
ORCZY ÉS BOETHIUS.1 

Adalékok br. Orczy Lörincz fordító munkásságához. 

Vannak alakjai irodalmunknak, a kikhez vissza-visszatérni 
nem épen kárba veszett munka, a különféle gondolatkör miatt, 
melyben mozogtak; a viszony miatt, melynek sokszerű szálai 
korukhoz fűzték; az ingadozó felfogás miatt, melyben jellemök 
egészben határozódik. 

Bármily jelesek, elismerés- és tudománybecsre méltón for
golódtak is körülöttük, mégis mindig marad valami, a mire a 
rámutatás új vonásocskát adogathat a már felkutatott tulajdon
ságokhoz. 

lm ezen soraimban csak Orczynál időzöm s reá vonatkoztatom 
általánosságban mondott állításomat. 

Azt tartják általán, hogy Orczy, költészetének alapjellemére 
nézve, a Horatius-féle középszerűség hirdetője: holott, alapjában, 
korviszonyaink s az ő álláspontja miatt ellenmondás azon eszmekör 
hordozójául tekinteni. Nem a zsíros kásáig terjed az ő költészete: 
mélyen járó ethikai természetű az. Nincs egészen karakterizálva 
írói jelleme: nem látom nyomosítva a generalis költőben a szellem
nek azt a bátorságát, mely írásaiból kitetszik. 

Arany, Orczyról szólva (Koszorú, 1863. II. 313. I.) Boethius-
ból való s egyéb fordításait egyszerűen csak felemlíti s nem nagy 
súlyt látszik rajok helyezni: pedig igen jellemzők reá a költői 
lelkület megnyilatkozásában, eredetijével szemben; jelentősek eredeti 
és francziából fordított ethikai tartalmú verseihez való viszonyukban. 

A keret, melyben soraimmal mozogni szándékom, tilt attól, 
hogy egész terjedelmökben bizonyítsam meg mindez állításomat. 

i 
1 Anicius Severinus Boé'thius Rómában született, a híres Manlius Torquatus 

nemzetségből. Kiváló jelességei a város konzuli méltóságára emelték. Mikor 
Theodorik megalapította uralmát Itáliában, mellette a bölcs tanács-adó tisztét 
vitte. Triguilla, Conigastus, Cyprianus, az udvar előkelő emberei, iri^ségökben, 
lázító és áruló iratokat költvén a nevére, Theodorikot ellene izgatták. Elfogatta ; 
ipával, Symmachusszal, börtönbe vettette és kivégeztette. Fogsága alatt irta 
»De consolatione Philosophiae«« művét. A többiekre 1. Anicii Manlii Torquati 
Severini stb. ez. művének bevezető részeit. A. M. DC. C. XL. Viennae Austriae, 
Typ. Leop. Joannis Kaliwoda. 
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Ennélfogva, az utolsó kivételével, valamennyit csak rövidre vonva 
okolom meg. 

Orczy költeményei összhatásukban nem tudnak meggyőzni 
engem arról, hogy ő a Horatius-féle középszer költője, 

Horatius, a megrendült respublica haldokló napjaiban, mikor 
veszett fejszének nyele sem volt már, hódolt az általánossal szemben 
e felfogásnak: a középszer jó, az a középszer, mely szelídebb 
élvezeteivel jótékonyan enyhíti napjaidat zaklatott időid veszteségei 
között. Mert nyilván való, hogy annyiak elveszte a szabadság 
megmentése végett, a' látszat a valóság helyett Augusztus alatt, 
a lázas élni-vágyás a mindent vesztés miatt az új kormányformá
ban: nem lehettek másra termettek, minthogy lemondasszeruen 
tolmácsoltassák a költő ajkain a mértékletesebb élet boldogságát. 
A római, mindent vesztve, miért kímélte volna az élvekért az életet ? 

A római igába hajtotta nyakát, érezvén, hogy végzetén 
többé segíteni nem lehet: de az önkény terhe könnyebbnek látszék, 
csapongó élvezetek között, örömest hódolva meg előtte: mert 
tudta, hogy a »carnifex« újra hozzá tud látni munkájához. Ám, 
a költő bölcs tekintete még a veszteségek között is drágának, 
kimélendőnek látja az életet, mely csak magára maradott még 
meg legfőbb földi jó gyanánt. 

Minálunk a nemesi nemtörődömség másféle elvekben gyöke
rezek. A lojalitás érzete vitte ugj^anis az embereket a hatalom 
nyugalmas árnyékába. A római szívében fel-felvert a vér a vesztett 
szabadságon: nálunk minden derűs világúnak látszék; bizalom 
hajtja az embereket a trón felé, hogy vele karöltve állandósítsák 
az oly soká nélkülözött békét. 

Nálunk a szathmári béke nem a nemzeti alkotmánynak, 
hanem a hosszas, immár czéltalan küzdelmeknek vetett véget: 
de egyszersmind megteremtette a romboló idegen szokások majmo-
lását. Az újfajta életbe mélyen merültek belé a kedélyek: hasztalan 
az ilyennek az oly tiltó szó, mely valamivel szűkebb körű élvezetet 
javall: nem tudna lemondani a tágas mezőről. Annak feltétlen 
ostorozása lehet csak a mentőszer a bíró szemében. Pedig Orcz}' 
kora mértékietlen élvezet-szokásának a keserű birája. 

Társadalmi életünk is más feltételeken nyugodott, semhogy 
belé illett volna a horatiusi élvezettan. Zárkózott volt az és szűkkörű 
és sokféle szellemtől áthatott. A nehézkes, puritán erkölcs egyik 
részen határúi, és a dobzódás a másikon: ez elemek amint egymást 
kizárják, épen azon mód válnak ketté Orczy bölcselő világnézetében 
is, midőn gúnyolja, ostorozza a nagy-úri szertelen élvezést, oda 
állítja ellenképűi az egyszerű élet boldogító erejét. 

Költészetének középszerűség-jellege a természetes egyszerű
ségre vonatkozik, ethikai jellemmel: az »egy tálkása« boldogító 
mivolta az egyszerű, tisztasága miatt boldogító népi embernek 
erkölcsvilágához utal, az erkölcs- s nemzetiség romlasztó idegen, 
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fattyú-élvekkel szemben. Úgy, hogy Orczy ezen középszerűsége 
ethikai oldala mellett nemzeti sajátságé is. 

