
ORCZY LŐRINCZ. 

A francziás iskola tagjainak volt egy értékes, kellően meg 
sem becsülhető emberi tulajdonságuk, mely a zord ifjúságú 
Bárotzit kivéve mindannyiukat jellemezte : kedves, szerény, 
megnyerő egyéniségük. Ilyen volt Orczy is. Noha kora, rangja, 
méltósága magasan kiemelte sorukból, az öreg főúr, a ki bár
melyiküknek atyja lehetett volna, kész örömest elvegyült közé
jük s nem követelt magának különálló helyzetet. 

Valamint. fiatal testőr-barátja, Barcsay, ő is irodalmunk 
érdekes alakjai közé tartozik ; életében, jellemében és írói mű
ködésében sok olyan vonást találunk, mely emlékeztet Bar-
esayra. Természetesen van sok ellentétes vonás is köztük, 
úgyhogy csábító föladat volna művészi tollal, tanulmányszerűen 
megrajzolni e két jó barát költői arczképét — hiszen a czopí 
korában úgyis igen kedvelték a páros medaillonokat, két össze
tartozó ember együttes képét. S lélekben jobban is összeillett, mint 
külsőben, a két j ó barát: a mosolygós arczú, kopasz, kövér kis báró 
meg a szikár növésű, daliás szépségű testőr. Lelki valójuk egy 
mozzanatának ellentétére azonban rá kell mutatnunk : Barcsay-
nál az ember és az író között teljes a harmónia, Orczynál ez 
a harmónia nem oly zavartalan, s ha életét pontosabban ismer-
nők, kétségkívül még több zavaró mozzanatra bukkannánk. 

Orczy élete mind máig meglehetősen homályba van bur
kolva, s ez a homály csak ott kezd oszlani, a hol Orczy a testőr
írókkal összeköttetésbe kerülvén, föllép az irodalom mezejére. 
Ismereteink fogyatékosságának legfőbb oka a források hiánya. 
A régiek közül különösen Kazinczy két műve, a Pályám emlé
kezete czímű emlékirat s az Orczy Lőrincz emlékére czímű dol
gozat, valamint levelei, azonkívül Orczy és Barcsay költői 
levelezése nyújt sok értékes anyagot, nem annyira adatokat, 
mint inkább olyan apró eseményeknek följegyzését, melyeket 
az életrajzíró haszonnal értékesíthet. Az újabb földolgozások 
közül kettőt emelek ki. .Az egyik Ballagi Aladár műve A magyar 
testőrség története, a mely először gyűjtötte össze az Orczyra 
vonatkozó életrajzi adatokat, a másik Petrovay Györgynek a 
Turul 1887-ik évfolyamában megjelent értekezése az Orczy-
családról, a melyben sok ismeretlen s eddig föl nem használt 
anyagot talál ez érdeklődő. írói munkásságát kimerítően csak 
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Arany János tárgyalta Orczy Lőrincz czímű írói arczképében, 
főképen nézeteit és költeményeinek indítékait ismertetve. Köl
tészetének idegen elemeit Zlinszky Aladár (EPhK. 1889) és 
Török Konstant (IK. 1893) mutat ták ki. Teljes életrajzát írói 
működésével együtt legújabban (1909) Böhm Dezső adta egy 
kolozsvári doktori dissertatióban, s ez a nyomtatott források nagy 
részének fölhasználásával készült, úgyhogy a régibb életrajzokat 
fölöslegesekké teszi. Kár, hogy még a közzétett forrásokat sem 
ismeri mind, kiadatlanokból meg egyáltalán nem merít, kutatá
sokat nem végzett, pedig kétségtelen, hogy mind az Országos 
Levéltárban, mind az Orczy-család levéltárában nagy számmal 
találhatók adatok. Ennek a hiánynak természetes következ
ménye, hogy az életrajz is, a dolgozat végén összeállított reper
tórium is, távol áll a teljességtől, mindamellett, a míg kimerítőbb 
munka nem jelen meg Orczyról, használható. 

