mun kát. 

Mun ká já nak si ke re alap ján to váb bi meg -
bí za tá so kat, fel ké ré se ket kap. A gróf TE LE KI
csa lád ma ros vá sár he lyi le vél tá rát már ko ráb ban
meg is mer het te a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat
tag sá ga, az 1879. évi ki rán du lás al kal má val.
Ami kor a Tár su lat el ha tá roz za a le vél tár kö zép -
ko ri ok le ve le i nek ki adá sát (Te le ki codex), a
SZIL ÁGYI Sán dor el nök le te alatt össze ál lott
szer kesz tõ bi zott ság tag já vá ké rik fel BA RA BÁS
Sa mut is. Az el sõ két kö tet 1895-ben je le nik
meg. A BA RA BÁS Sa mu ál tal szer kesz tett
mun ka szak mai fo gad ta tá sa egy ön te tû en el is me -
rõ.

E mun ká val pár hu za mo san, 1894-ben a
ZZIICCHHYY--ookk llee vvééll ttáárr VII. kö te té nek elõ ké szí té sé re
is szer kesz tõ bi zott sá gi tag nak ké rik fel.3

SZIL ÁGYI Sán dor mel lett leg na gyobb
ha tás sal a THALLÓCZY La jos sal va ló, elõbb
szak mai, majd ba rá ti kap cso lat van rá. Az 1890-
es évek tõl kö zös mun kál ko dá suk ered mé nye ként
je le nik meg a BBLLAAGGAAYY ccssaa lláádd ookk llee vvééll ttáá rraa
(1897) és ké sõbb a FFRRAANNGGEEPPÁÁNN ccssaa lláádd ookk llee --
vvééll ttáá rraa (I–II., 1910– 1913). 

1915. évi nyug dí ja zá sa után itt hon a kör -
nyék leg je len tõ sebb gyûj te mé nye it õr zõ Szé kely
Nem ze ti Mú ze um, CSU TAK Vil mos mú ze um õr,
ké sõbb igaz ga tó ba rát sá ga je len ti szá má ra az
intézményes tu do má nyos ság hoz va ló kap cso ló -
dás le he tõ sé gét. 1921-tõl ma ga is a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó-vá laszt má nyi tag ja.
Részt vesz az Er dé lyi Múzeum-Egyesület 1933-
as sep si szent györ gyi ván dor gyû lé sén (az EME
ven dég lá tó ja a test vér in téz mény SzNM). AA SSzzéé --
kkeellyy OOkk llee vvééll ttáárr VIII. kö te té nek szá mí tó SSzzéé kkeellyy
OOkk llee vvééll ttáárr 11221199––11777766 meg szer kesz té sét CSU -
TAK Vil mos fel ké ré sé re és a mú ze um nyúj tot ta
se gít ség gel vég zi, hogy több éves kál vá ria után
1934-ben vé gül a MTA ki ad vá nya ként je len jen
meg. 

Szer zõ az 1929-es ju bi le u mi EEmm lléékk --
kköönnyyvv ben (KKéétt hhaa mmiiss ookk llee vvééll, in: EEmm lléékk kköönnyyvv aa
SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm öött vveenn éévveess jjuu bbii llee uu mmáá rraa.
Sep si szent györgy 1929, 44–51). Nyolc va na dik
szü le tés nap ja al kal má ból, 1935. nov. 17-én a
SzNM fel ol va só ülést tart a tör té net írói mun kás sá -
gá nak fél év szá za dos év for du ló ját töl tõ tör té nész
tisz te le té re.

Vég ren de let ében BA RA BÁS Sa mu a
mú ze um ra hagy ta tel jes ok le vél gyûj te mé nyét,
irat ha gya té kát. A gyûj te mény ha lá la után (1940.
no vem ber 18.), 1943-ban ke rült a Szé kely Nem -
ze ti Mú ze um ba, 1962 óta, az ál la mo sí tás és a 
Ro mán Ál la mi Le vél tár Kovászna Me gyei Fi ók -
já nak meg ala kí tá sa óta pedig utób bi he lyen
õrzik.4 Tar tal ma: BA RA BÁS Sa mu kö zel 1000
ol dal nyi le ve le zé se (1889–1938) a ma gyar tu do -
má nyos élet és tör té net tu do mány ki ma gas ló
egyé ni sé ge i vel (AN GYALDá vid, ÁLDÁSYAn -
tal, BA LOGH Je nõ, BIÁS Ist ván, CSÁNKI De -
zsõ, DOMA NOVSZKY Sán dor, FEJÉR-
PATAKY Lász ló, HODINKA An tal, IVÁNYI
Bé la, KA RÁ CSO NYI Já nos, KE LE MEN La jos,,
SZA BÓ Kár oly, SZÁDECZKY-KARDOSS La -
jos, SZIL ÁGYI Sán dor, THALY Kál mán stb.), a
barátosi PÁL és nagyborosnyói BEDE csa lá dok
le ve les lá dá ja, a szé kely tör té net re vo nat ko zó ok -
le ve lek és jegy ze tek (1303–1789).

1995. no vem ber 14-én, BA RA BÁS Sa -
mu szü le té sé nek 140. év for du ló ján az Er dé lyi
Múzeum-Egyesület és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ava tott em lék táb lát a papolci re for má -
tus templomban.5 Fel ira ta: BA RA BÁS Sa mu
1855–1940 a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
tag ja a szé kely ség tör té net író ja em lé ke ze té re
1995
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SSaa mmuu BBAA RRAA BBÁÁSS
((11885555––11994400))
(Rezumat)

Institutul de Sud-Est din Sf. Gheorghe a
comemorat în 2005 împreunã cu Institutul de
Istoriografie al Academiei de ªtiinþe Maghiare,
în cadrul unui prog ram comun de cercetãri,
naºterea a 150 de ani ºi trecerea în nefiinþã atun-
ci 65 de ani a lui Sa mu BA RA BÁS. Arhivist ºi
istorician mult apreciat de profesie, membru
corespondent al Academiei Maghiare de ªtiinþe,
s-a nãscut ºi a decedat la Pãpãuþi, petrecându-ºi
aici ultimele decenii ale vieþii sale. Din 1921 a
fost membru în comitetul de conducere al
Muzeului Naþional Secuiesc ºi unul din cei mai
de seamã colaboratori ai acestei instituþii, cãreia
i-a ºi lãsat moºtenire valoroasele sale colecþii de
documente de arhivã etc., precum ºi scrisorile
schimbate cu oameni de ºtiinþã de prestigiu. 

SSaa mmuu BBAA RRAA BBÁÁSS
((11885555––11994400))
(Abstract)

The South-Eastern Institute in Sep si -
szent györgy and The Institute of Historical Sci-
ences of Hungarian Academy of Sciences are
celebrating together the 150th anniversary of Sa -
mu BA RA BÁS’ birth. Archivist and historian,
corresponding member of HAS, Sa mu BA RA -
BÁS was born and died in Papolc near Sep si -
szent györgy and he was member of the board of
directors as well as the collaborator of the Szé -
kely National Museum.
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202 1. áb ra BA RA BÁS Sa mu fény ké pe