S így, minden kedvtelése mellett is Orczynak, az ő költészete 
karakterizáló: mert az egyszerű erkölcsi élet boldogító mivoltának 
mutogatásával az egyszerű népnek az életében, Orczyt a nép s 
nemzetiség védőjéül kell tekinteni. A mi idegen szellemhatás 
mutatkozik költészetében: nemzeti vonatkozásban, nemzeti czélra 
használja fel, a maga felfogásához módosítva. Nyomósítja a nem
zeti jelleg fenntartását sajátos alkotású irataiban, érezteti a nagy 
királynő, Katalin, törvényeinek fordításában az örök emberinek 
tiszteletreméltó szükséges voltát; de jellemzőn utal ingatlan mon
archikus érzelmeire, midőn Agathónból való fordításában elhagyja, 
a mi az ő ragaszkodását M. Terézia kormányformájához gyön
gíthetné. 

. Mint egyéb, fordított műveiben — látni fogjuk — úgy jár 
el Wielandnak »Agathon« czímű művéből való fordításában is. 
Nálam az 1797-iki, bécsi kiadás van. VI. B. 16. B. IV. Kap. 
»Beschluss der Geschichte Agathons«. Ezen 4-ik fejezetből for
dított Orczy egy keveset s meg is jelent a Magyar Múzeum 
1789-ik évi harmadik negyedében. 

Az eredeti összegezi az eseményeket; jelzi azt a küzdelmet, 
melyen Agathonnak át kell vala esnie, míg végre is, kötelessége 
szerint, el bírt válni Pszychétől és Charikleátol. Ezekről Orczy 
nem beszél; hanem, átugorva 3 lapját az eredetinek, csak a vég
eredményről ad számot: »Elvált tehát Agathon,« s elég híven 
fordítja az eredetit mindazon helyen, hol Agathon utazásának 
hasznáról s tapasztalatairól van szó. 

Az embert erényeivel, bűneivel akarta megismerni Agathon. 
Arra a tapasztalatra jutott, hogy bűnei nem olyanok, melyek 
eltörülnék emberi méltóságát; erényei nem oly tökéletesek még, 
hogy bennök többre már nem mehetne stb. Az emberi lélek, meg
fejthetetlen rejtély, itt is megtántorítja Orczyt fordító tisztében. 
Bölcselkedik felette, a mire nem akadunk az eredetiben. De hűséggel 
fordít ott, a hol az eredeti is a luxusnak erkölcs- és országrontó 
természetére figyelmeztet; mintha mondani akarná: a múltat saj
nálatosan igazolja a jelen; íme, nézzétek, ide visz a móditok. 

De már nem vallja, hogy: »Wahre Aufklärung zu mensch
licher Besserung das Einzige ist Nem is fordítja; ő csak az 
erkölcsi derékségben látja a népek boldogulását; előtte, mint költe
ményei is mutatják, a tudomány erre a czélra kétélű fegyver. 

Elhagyja annak a másik tapasztalatnak az említését, hogy: 
»Er sah, die Menschen überall durch zwei einander entgegen
stehende beherrscht, den Trieb zur Gleichheit, und den Trieb 
willkürlich über andere den Meister zu spielen; und diess über
zeugte ihn, dass e s . . . . . . durch keine Veränderung der Regierungs
form besser .. . werden kann, sondern dass sie, in einem ewigen 
Zirkel von königlichen Despotismus und aristokratischen Über-



170 ORCZY ES BOETHIUS. 

muth. . . so lange herum gewälzt werden müssen« Orczy 
testtel-Iélekkel monarchikus érzelmű, híve M. T. kormányformájának. 

De pótolja, a mit itt elmulasztott, a »Felséges Katharina 
Orosz Császárné Törvény-Könyvéből« való fordításában. »Te 
még eddig soha nem látott lobogó zászlót emeltél, és a Te 
lelked Népednek belső boldogságáról gondolkozott A csudás 
épületekre a szegény parasztságnak verítéke vagyon tapasztva 
Sok. . . királyoknak emelt oszlopok, és a győzedelem átok 
a nép előtt! A levert, a letapodott emberi nem felemeli lecsüg
gesztett fejét; megtörli könyben úszó szemeit « M. Múz. 

A mi már Boethiusból való fordításait illeti, jelentőseknek 
tartom őket a viszony miatt, melyben egyéb, ethikai taitalmü 
írásaival vannak; az alapvető elemet találom bennök, mely áthatja 
feddőző költeményeit: csendes elvonultságban, lelked nyugasztaló 
szavában keresd a vigasztalást. Nem fölösleges ezt jelezni legalább, 
mert korviszony-természetű is: feleletül szolgál ugyanis e kér
désre : az a kétszínű, áldatlan vallásosság vagyon-e Orczy lelkében 
is, mely korát jellemzi? vagy belső szükségszerűség-e vallásos 
irányű meggyőződése ? Egyszersmind a háttért nyújtják Boethiusból 
való fordításai arra, hogy sem erkölcsi, sem vallási felfogás tekin
tetében nem hatottak reá a franczia filozófia szabados eszméi. 
Orczynak nem a tudós bölcseség, a bölcsen élni tudás a szük
séges : azokat fordítja Boethiusból, mik tisztán ethikai tartalmúak, 
a filozófiaiakat nem bántja, nehéz őket érteni! 

Azokat pedig a »De consolatione Philosophiae« czímű műnek 
három első könyvében találta. 

»A magyar műfordítás történetében« megemlékezik Radó 
Orczyról is: a francziás iskola »kiválóbb műfordító tagjai közé« 
sorozza őt A hűség tekintetében egykorűival közös vonást mutatnak 
fordított művei: sokszor csak az alapszelíemet tartják meg, minden 
egyéb a fordító sajátja. Orczy fordításai között a fordítás névre 
a Boethiusból valók még a legméltóbbak, ha leszámítjuk azt, hogy 
egyes helyeket teljesen mellőz; egészben pedig azt mutatják, 
mikép tudta a száraz tudósságot itt-ott költői hévvel, lélekkel 
megékesítve átültetni. Ama tekintetben maga is mondja: »Nem 
ditsekedem, hogy a' fordításom szóról szóra egyez, sőt akartva a 
fabulás históriákhozz tartozó hasonlatosságokat kihagytam. (Költ. 
H. 19. I.) 