Orczy pályája mozgalmas, de nem érdekes ; főbb vonásaiban 
ugyanaz, mint kora többi mágnásáé, az írók közül sógoráé, 
Amadéé és Gvadányié, vagy akár Barcsayé. 1718-ban született. 
Atyja, István, vitéz katona és nagy birtokszerző volt, s fia örökölte 
mind a két vonását. Miután tanulmányait a pesti piaristáknál 
elvégezte, katonának állott s dicsőségesen harczolt mind az 
örökösödési, mind a hétéves háborúban. Részt vett a kollini 
ütközetben s Hadik vezérlete alatt a berlini kalandban is. Sőt 
1756-ban, a hétéves háború kitörésekor, egy egész huszárezredet 
szervezett, a későbbi nádorhuszárezredet, a melynek zászlója alatt 
1793-ban egy költőtársa, Kisfaludy Sándor, szolgált. A huberts-
burgi béke 1764-ben, mely hosszú időre lezárta Ausztria történeté
nek háborús évtizedeit, véget vetett az ő katonai pályájának is : 
tábornoki ranggal nyugalomba vonult birtokára, Tarnaörsre. 

A zajos háborús évek után még épen egy negyedszázadnyi 
nyugalmas életet engedett neki a sors. Főfoglalkozása a gazdál
kodás volt, s e téren ép úgy kivált, mint a háborúban. Igen jó 
gazda volt, a szónak mind a két jelentésében. Nemcsak jószágait 
művelte gonddal és szeretettel, hanem minden módon iparkodott 
birtokait szaporítani. S hogy nem sikertelenül, azt mutatja egy 
egykorú jegyzék, a mely szerint szerzett jószágainak értéke 
megközelítette az 1,200.000 koronát — a mi, tekintetbe véve, 
hogy a pénz értéke azóta legalább az ötszörösére szökött, (s ebben 
az értékelésben a háború okozta érték-növekedést figyelmen kívül 
hagytuk) és hogy majd minden szerzeményével jó vásárt csinált, 
bátran tehető mai számítással 12,000.000 koronára. Az ő pél
dája, mint később, bár sokkal szerényebb mértékben, az Aranyé 
is, igazolja, hogy a költészet múzsája néha lant mellett 
bőségszarút is megtűr pártfogolt ja kezében. 

A modern Cincinnatust később is el-elhívták az eke szarva 
mellől. Előbb Abaújvármegye helyettes, majd 1767-től 1784-ig 
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valóságos főispánja volt s több izben szerepelt mint kormány
biztos, így 1769-ben a fenyegető pestis veszedelmének távol
tartásával, 1774-től 1782-ig pedig a Tisza és mellékfolyóinak 
szabályozásával volt megbízva. Ez az utóbbi működése jelentő
sebb volt nemcsak az országra, hanem magára Orczyra nézve is : 
a szabályozás műveleteit, a melyeket nem a legjobb kedvvel, 
de nagy ambitióval vezetett, költészetében is értékesítette. Mikor 
hatáskörének átlépése valamint az eredmény csekély volta miatt 
József császár kegyelemben elbocsátotta, jutalmul egypár korona
uradalmat szeretett volna ingyen vagy olcsó áron. Helyette a Szt. 
István-rend középkeresztjét adták neki, ezt azonban a reális 
értékek iránt fogékony Orczy nem valami melegen köszönte meg. 