A szellem pedig, mely e fordításait átlengi, a béke után 
való vágyódásnak levén kifejezése, híven simul a költő lelke világá
hoz ; a ki ugyanis beleélődvén a világi nagyság, kitüntetés múlandó
ságába, megérlelődik lelkében a bölcsen való élés alapvető prin-
czipiuma: minél kevesebbre vágysz, annál boldogabb vagy. Látják 
szemei a dolgok valódi becsét s önkéntelenül fordulnak azok egy 
szebb világ felé, mely túl e földön vagyon 

A fordított versek száma: 23. Az első és második könyv 
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valamennyi »metrumát« (7—8.) lefordította; a harmadikból az 
1., 2., 3., 5., 6., 8., 9. és 10-ik metrumot.1 

Az első, 11 distychonú metrum Orczynál 7, 4 sorú szakra 
verődik szét. A forgandó szerencséről bennök a panaszkodás; az 
eredeti tömöttebb, de Orczynál közvetetlenebb, költőibb. Az eredetiben: 

Ecce, mihi lacerae dictant scribenda Camenae 
Et veris elégi fletibus ora rigant. . . . 

Orczynál: 
Rongyos az én Musám, rongyosak a Versek, 
Nints kedv az énckhczz, szemeim könyvesek... 

Vagy 

Orczy 

Venit cnim properata malis inopina senectus 
Et dolor aetatem iussit inesse suam... 

lm' eljött öregség váratlan sok roszszal, 
Mcgtölté testemet gyakor nyavalyával.... 

Maga a fordítás bár nem szórói-szóra egyező az eredetivel, 
de az eredeti jelzők és a gondolatbeli hűség mellett magyar szel
lemhez simul. S míg az eredeti tov^ább panaszkodik az öregség 
bajairól, minden vonatkozás nélkül a személyre, tehát az érző, 
a gondolatnak lelket adó énre, addig a fordító az egész költe
ményben magát teszi középpontnak: leikünkhöz szól, nekünk is 
beszél, vele érezünk, magunkba melyeszt. S az élet az ő terheivel 
sokkal élénkebb benyomást tesz reánk, mikor ezt mondja Orczy: 
Mikor a szerencse javakkal kedvezett, Akkor sok veszélyben életem 
evezett" mert a kép drámaias, küzdéssel teljes — mintsem 
az eredeti után elgondolhatnék : 

Dum levibus malcfida bonis fortuna faveret 
Penc caput tristis merserat hóra meum, 

határozatlan valami van a gondolatban, hiányzik benne az erő. 
Orczy mintha megfeledkeznék róla, hogy fordít, nem a fiatal kor 
hírén-nevén mereng el képzeletével, mint az eredeti: — Gloria 

1 Boethiusnál metrum néven neveződnek az egyes versek, melyek majd 
megelőzik (az első), majd követik (a második és harmadik könyvben) a prózai 
bölcselő fejtegetéseket, erős akkordban ütvén meg sokszor a szív húrjait. A metru
mok vagy foglalatja vagy legalább jelzői a prózai fejtegetésben levő eszméknek ; 
versmértékökre nézve különböző természetűek, Orczy őket mind Sándor-versben 
fordítja. 
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felicis quondam solatur maesti nunc mea fata senis — az ő lelkének 
ifjú kedvteléseinek szelíd emléke, »az írásra való kedv«, a nyugasztaló : 

Noha személyemre gyakori bú áradt, 
Az írásra való kedv mégis megmaradt, 
Ifiú koromban miben elmém fáradt, 
Vénségben is kedvem arra meg nem száradt. 

A IL metrum fordításában elégikus hang kapja meg lelkünket. 
Az eszmekör az előbbié, de a gondolatok mélyebbek, képei élénkeb
bek, szemléletesebbek. Az eredetiben itt-ott több tűz vagyon. Heu! 
quam praecipiti mersa profundo | Mens hebet Orczynál: »Mikor 
az ép elmét ártalmas gond tartja« Csakhogy amaz a szinte 
ódái hangból egyszerre leesik; szinte elbeszélő elem lesz az ural
kodó ; csak az utolsó sor kitörése: — Cogitur, heu ? stolidam 
cernere terram — mutatja, hogy az érzelmeknek is részök vagyon 
a gondolatokban. Orczynk a szemlélődő hangján szólal meg: fel
idézvén emlékezetébe képzeletének könnyebb szárnyalású idejét, 
a mikor a »nap, hold tsillagoknak utján tévelyedni« madár könnyű
séggel tudott: most a bú meglánczolta őt, nincs elméje arra, hogy 
repüljön az egek felé. Utolsó szaka a fordításnak kelleténél erőt
lenebb, míg az eredeti visszakap a kezdő hangra. 

A harmadik metrum az előbbiekben foglalt gondolatoknak 
befejezése: mindkettő betetőzése is; a fordításban a kép egyszerűbb, 
természetesebb, kedvesebb; hatásosabb is, mert elménk a kép 
miségét hamarabb látja részeiben is, egészében is: az eredetit a 
mythol. reminiszczenczia nem segíti meg. Orczy még kerekdedseget 
is adott e metrumnak az által, hogy az eredeti »Tunc« szavát, 
mint egyáltalán költőietlent, egész gondolattal adja vissza; s átérez
teti velünk is: mit okozott az, hogy me discussa liquerunt 
nocte Tenebrae, Luminibusque prior rediitvigor: »Megjött—úgy
mond rá — vidulása érkezett testemnek, újúlását érzem szomorú 
lelkemnek«. lm a filozófus és költői lélek! Amaz, Boetbius, meg
elégszik, ha lelke szemeit a gond nem akadályozza, hogy elmerüljön 
a mindenség vizsgálásába; Orczy annak örül, hogy lelke vissza
nyerte frisseségét, elevenségét. Az első három metrum összefüggő 
egészet alkot. 

A negyedik már más gondolatkörben mozog; az ember füg
getlenségének javával foglalkozik: boldog az olyan, neveti a 
szerencse játékát, megveti a hatalmasok haragját. Az eredeti 
18 sorát Orczy öt szakban fordítja. A két első szak emelkedik 
gondolataiban s az érzelmekben mozgékonyabb az eredetinél. Quis-
quis composito serenus aevo | Fátum sub pedibus dedit superbum 
Fortunám tuens utramque rectus, | Invictum potuit tenere vultum — 
Non illum rabies, minaeque Ponti versum | Funditus excitantis 
aestum — Orczynál így olvassuk: A' ki magát egyszer olly 
karban tehette, Hogy a' történetet láb alá vetette, Egy módon 
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mind jó 's bal szerentsét nézhette, Mindannak ugy ennek játékát 
nevette. Áztat nem tengernek zavarodott habja... stb. A miből 
látható is, hogyan adja vissza, sokszor más alkalomkor is, az 
eredetinek több szavú gondolatát: összevonja ugyanis, mint az 
iménti esetben, a jelző részeket; majd meg a következőkben : 

Quid tantum miseri feros tyrannos 
Mirantur sine viribus furentes ? 
Nec speres aliquid, nec extimescas 
Exarmaveris impotentis iram, 

az egységes fogalmat: furentes tyrannos sine viribus — egész 
gondolattal írja körűi: 

«De nem is vadászsza iramló malasztját, 
Másoknak kárával préselt ajándékát.... 

így bővíti a gondolatot a következőkben is; szerencsével, 
mert a fordítás ez által kerek egész lesz s az eredetinek gondolatköre 
teljesen áll előttünk. Az eredeti az imént idézett helyen: »Quid 
tantum — « neki lendűl, de a végén szinte lapidaris lesz a nyelv, 
holott a fordítás a költőiség zománczával vonja be. A fordító 
költői természete nyilatkozik abban, hogy jellemző epithetonokat 
jó szerencsével visz be gondolataiba: »iramló malaszt, arany szabad
ság, üres, hívságos szél, zavarodott hab, a tűz gőzölődő lángja stb. 

Mentől magasabb gondolatkörben mozog az eredeti, annál 
jobban ki-kitör a fordítóból a költői erő. 

Az ötödik metrumban Boethius az istenséghez fohászkodik: 
Tekintsen a nyomorultakra is. Nem lehet tagadni, az eredetiben 
is van hév, erő, méltóság. Ám látszik, hogy a költője bölcselő 
észszel s nem egyszersmind költői lélekkel szemléli az Alkotót az 
ő műveiben. Nyelve pompázó mythologiai képekben, de ép itt hideg-
prózai is. Orczy ép e helyet elhagyta, hanem helyette jobban az 
ember sorsával foglalkozik: a szegény, az elnyomott emberével. 
Erre tér vissza a befejező részben is, holott az eredeti csak az 
élettelen föld megrendezésének gondolatával végződik: 

Et, quo coelum regis immensum 
Firma stabiles foedere terras..... 

Orczynál: 
Hozzad jobb formára földi nemzeteket, 
Vegyd ki e' szélvészből a' romlott népeket.... 

Orczy mindig az embernek az emberről beszél; ezért mintegy 
bele éli magát abba a gondolatba, hogy vele vagy, veled közli a 
felfordult világ sorsán ébredező gondolatait, fájó érzelmeit. A fenség 
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magaslatára szökik mindjárt az első sorokban s meg is marad 
rajta. Erőteljesebben fejezi ezt ki mint az eredeti. 

0 stelliferi conditor orbis! 
Ouj perpetuo nixus solio 
Rapido coelum turbine versas 
Legemque páti sidera cogis. . . . 

Orczyn ál: 
0 végetlen Felség! ki örök székedben 
Ülvén, e' világot alkottad mértékben, 
Kinek a' szavára tsillag, nap, hold égben 
Mozdul és mutatod hatalmad mindenben... 

Orczynk a Fenségest hatalma egész teljességében festi: egy 
szava elég, hogy megmozduljon a mindenség; az eredeti gondo
lata — »Cogis« — gyengébb, a tárgyhoz kevésbbé illő. S a követ
kező gondolatok gyengítik a fenséges tárgyhoz illő, ódái kezdő 
hangot: mintha természettörvény levezetéséről lenne szó; ellenben, 
Orczy szemeit a Felségesre függeszti, Hozzá beszélve mutogatja 
hatalmának a mindenség vezetésében nyilvánuló egyetlen, magára 
álló erejét. Megfeledkezik az eredeti Hesperus, Phoebus stb mytholo-
giai akjairól; az Isten művét látja a nagy mindenség törvényeiben, 
melyek várnak parancsszavára, hog}^ álljanak, vagy múljanak. És 
egyszerre, az elhagyott emberre függeszti szemeit: 

»Van-e oly kis gondod egyedül emberre? 
Vagy nézni nem akarsz tselekedetére ? 
így hagyol-e minket tündér szerentsére? 
És kiteszel sokszor ezernyi veszélyre?...« 

E hév, e tűz, e fájó lelkesedés hiányzik az eredetiben, 
hiányzik ezért az igazi költőiség is. 

A közvetlenség, melyben panaszkodik Istennek az érdemesek 
nyomorgásain, a gonoszok boldogulásán, szinte önkéntelenül fel
kiáltat : Mennyei székedből te ki az egeket | Fundáltad, ereszszed 
elődbe ezeket« Mily színtelen az eredeti a fordítás mellett?! 
Itt élet, tűz; amott a higgadtan gondolkozó nyilatkozik. Az eredeti 
mély gondolkodásról, a fordítás, ezen felül, mély, igazi bensőségről 
is tanúskodik; az eredetiben itt-ott kivillan egy-egy érzett költői 
gondolat, a fordítás az óda felé emelkedik. 