Az ország fővárosát, Pest-Budát, nem nagyon szerette, 
s sűrűbben csak 1772 óta kereste föl, a mikor köszvényét 
gyógyítani a budai hév vizekben járt. Ha a várossal nem 
is, lakóival élete végén megbékült s jól érezte magát körükben. 
Megismerkedett a fiatal írói nemzedékkel s nemcsak a fran-
cziásokkaí, a kik őt, az öreg főurat és elismert költőt, nagy tisz
telettel vették körül. Őszinte természete, minden fennhéjázás 
nélküli modora, közvetetlensége és lekötelező nyájassága minden
felé kedveltté tették. Azonkívül sokat áldozott az irodalom 
pártolására, úgyhogy különösen a nyolczvanas évek írói körei
ben nemcsak a legemlegetettebb név volt az övé, hanem Ráday 
Gedeonnal együtt a zsendülő magyar irodalom vezérének ismer
ték el. Ennek a ténynek van egy külső, határozottan szóló 
bizonysága is. Mikor Bessenyei buzgólkodására a magyar tudós 
társaság eszméje a megvalósulás stádiumába lépett, 1779-ben, 
Bessenyei és a hét alapító a fölállítandó tudományos akadé
mia elnökéül Orczyt szemelte ki. A terv ugyan épen a ki
vitel pillanatában meghiúsult, de Orczy tekintélye nem csökkent. 
A tarnai bölcsnek — ezen a néven emlegették irodalmi körök
ben — tisztelői sorába beletartozott kivétel nélkül minden ma
gyar író ; a legszorosabb kapcsolat Illei Jánost, Ányos Pált, 
Kazinczyt, Batsányit és Révait fűzte hozzá, Bessenyeiről és 
Barcsayról nem is szólva, a kik, különösen az utóbbi, legbizal
masabb barátai közé tartoztak. Kedves, derült öregség után 
az aggkor küszöbén, hatvannyolczéves korában, 1789-ben halt 
meg. Halála megszólaltatta költőtársainak lantját, s az elégiák 
egész sora siratja el az elhunyt költő-főurat. Kiválik közülük 
Baróti Szabó Dávidé, a kit ez a gyászos esemény egyik legszebb 
költeménye megírására ihletett. 

Orczy költészetének elemzése előtt egypár vitás kérdést kell 
fölvetnünk, s a mennyire erőnktől telik, megoldanunk. Az első
nek, az alapvetőnek, eldöntését azonban későbbre halaszt
juk, a mikor majd a tárgyalás folyamán önként kialakul 
a felelet. Már azon is lehet ugyanis vitatkozni, van-e valóban 
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jogunk Orczyt francziás íróink közé számlálni. Ha megismerke
dünk költeményeivel,"nem lesz nehéz megnyugtató feleletet adni. 
A második : mely művek alkotják Orczy költészetét, vagy hatá
rozottabban fogalmazva : Orczy műve-e az a két, Egerben nyom
tatott , kis füzet, melyek közül az egyik Méhes kert czím alatt 
1760-ban, a másik mint a Mátra hegyei között mulatozó nimfáknak 
éneke a következő évben jelent meg ? * Az irodalmi köztudat 

i e verses műveket nem fűzi Orczy nevéhez, s költeményeinek 
csak azt a két gyűjteményét ismeri, melyeket a szerző meg
nevezése nélkül Révai Miklós bocsátott közre. Az egyik Költe-

\ menyes Holmi egy nagyságos elmétől czím alatt 1787-ben, a másik, 
mely több Orczy-versen kívül Orczy és Barcsay költői levelezését 
foglalja magában, Két nagyságos elmének költeményes szüleményei, 
két évvel később látott napvilágot. 

A Mátrahegyi nimfáknak énekét már Katona István, a ki nagy 
történeti művében megemlékezik Orczyról, kapcsolatba hozta köl
tőnkkel, művei közé sorozza, bár nem teljes határozottsággal. 
Azonban sem Révai, sem Kazinczy nem említik a két könyvet, 
azok tehát, a kik, mint Orczy személyes ismerősei, irodalmi műkö
dését illetőleg magától a szerzőtől szerezhettek értesülést. Katona 
mellőzött vagy elfelejtett adatát Ballagi Aladár fedezte fel újra, 
s most az volna a hivatásunk, hogy döntsük el, kit fogadjunk el 
hitelesebb, megbízhatóbb tanúnak, Katonát-e vagy Kazinczyt.2 

Azonban ne így állítsuk föl a kérdést, mert mind a kettő szava
hihető ember, de mind a kettő épen adatok tekintetében nem 
egyszer tévedt. Hívjuk inkább magát a kérdéses munkát bizony
ságul. A költemény szellemében, hangjában, költői dictiójában 
oly közel áll Orczy költészetéhez, hogyha semmi külső jel sem 
bizonyítaná, akkor is, pusztán a belső érvek alapján, megkoczkáz-
tathatnók, mint föltevést, azt az állítást, hogy e munkát Orczy 
írta. De vannak, ha nem is külső érvek, legalább külső bizonyí
tékok, melyek Orczy szerzősége mellett szólnak. A füzet ugyan 
hely nélkül, de kétségkívül Egerben jelent meg, közel Orczy 
tarnaörsi biztokához; Barkóczy prímás, a kinek dicsőítését tar
talmazza, Orczynak régi jó barátja volt, s ő volt az, a kit, pár 
esztendővel e vers után, költeményeinek kiadandó gyűjtemé
nyével meg akart tisztelni; végül az ünneplő vers olyan hangon 
szól, mely nyilván mutatja, hogy szerzője előkelő társadalmi 
állású férfiú volt, a herczegérseknek ha nem is egyenrangú társa, 
de nem hódoló jobbágya vagy hízelgő alattvalója. Ha ehhez 
hozzáveszszük, hogy a történetíró Katona István, mit sem tudva 
az elsorolt mozzanatokról, más, előttünk már ismeretlen forrás 
alapján tulajdonítja a Mátrahegyi nimfa énekét Orczynak, akkor 
— bár elismerjük, hogy a hetvenes-nyolczvanas évek írói nem-

1 Másodszor 1765-ben Nagyszombatban. 
8 Révai tulajdonképen nem szól Orczy költői műveiről, így hallgatása 

nem bizonyít. 
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sédekének hallgatása róla aggasztó jelenség — igen nagy való
színűséggel oda vonhatjuk Orczy költeményei közé. A Méhes 
kertet ugyancsak Katona említi a História criticáhdji mint Orczy 
művét, de erről a munkáról szintén nem tud semmit a XVIII . 
század tudománya. A kérdés eldöntésébe nem bocsátkozhatunk, 
mert a könyvnek egyetlen példánya sem maradt reánk, sőt iro
dalmi ember szeme sem a XVIII . században, sem azóta nem 
látta. 

Az utolsó eldöntendő kérdés, mely az előbbieknél ha nem is 
fontosabb, de gyümölcsözőbb, milyen korból valók Orczy köl
teményei, lehet-e közöttük valami időrendet megállapítani. 
Verseinek első gyűjteménye 1787-ben, a második 1789-ben 
jelent meg, s legelső, nyilvánosság elé küldött verse is, 1772 
jan. 10-ikéről keltezve, csak 1777-ben a Bessenyei György Társa
sága czímű kötetben látott nyomdafestéket. Verseit azonban 
már jóval korábban kezdte írni, mert a mint maga mondja : 

. . . . néha ágyú zengés között 
Némelyly vers, ki itt van, öszve kötöződött: 
Nem tsoda, zúgásbann ha roszúl ejtődött, 
Szó szóval, vég véggel buszmán tétetődött. 

(Ezen munkáhozz, KH.1 13- 1.) 