A hatodik és hetedik metrum csak szövedéke annak a gondo
latnak, hogy a világrendben törvényszerűség határozza meg az 
ember életét is, annak áthágása szerencsétlenséggel jár s hogy 
csak a zavartalan lélek látja tisztán az igazságot. Nem értékes 
sem az eredeti, sem a fordítás; mégis, ha már keresünk bennök 
valami jót, a fordításé az, mivelhogy — rövidebb. 
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A második könyv első metruma a szerencse változandóságáról 
szól; az eredeti a megelőző, ugyané szellemű bölcseleti fejtegetések
nek utána vetve; ezért már a »Haec cum superbä verterit vices 
dexträ« kezdet prózai jelleműnek mutatja a művet, még akkor is, 
ha különben költői gondolatokkal van elárasztva; annál jobban, 
ha tisztára bölcseleti eszmék alkotják, a nélkül, hogy a fantázia 
a költészet zománczával vonná be s a lélek kohójában az érzés 
melege őket áthatotta volna. Pedig így vagyunk az eredetivel is, 
a fordítással is. Mindössze a fordítás néhány példát visz belé: 
»Régen felállított országot elvenni, Annak birtokából királyát 
kivetni« Ám, a tisztán példa nem költészet. Nem mondhatok 
dicséretesebbet sem a második metrumról, melyben telhetetlen 
kívánságaink az alapeszme, sem a harmadikról, mely ismét a 
változó szerencséről szól. Orczynak jó érzékéről tanúskodik mégis, 
hogy az eredeti körmondat-alakot legalább élvezhetőbb, folyamatos 
nyelvben adja vissza. Míg ugyanis az eredeti (II. met.) a főgondo-
iatot csak a 4-ik párversben mondja ki: »Humánum miseras haud 
Idco genus Cesset flere querelas« — addig a fordításban mindjárt 
az első szakban ott találjuk a három szakban ismételt alapgondo
latot: — »Mégis nálad marad kívánság bilintse.« A fordítás érdeme, 
qogy a gondolatot hozzánk közelebb hozza; de hangulatot se 
egyik, se másik nem bír kelteni. Szabadság tekintetében pedig 
mindkét metrum fordítása annyira elüt az eredetitől, hogy csak 
az alapgondolat azonsága tart közöttük valamelyes rokonságot. 
A X. pl és a L. II. 3. metruma mennyire különböznek egymástól, 
abból is kitetszik, hogy az eredetinek myth. vonású 18 sorát a 
fordításban 4 sorba találjuk összevonva. Orczy az eredetinek 
utolsó öt sorából alkotta meg a maga maximáját: Si tantas variat 
vices, Crede fortunis hominum caducis, Bonis crede fügacibus, 
Constat, aeterna positumque lege est, Ut constet genitum nihil 
Orczynál: »Ne higyen az ember tündér szerentsének, Mert adott 
javai ennek könynyen vesznak, Kikhez tegnap biztál, ma azok 
enyésznek, Siralom völgyére örömödből visznek«.... Itt is azt 
látjuk, a mit Orczynál lépten-nyomon tapasztalunk, hogy a nyelv
nek feltétlen ura gondolatai kifejezésében. 

Nem jól ítélnők meg Orczyt, ha eleve ,azt mondanók, hogy 
nem tudja kifejezni a bölcsészeti gondolatokat a költészet világában. 
Mihelyt ugyanis oly elemekre és gondolatokra akad az eredetiben, 
melyek jobban simulnak lelkéhez, Orczynk, szinte érezzük, mint 
melegül neki. Örömmel olvassuk Orczynak XII. sz. költeményét. 
(L. II. metr. V.) 

Tudjuk, hogy Orczy azon a rég' letűnt, becsületes világon 
jártatta szelíd borongással révedező szemeit. Az elmúlt idők tisztes 
erkölcseit emlegeti Boethius is; s im', Orczynk, az eredetinek e 
bekezdése helyett: »Felix namque prior aetas, Contenta fidelibus 
arvis« — búslakodó kétkedéssel kiált fel: »Hol vagy boldogsága 
jámbor eleinknek, Kik föld' gyümöltsével megelégedtenek ?« 
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Amaz az értekező hangja, emez a lelkesült költőé. Kifejezései 
költőiebbek, mert szemléletesek, jelzői élénkek, életet lehelők. Nem 
tudtak ők kevélységet szülő bogarat nevelni; »A hol vastag tölgyfa 
terjesztett ágakat, A puha füves gyep nyújtotta álmokat, Csergő 
víz patakja oltott szomjúságot« Az eredetiben: Somnos dabat 
herba salubres: potum quoque lubricus amnis« Az eredetiben: 
Umbras altissima pinus (dabat)«... Orczynál a gondolat és tárgy 
összhangzóbbak: jótékony álom magas fenyő alatt kevésbbé lehet
séges, mint vastag tölgy alatt, mely messze szét nyújtja lombos 
ágait. Orczy közvetlenebb. Ugyanis, mikor az eredeti az »arany 
időkben« ismeretlen hadakozásról emlékezik, csak annyit mond, 
hogy mi ok lett volna a harczra, hisz1 a kifolyt vérnek nem volt 
ára, mindenki elégedett volt a magáéval: Orczy egy vérből valókat 
emleget, így a hadakozás fájó érzetét jobban felkölti Orczy egész 
költeményén elégikus hang vonul át, hangja melegebb az eredeténél. 

»A gonosz királyról« (XIII.) (L. II. VI.) a zsarnok telhetet
lenségét példázza, történeti tények elsorolásával. Néróra- példáz 
különösen. »Novimus, quantas dederit ruinas | Űrbe flammata, 
patribusque caesis | Fratre qui quondam ferus interempto«... stb. 
Orczynk az eredetinek bánatos, befejező felkiáltásával kezdi Költe
ményét : 

»Boldogtalan idő, nehéz sors hazának, 
Hol hatalma vagyon vérszopó királynak.. .« 

Az eredetiben: 
Heu gravem sortem, quoties iniquus 
Additur sacvo gladius veneno!« 

S csak a zsarnokot jellemző eseményre utal: Nero barbariz
musára, hogy nevet Róma lángjain, mosolyogva öli meg testvér
bátyját, anyja vére fecskendezte ruhájában gyönyörködik. A zsarnok 
képe Orczynknál plasztikusabb, a vonások zavartalanok. S Orczynak 
odavetett jelzői: a »nevetve nézi« Róma lángját, s a »mosolygó 
gyilkoláskedv« inkább alkalmasak érzelemkeltésre, mint az eredeti
nek egyetlen, ily természetű kifejezése: »oranon tinxit lachrymis« 

Szó sincs róla, mintha azt akarnám ezekkel mondani, hogy 
olyan költemény akár egyik, akár másik, milyent a tárgynak alap
gondolata igaz erű költőben teremthetett volna; csak hogy Orczynk 
érti, hol s miben lappang a költői titok? szívhez szól, képzelmet 
foglalkoztat. 

Abban a költeményében is (XIII. XIV. helyett) találunk 
költői gondolatokat, mely a kitűnni vágyás czéltalanságát, a hír, 
dicsőség semmiségét példázza: a halál mindennek végére jár, 
messék bár belé »híred emlékét a kőbe«, te arról többé semmit 
se tudsz. Tanító jellemű a költemény, ezért — az okoskodó eredetitől 
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eltekintve is — már inkább magyarázó: de a megsemmisítő halál 
gondolata megkapja Orczynk lelkét és felkiált: 

»Mondd meg ó balgatag, nyomorult halandó, 
Mért emeled fejed', kevély, rothadandó!...,« 

Az eredetinek csak eszméje tükröződik e sorokban. Még ott 
is, ho! szemmel láthatólag követi az eredetit, beszúr valamit, 
korának hajlongó jellemű embereire czélozva. 