Ez az 1741-től 1744-ig vagy 1756-tól 1763-ig terjedő évekre 
mutat , a mikor Orczy a katonaságnál szolgált, s valóban kiadott 
versei között találunk már 1756-ban írtat is. Sőt tovább mehe
tünk, megállapíthatjuk, hogy első gyűjteményének, a Költemé
nyes Holmimik, anyagát jórészt, ha nem teljesen, az 1756-tól 
1765-ig nyúló évtizedben hordta össze. Több, lánczszemek mód
jára egymásba kapcsolódó ok szolgál a föltevés alapjául. A gyűj
temény Barkóczy Ferencz gróf esztergomi érseknek van ajánlva, 
s a bevezető versek, melyekben Orczy munkáját jellemzi, szintén 
az érsekhez szólnak. Barkóczy pedig 1761-től haláláig, 1765-ig, 
volt érsek, úgyhogy Örczynak e négy évi időközben kellett a 
gyűjteményt összeállítania. Még pontosabb időpontot is adha
tunk. A kiadás, noha a gyűjtemény az előszavakból kitetszőleg 
teljesen el volt készítve sajtó alá, nem jelent meg nyomtatásban, 
csak több mint húsz év múlva, a mikor Révai rá bírta venni 
•Orczyt, hogy versei kiadását megengedje. Miért maradt el az 
első alkalommal ? Nyilvánvalóan Barkóczy prímás halála miatt. 
Orczy, a ki, épúgy mint Barcsay, költeményeiről nem sokat 
tartott , azt gondolta, hogy az érsek halála megfosztotta őket 
létjogosultságuktól. Az előszóban nyíltan meg is mondja : »én is, 
ha tsak Hertzegséged' szárnyával nem fedeztetném, ezen köl
teményt el ereszteni nem merném.« (KH.- 12. 1.) A mikor párt
fogóját elvesztette, verseit elzárta fiókjába. 

1 így, KH.-val, idézem ezután verseinek első gyűjteményét, a KÖUemé-
•nyes Holmit. 
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A kötetben foglalt versek tehát 1765 előtt mind készen 
álltak. A »terminus post quem«-et nehezebb megállapítani, sőt 
pontos időmeghatározást nem is lehet adni. Láttuk, hogy leg
régibb keltezett verse 1756-ból való, de úgy látszik, nem ez a 
legkorábbi költői műve. Barkótzi Ferentzhez írt ajánló versében 
ugyanis ezeket a jellemző kijelentéseket teszi. (KH. 3. 1.) 

Emlékezem, Hertzeg! 's tudom, parantsoltál, 
Mikor a' forrásnál Kövesden sétáltál, 

Hogy írnék foglalnék mit az Magyar nyelvbenn, 
Ne rothadnék én is álmos henyeségbenn, 
Eresztenék hasznost, vagy tréfást, versekbenn, 
Mivel Te, és többen gyönyörködnek ebben. 

Ezekből a szavakból nemcsak azt az érdekes tényt állapít
hatjuk meg, hogy Orczyt a későbbi herczegprimás, akkor még 
egri érsek, vette reá versek írására, s így Orczy költészetét egészen 
neki köszönhetjük, hanem némi tájékozódást meríthetünk az 
esemény időpontjára nézve is. Az az »álmos henyeség«, mely
nek ellenszeréül az érsek a versírást ajánlotta, nyilván Orczy 
hadiszolgálatát megelőző időre utal, mert a poroszszal való 
hadakozást ugyancsak nem lehetett volna a lustálkodás idő
szakának nevezni. így a költői szikra Orczy lelkében még 1756 
előtt vetett lángot, de valószínűleg nem sokkal korábban, mert 
egyetlen ismert versében sincs oly nyom, mely messzebb vezetne 
vissza. Azt hiszem, nem nagyot tévedünk, ha költészetének meg
indultául az 1755-ik évet jelöljük meg. 

Ezt a két határpontot, az 1755-ik és 1765-ik évet, igazolja 
az a megfigyelés, hogy mindazok a versek, melyeknek évszámát 
a költő feljegyezte, vagy a melyeknek keletkezési évét czélzásaiból, 
utalásaiból meg lehet állapítani — együtt a verseknek két harmad 
része — mind 1756 és 1763 között keletkeztek, viszont a melyeket 
egy vagy más biztos jel alapján — tárgyuk vagy utalásaik követ
keztében — az 1765 utáni időkbe kell tennünk, mind a második 
gyűjteményben, a Két nagyságos elme versei között vannak, 
Barcsay és Orczy költői levelezésében, noha nem költői levelek, 
még formájuk szerint sem {Mária Terézia halálára, 1780 ; Egy
ügyű életnek dítsérete, József császár idejéből) s nincs semmi 
közük Barcsayhoz. Egyetlen kivételt találunk, A Magyar 
Hazának szóló verset, melyben hálát ad Istennek, hogy már 
700 hónapja nem járt ellenség a haza földjén. Kezdő pontul 
Arany óta a szatmári békét szokás fölvenni, s ettől számítva 700 
hó azaz 58 év 1769-et ad. Nézetem szerint az okoskodás téves, s a 
vers korát rosszul határozzák meg. Bár Rákóczi mozgalmát abban 
az időben még a jó magyarok is egészen más szemmel tekintették, 
mint mi, Orczy még sem volt olyan rossz hazafi, hogy Rákóczi 
kuruczait ellenségnek nevezte volna. Nem rájuk, hanem régi 
ellenségünkre, a törökre, vonatkozik ez a meghatározás, s Orczy 
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mindenesetre a karloviczi békekötésre gondolt, 1699-re, a mióta 
valóban nem járt külső ellenség az országban. Ha ehhez az év
számhoz adjuk hozzá az 58 évet, akkor 1^7-et kapunk, s így 
ez a vers is beletartozik az 1755—1765-ös cyklusba. Orczy köl
tészetének első fele e tíz évnek terméke, s költeményei nagy 
részét biztosan datálhatjuk, akár időrendbe is állíthatjuk. Ez. 
az első jelentős megállapítás. 

Ebből a kronológiai megállapításból két irányban vonha
tunk le következtetést. Az első egy már hosszú idő óta vitás 
kérdéshez vezet : melyik írónknak köszönhetjük, hogy költőink 
a hagyományos, Gyöngyösi óta szinte kánonszerű, négyes r ím
ről áttértek a kettősre. A vélemények megoszolnak Bessenyei, 
Barcsay és Orczy között ; a figyelemre legméltóbb helyről szár
mazó nézet épen Orczy javára dönt. A Költeményes Holmiban 
valóban van egypár párrímes költemény, köztük egy a hatvanas 
évek első feléből. Ez_a._yers, Ä' szegény paraszt néphezz (KH. 
226—2351), jxanczia forrás nyomán készült, így az is valószínű,, 
hogy Orczy idegen hatás alatt, a francziák verstechnikájától 
indítva, tért az új útra.2 A kötet ajánlásának egyik helye ez t . ! 
kétségtelenné teszi :N>Äm a' Frantziák sem négy Strófát nemf 
számlálnak, sem pedig három négy betűt nem kívánnak Caden-) 
tziákra. Mi pedig, el nem akarunk menni a* régi szokástól : any- V 
nyira szereti nemzetünk a' régiséget. Én nem voltam olyly szo
rosan kötve ezen elő ítélethezz. Azért is félek, hogy Földi Uraimék 
ha kezekbe akad ezen papiros, meg ítélnek.« De ezek a jelentős 
sorok egyebet is mondanak : igazolják, ellenmondást nem tűrő 
határozottsággal, hogy Orczy tudatosan élt ezzel az új formá
val, még pedig, hite szerint, mint magyar költőtársai között az 
első. Orczy azonban sem első nem volt e téren, sem iskolát nem 
teremtett. A népköltészet s a névtelen verselők körében m á r 
régóta élt ez a forma, s az ismert nevű költők közül is megelőzte 
őt Faludi Ferencz, a ki kevesebb tudatossággal ugyan, de Orczy 
előtt már egy évtizeddel, 1751-ben, rátért a kettős rímre. Azon
ban sem Faludi, sem Orczy igyekezetei nem tehettek hatást , 
mert az előbbi versei csak kéziratban voltak ismeretesek, Orczy 
pedig a maga gyűjteményét s így felfedezését is véka alá re j 
tette. Orczy után Barcsay próbálkozott meg a párrímmel, hitünk 

1 Orczy egyik gyűjteményében sincs tartalomjegyzék. Mivel e nélkül? 
a szövegben említett versek megkeresése fáradságos munka volna, megadom 
mindég, melyik gyűjteményében és hányadik lapon olvashatók. 