Az eredetiben: 
»Licet remotos fáma per populos means 
Diffusa, linguas eplicet, 
Et magna titulis fulgeat claris domus 
Mors spernit altam glóriám...« 

Orczynál: 
Ámbár nemes neved idegen országon 
Hirdessék, sok ezímer függjön tornáczodon, 
Köszöntők serege várjon palotádon, 
A halál nem kedvez, eljön, hogy megrázzon...« 

A fordítás mozgalmasabb, szemléletesebb módon fejezi ki a 
kényszerű, mindnyájunkra nézve egyenlő elmúlás fogalmát. 

S tovább az eredetiben: Ubi nunc íidelis ossa Fabricii 
jacent ? A mienkben: Hoi találod csontját hiv Fabriciusnak ? 
»Quid Brutus aut rigidus Cato?. . . Temető helyét hol leled fel 
Cátónak?« Boethius szónokol, Orczynk parallelizmusokat hasz
nál, nem határozatlanságban beszél, hanem hozzánk fordulva kér
dezi : mondd csak, hol vannak azok a híres férfiak ? A halál 
elemésztette őket! 

Orczy mindig erezi, hogy másban is érzelmet kell kelteni; 
Boethius nem tud, vagy nagy ritkán csak a szívhez is szólni. 
Igaz, e szóban forgó költeményben, valamint a következőkben is 
túlnyomó a reflexio-elem Orczynál is, s nem is bír úgy neki 
melegedni nyomásuk alatt, mint egy ízben már tapasztaltuk; de 
mégis tud valamelyes hangulatot kelteni, részint tagozodottabb 
nyelvével, melynél fogva, nem mint az eredeti, szinte szillogiz
musokba szorítva közli a gondolatokat, hanem egymás mellé 
rakva; részint trópusaival, egy-egy érzelmes képletével. 

így, az eredetinek (L. II.) 8-ik metruma a szeretetnek mindent 
átható, átölelő hatalmáról szól. Tizennégy sor után tudjuk meg a 
versből, hogy a szeretet hatalmáról van szó; — a fordítás máskép 
jár el. Az elvont, költőietlen fogalmat konkrét alakban fejezi ki; 
a mindenség Alkotójába helyezi ama szeretetet, melylyel a világot 
igazgatja s romba dőlne, ha megvonná tőle szeretetét, immár, 

Irodalomtörténeti Közlemények. 12 
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tevékeny alakban szemléljük a szeretetet, s így mozgalmasság, 
elevenség fűződik hozzá. Könnyebb így a módja a fordítónak, 
hogy az ember szívét felrázza a szeretet iránt való fogékony-
talanságból; mert a szeretet elvesztése megsemmisülése is egy
szersmind. Holott nem tudja azt eszközölni az eredeti, felszám
lálván a szeretet egyesítő hatalmát a világrendben, e felkiáltásával; 

O felix hominum genus, 
Si vestros animos amor, 
Quo coelum regitur, regat!« 

Más lelki állapotot kelt bennünk Orczy : 
»Ki (a Teremtő) ha szeretetét megvonja világtői, 
Elsüllyed nap, ég, föld, higyjed, haragjától, 
Rettegj azért, ember, igaz bosszújától, 
Jó Atyád s egyszersmind Uradnak karjától...« 

Mi több, ez utolsó sorokban a nagy gondolat mellett a nagy 
erőt is lehet érezni. 

A XVI—XIX. versek Orczynál (az eredetiben: L. III. I—V.) 
még kevesebb költőiséggel dicsekedhetnek; de ezek is világot 
vetnek Orczy eljárásmódjára; arra a hajlamára, hogyan szereti a 
jellemző kifejezéseket alkalmazni. S neki ez szerencséje; önkéntelen, 
minden erőtetés nélkül simulnak egymás mellé jelző és jelzett, 
vagy a kép teremt elébe új képet. 

így, a 17. (eredeti: L. III. 2.)-ikben: Quamvis Poeni pulchra 
leones | vincula gestarrt — »Köss az oroszlányra bátor arany-
lánczot«... adódik vissza. De az eredeti már nem tud semmit 
ezekről: 

»Medve eledelért járja meg a tántzot. 
Mestere szavára hányja a bakfintzot.« 

Vagy a 18-ikban (er. L. III., III.), mely a kincsnek vágyó
dásaink kielégítésére alkalmatlan voltát példázza •— az eredetinek 
ezt a gondolatát: 

Defunctumque leves non comitantur opes — így fordítja 
Orczynk: Ha meghal, — 

»Nem áll a boldogság aranypereczekből 
Sem láda fenekén penészlett kincsekből.« 

Vagy a XIX-ben (er. L. III., V.) az eredetinek ezen kitétele 
helyett: »Qui se volet esse potentem« —, ezt olvassuk: »Hogy 
ha akarsz élni arany szabadságban 

Kevés költőiség nyilatkozik bennök, de a mi van bennök, 
Orczynak az érdeme. A tisztán bölcseleti eszméket az érzelem 
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hímével vonja be, az érző lélek világába vetvén azokat. Boethius 
kevésbbé ügyel a szív jogaira; megelégszik, ha a tudós nyelvén, 
rythmikus alakban közölheti böleselmi, mély gondolatait. Boethius 
inkább ügyes technikus, a mi által elvont fogalmait tetszős formában 
tudja tolmácsolni. Orczynk fordításában jobbára olyan alapot keres, 
a mely érzelmes is. Ezt tapasztaljuk a 20-ik versében is (er. L. 
HL, VI.). Alapeszméje mindkettőnek a valódi erkölcsön alapuló 
1 élek-nemesség, melynek alapja az Istenség által belénk öntött 
lélek. Ám, Boethius az embervilágot, okoskodásának támasztékáül 
mintegy, szembe állítja a természetvilágban szemlélhető, feltétlenül 
törvényszerű renddel. Ebben is isteni gondolat nyilatkozik, de 
mennyivel fölötte áll az embervilág! Csak elfajult szegheti meg 
az erkölcsiség törvényeit 

Orczynk közelebb hozza szivünkhöz az erkölcsi törvényeket, 
melyeket Isten iránt való hálából megtartanunk feltétlen szükséges
ség. Az atya és fiu között levő viszonyban tünteti ugyanis fel 
az embert az istenséghez való vonatkozásában. 