2 A gyűjteményben foglalt több párrímes vers között ez látszik a leg
régibbnek. Sajnos egyik sincs keltezve, így annál fontosabb volna tudnunk 
ennek keltét. Orczy ugyan írt melléje évszámot, de ez nyilván téves. Nem arra. 
czélzok, hogy a kötetben 1856 olvasható 1756 helyett — ez olyan sajtóhiba, 
a melyet mindenki menten kiigazít — hanem, hogy ez az 1756-os évszám sem lehet 
helyes. Az a franczia költemény ugyanis, melynek gondolatait Orczy magyarul 
tolmácsolta, a mint Szigetvári Iván említette, csak 1760-ban jelent meg, így 
magyar párja valószínűleg egypár évvel utána. Vájjon nincs kettős sajtóhibával 
dolgunk, s nem volt az évszám a kézirat szerint 1765 ? 



410 CSÁSZÁR ELEMÉR 

szerint tőle függetlenül. Ő már 1771. okt. 29-ikén írt egy négy 
soros versikét párrímmel (czíme lehetne : Az unalom), de ez 
sem tekinthető a párrímes versek megkezdőjének, mert egészen 
jelentéktelen apróság. Már azért sem indíthatta meg a moz
galmat, mert prózai levélbe beszúrva, egy irodalmilag jelen
téktelen férfihoz, Radvánszky Jánoshoz, van intézve. Első 
komolyabb czélú párrímes verse 1772. márcz. 22-ről kelt, abban 
az időben tehát, mikor már Bessenyei is megírta hasonló fajú 
versei közül a legrégibbeket. A négyes rím leszállításának 
érdeme szerintem azt illeti, a ki ezt a technikát irodalmi hasz
nálatúvá, szinte kötelezővé tette, a ki Gyöngyösi kánona helyett 
új kánont teremtett. S ez határozottan Bessenyei volt. Hogy 

•Orczytól vette-e a párrímet vagy Barcsaytól, az kérdéses, nem 
valószínű s nem is fontos. Nyilván őt is, mint Orczyt, franczia 
mintaképei vezették rá, még pedig a franczia drámák. A fő 
az , hogy az elterjesztés érdeme őt illeti meg. Ezért az összes, 
újabb vélemények mellőzésével vissza kell térnünk Batsányiéra, 
a ki Bessenyeiről írt dolgozatában azt mondja, hogy Bessenyei 
munkái, melyek a francziák példájára kétsarkú versekben van
nak írva, és Teleki Ádám Cidje (1773) hozták nálunk a párrímes 
verseket kedvességbe. Azt az érdemet azonban nem lehet Orczy
tól elvitatni, hogy ő volt első költőnk, a ki a reform szükséges
ségét belátta és nyíltan, nem törődve az ósdiak balítéletével, 
hangoztatta. Csak az a különös, hogy Orczy, megkezdvén a 
hatvanas években a párrímet, megírt e nemben egy csomó verset 
:s azután abbahagyta, úgyhogy Bessenyeinek is négyrímű ver
seket küld s Barcsayval is a hagyományos technikával foly
ta t verses levelezést. Mikor újra, a hetvenes években, visszatér 
a párrímhez, akkor ezt Bessenyei példáján fölbuzdulva teszi. 

A másik következmény megállapításához ide kell vonnunk 
következő gyűjteményét is, a Két nagyságos elme költeményes 
•szüleményeit. Az Orczytól származó versek nagyrészt .Jköítői 
levelek Barcsayhoz ; egypár, a kötet legvégén, alkalmi költemény. 
Kelte egyiknek sincs följegyezve, de okoskodással a legtöbbről 
megállapítható. Az 1770-ik évnél régibb keletű egy sincs, majd 
mind az 1772-től 1782-ig terjedő évtizedből való, egypár későbbi. 
Ránk nézve az fontos, hogy Orczy, miután 1765-ben letette a 
lantot, csak a 70-es években, Bessenyei izgatásának hatása 
a la t t , vette újra elő, a mint maga is megvallja épen Bessenyeihez 
Irt első verses levelében : 

Noha sok baj fúrja kopasz homlokomat 
Levettem szegéről pók-hálós lantomat; 
Versben írtál, versben adom válaszomat 
Vegyed jó Barátom szívesen zsoldomat. 