Boethius: . 
»Hic — Deus — clausit membris animos 
Celsa sede petitos 
Si primordia vestra 
Auctoremque Deum species, 
Nullus degener exstat..,. 

(qui.„.) Proprium deserat ortum.« — 

Orczynál: 
»Isten a mi Atyánk, mi ettől származunk, 
Nemesek, ha nemes törvényein járunk, 
Alávalók, s akkor nemtelen mi sorsunk, 
Ha mi Vezérünktől messzebb eltávozunk.« 

Orczy a hála, a kegyelet érzelméhez szól, hogy hasson 
lelkünkre; míg elménket lelkünk eredete magasztos gondolatával, — 
mint ezt az eredeti is teszi —•, tölti be. Boethiusnak minden versén 
meg lehet mutatni, hogy ő jobbára csak időtöltésből csinálta 
verseit; de legvilágosabban, —• szembetűnőbben mutatkozik ez a 
L. III., VII metruméban. Rövid, ide írom az egészet. 

»Habet omnis hoc voluptas, 
Stimulis ágit furentes; 
Apiumque par volantűm, 
Ubi grata mella fudit, 
Fugit, et nimis tenaci 
Ferit icta corda morsu.« 
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[A gyönyörélvezet természete hasonló az idestova szállongó 
méhekhez: mihelyt kiöntötte mámorát, elfut nagy-hirtelen és szaka
datlan mardosással gyötri a belé ízlelt kebelt.] — íme, az örömek 
után vágyódó szív paraphrasisa! Valóban, belőle költeményt for
dítani, lehetetlen. Orczy nem is fordította. 

Gondosan vizsgálva Orczy fordító eljárását, azt tapasztaljuk, 
hogy legtöbb helyütt az eredeti mellett a fordítás olyan, mintha 
amaz csak épen alkalom volna neki, hogy, azon gondolatkörben 
mozogván, Ő is megnyilatkozhassek költői formában Egész más 
nála a gondolat-elrendezés. Czeljához képest, az eredetinek majd 
utolsó gondolatát kapja előre, majd meg a nyomatéktalanűl 
kimondott ítéletnek erőt ád az alakzatokban, vagy kiindulónak az 
alapeszmét veszi fel. Teszem, a 21-nek (er. L III., Vili) az a 
gondolata, hogy boldogtalanságunk onnét van, mert nem ott keres
sük azt, a hol valóban honol: a legfőbb jóban Orczynk nekünk 
támad: 

»Tudod-e, balgatag! mért vagy boldogtalan. 
Mert miben kellene, vagy igen tudatlan....« 

Boethiusnál: 
»Eheu, quam miseros tramite devio 
Abducit ignorantia....« 

S azután mindkettő elszámlálja az anyagi dolgokat, melyekben 
a boldogságot keressük. Orczy figyelemkeltőbb, mert közvetlen. 

Azt tapasztaljuk Orczynál, hogy a nemes gondolatnak közön
séges értelemben vett szereteténél többet táplál lelkében : melegedni 
is tud irántok; s míg az eredetiben e melegséget csak ritkán 
érezzük, ő mindig érezteti velünk A 22. verse (er. L III., IX.) 
erre nézve igen tanulságos. 

Nem lehet tagadni, hogy az eredetiben is van melegség, 
hév, tűz; maga a forma is olyan rohamosan méltóságos: hexameter 
végig. Lehetetlen nem dicsérni. 

Igazán, az egész a költői mű benyomását gyakorolja: meg
szabadul a vége felé lelkünk a nehézkes, versben bölcselkedő ész 
bilincseitől; a nagy gondolatoktól meghatott lélek jogára kap: az 
Istenség végtelen jósága imádatra ragadja Boethiusnak is a lelkét; 
oda borúi lélekben a Fenséges lábaihoz és boldogító Örömben 
mondja: 

». . . . te cernere finis 
Princípium, vector, dux, sémita, terminus klem.« 

A nagy sivatagban egy kicsike élet-adó oáz, egy pár csepp 
nagy szomjúság oltására — jól esik. 

Ám mégis, mily különbség Boethius és a fordító verse között! 
Ha Orczynak egyik fordításában sem találnánk semmi költőiséget, 
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úgy tetszik nekem, ez iegy verse költői lelkének nyilván való 
bizonysága maradna. Másrészről pedig, épen ez a, szóban forgó 
verse az eredetinek bizonyítja legkivált, hogy Boethius költő-féle 
bölcs: melegen vonzódik az elévülhetetlen igaz, szép és jó forrásá
hoz ; értelme benne találja az egyedül biztos alapot, azonban még 
lelkesűltségében is ott van mellette a bölcselő józanság. 

Érezzük, hogy azon bölcsészeti gondolat-körnek, a »De 
consolatione Philosophiae« művében, végső princzipiuma az Isten
ség akarata előtt való önkéntes meghajlás, s ez a princzipium 
az ő lelkében kiirthatatlanúl meggyökerezett. A mit gondol, érzi 
is; érző lelke, meggyőződésének csalhatatlan tudatában, e metrumá-
ban egész erejével nyilatkozik: lendülete ódái mintegy; de nem 
ment a disharmóniától, mely a szív önkéntelen felfohászkodásában 
az Istenséghez és a gondolatok oly elrakásának kiszámítottságában 
nyilatkozik, mely mintha ezt akarná kifejezni: ez a lelkesültség 
méltán van én bennem, mert átkutattam a mindenséget és sehol 
sem találtam méltóbb tárgyat az emberi szív szerelmére az Isten
ségen kivűl. 

Ima-szerű e költemény; az ima bensősége a lélek meg
hatottságában nyilatkozik; egy hosszú fohász az, azután elmélyed 
a lélek imádatának legfenségesebb tárgyába; s itt kezdődik leg-
fenségesebb birodalma a költészetnek, az ima világában : a szótalan 
léleknek egy szebb világba való átélése, gyönyörködő átringatózása. 

Ennek a titka a költői léleké; itt a próbakő: elmélkedés 
lesz-e az ima, vagy megmarad annak, a mi? Az elmélkedésben 
inkább a reflektálva okoskodó lélek nyilatkozik; lehet érzelmes, 
bensőséges is; mi több, ez a bensőség alkotó elemként vonulhat 
át rajta: de már nem marad meg többé a költészet határain 
belül, még ha vers-alakú is. 

Hogy látszassák igazságom, ime az eredeti! Metrum IX. 
(L. III.) 

Bonorum omnium authorem invocat; ut oculos menüs aperiat, 
et ad verae felicitatis cognitionem disponat. 

O qui perpetua mundum ratione gubernas, 
Terrarum coelique sátor, qui tempus ab acvo 
Ire jubes, stabilisque; manens das cuncta moveri, 
Quem non externae pepulerunt fingere causae 
Matériáé fluitantis opus; verum insita summi 
Forma boni, livore carens, tu cuncta superno 
Ducis ab exemplo: pulchrum pulcherrimus ipse 
Mundum mente gerehs, similique Ín imagine formáns, 
Perfectasque jubens perfectum absolvere partes. 
Tu numeris elementa ligás, ut frigora ílammis, 
Arida conveniant üquidis: ne purior ignis 
Evolet, aut mersas deducant pondéra terras. 
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Tu triplicis mediam naturac cunctae moventem 
Connectens animam per consona membra resolvis. 
Quae cum secta duos motum glomeravit in orbes 
In semet reditura meat, mentemque profundam 
Circuit, et simili convertit imagine coelum. 
Tu causis animas paribus, vitasque minores 
Provehis, et levibus sublimes curribus aptans 
In coelum, terramque seris; quas lege benigna 
Ad te conversas reduci facis igne rcverti. 
Da páter augustam menti conscendere sédem, 
Da fontem lustrare boni, da luce reperta 
In te conspicuos animi defígerc visus. 
Disjice terrenae nebulas ct pondéra molis, 
Atque tuo splcndore mica: tu namquc serenum, 
Tu requies tranquilla piis: te cernere finis, 
Princípium, vector, dux, sémita, terminus idem...« 

Ha az eredetivel összevetjük a fordítást, mindjárt látjuk a 
hasonlóságot is, meg a különbséget is. 

Ó örökös felség! világ alkotója, 
Földnek s az egeknek bölcs igazgatója, 
Tűz, víz, föld, levegő-égnek mozdítója 
Minden alkotmánynak főkormányozója! 

Ember szemeinek vond le a hályogát, 
Üzd szíveinknek el setétes homályát, 
Hagyd esmérhesse meg valóságos czélját, 
Elejét, utóiját, útját, nyugodalmát! 

A szívnek hosszú dobbanása e költemény, a léleknek mély
séges hódolatában a Legfőbb iránt. Egyszerű, mint az imádkozó 
lélek, de meghatottsága való, hangja bensőséges, igazi hangja a 
könyörgő léleknek, mely a való Igazságban találja »elejét, végét, 
nyugodalmát«. A legtisztább, meleg hangú ima. Gondolata fenséges : 
a léleknek visszatérő vágyakodása a hamisítatlan igazsághoz, hangja 
ódái emelkedésű, rohamos. Az elemek Urának képe egész fenségében 
áll előttünk; önként borulunk le előtte áldón, magasztalon. Orczyt 
ez egy költeménye után bátran merném költői léleknek tartani. 
Eleven átérzése az eredetinek, tudatos felfogása a költeménybe 
nem illő részeknek, minden hasonlóság mellett is bizonyos újság, 
mindvégig egyöntetűség a hangban, kerek egység, az isteni hatalom
nak hozzá méltó tárgyakon s méltó módon is bemutatása, életre 
valló mozgalmassága arról tanúskodnak, hogy Orczyban helyes 
költői érzék van a nagyság iránt, ismeri az emberi léleknek 
viszonyát ama nagysághoz s tudja is őket költőileg helyesen 
kifejezni. 
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A 23-ik vers Orczynál (er. L. III., X.) az igazi boldogságot 
mutatja meg: az égben van az. Kevés benne a költőiség; Orczy 
ezen versében leghűbb az eredetijéhez. 

Többet nem fordított Boethiusból. S ezekkel be is fejezhetném, 
czélomhoz képest, rövid összehasonlításomat Orczy és Boethius 
között, mert francziából való fordításairól a Phil. Közi. adott bő 
tanulmányt. 

De nem mulaszthatom el, hogy le ne vonjam az eddig 
mondottakból s egész fordítói munkásságáról való felfogásomból a 
következtetést, két szempontból. 

Egyik szempont az, hogy Orczynk etnikai jellemű költészeté
ben az irányadó sem Horatius, a ki után két költeményt fordított: 
Hor. X. é. a »Rectius vives, Licine«, és a XVIII. Carment, 
a »Non ebur, neque aureum« kezdetűt, sem a franczia írók: 
Voltaire, Rousseau, Boileau. 

Nem Horatius; mert ő nem azt veti hátteréül alapgondolatá
nak, a mi Orczyban ezzé válik. Horatius a jövendő élettel nem 
törődik (Carm. XV1IL), Orczy erre hívja fel figyelmünket: 

»Hogy más helyre kell költöznünk, 
Más kincs az kit kell keresnünk, 
Itt minden csak hiúság. 
Más vezére nincs lelkünknek, 
Isten czélja az embernek, 
O az igaz boldogság....« 

Nem Voltaire, Rousseau; mert ezek a természetes után vágj'ó-
dásukban a meztelen természethez utalnak; Orczynk pedig az 
egyszerű életmódhoz akar bennünket visszatéríteni. A mit Boileau-
ból fordított, csak azon felfogásában erősítette meg, melyhez alapvető 
princzipiumát Boethiusból merítette. Csak annyi igaz, hogy a ter
mészet iránt való szeretet főkép a franczia írók hatása alatt 
támadt lelkében. 

Hasztalan keressük ugyanis Orczynál azt a beteges, tétlen 
sóhajtozást a társadalom s becsület-tartó törvényei ellen, milyen a 
német irodalom ez idei termékeiben van. »Bugaczi csárdájának« 
is az alapeszméje a boldogító egyszerűség dicsérete. 

Összevetve mindent, ki kell mondanom, hogy Orczy szeme 
előtt, fordító munkásságában, mindig ethikai szempontok lebegtek, 
korabeli nemzetének társadalmi viszonyaira való tekintettel; s ha 
semmi költőiség se volna fordított verses műveiben, — holott 
van —, a fordító Orczy még akkor is figyelemre méltó. 

Török Konstantin. 