(Bessenyei'György Társasága. 3. 1.) 

Ismerjük azt a levelet is, melyben Bessenyei öreg barátjá
éban lángra akarja lobbantani a költői tüzet. Ebből a szem-
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pontból valóban mestermű : ékesszóló és meggyőző. Olvasván 
e levelet, a legkisebb kétség sem merülhet föl, hogy Orczy, a 
ki már búcsút mondott a költészetnek, pusztán Bessenyei 
buzdítására közölte verseit fiatalabb társaival, s folytatta, 
— hogy Aranynak önmagáról mondott szavait alkalmazzam 
reá — a mikor agg lett s a haja fehérült, azt, a mit barna 
hajjal kezdett,_ így Orczy költészete két nagy korszakra oszlik : 
egy korábbira, a század derekán, a mely tulaj donképen még 
a nemzetietlen korba tartozik, s egy későbbire, mely körül
belül ugyanarra az időre esik, mint Bessenyei. irodalmi mű
ködésének első fele. 

Orczy költészete egészen azon a nyomon jár, mint Bar-
csayé, s nem találunk irodalmunk jelentősebb munkásai között 
két oly írót, a kiknek szelleme, iránya, tárgyköre annyira 
megegyeznék. Ezzel természetesen nem akarunk szemet hunyni 
a két költői világot elválasztó különbségek fölött. Kettejük 
közül Barcsay az eredetibb költő s ő is a nagyobb tehetség. 
Orczy verseinek egy része fordítás, más részéről kimutatható 
az idegen minták követése, s csak a harmadik, de az előbbiek
nél jóval nagyobb része eredeti. Barcsay költőibb lélek, érzelem
világa gazdagabb, philosophálásában több a mélység s az egyéni 
szín. Művészete is nagyobb. Merészebb compositiói neki sincsenek 
ugyan, nagyobbszabású feladatokkal nem küzdött meg, s ver
seinek belső szerkezete sohasem elég szilárd, de ezekben a 
fogyatékosságokban osztoznak, s fokozottabb mértékben, Orczy 
versei is, melyeknek költői kifejezésmódja határozottan ala
csonyabb színvonalon áll. Nyelve magyaros és világos, van benne 
természetesség s helyenként némi népies zamat, de a Barcsay ver
seit kedvesekké, választékosakká tevő költői szólamoknak, finom
ságoknak nyoma sincs bennök — társa bőbeszédűségének és ára-
dozásának annál inkább. Ennek az áradozásnak egy sajátságos 
faját láthatni már Barcsay verseiben is s általán a francziások-
nál, de legegészségtelenebb jelentkezési formában Orczynál. 
A száraz fölsorolássá váló földrajzi és történeti példákat értem. 
Egy-egy általános emberi igazság bizonyítására, a mely épen 
azért általános, mert minden időben és minden népnél meg
található, a példáknak egész sorát hordja elő, úgyhogy versei 
időnként egy történeti vagy földrajzi kézikönyv kivonatának, bő 
tartalomjegyzékének tetszenek. (Legföltűnőbb ebben a tekintet
ben Két barátnak hosszú útra való vándorlása czímű költői levele 
Barcsayhoz, 189. 1.) De nemcsak ezek a tudákosság színében föl
tűnő részletek, hanem versei mind — bár jól ömlő, könnyen 
olvasható sorokból alakulnak — alig valamivel emelkednek a 
próza fölé. Sem a Zrínyi-szakot, sem a Zrinyi-sort nem írja 
annyi elegancziával, mint Barcsay, de viszont, s ebben meg
haladja »kenyeres pajtását«, verselése változatosabb: elvétve 
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megpróbálkozik rövidebb, csengőbb verssorokkal s bonyolultabb 
rímelhelyezéssel is. Erre a térre azonban ritkán merészkedik, 
s így költészete épúgy, sőt még inkább mint Barcsayé, első
sorban tárgykörével és hangulatával kelt érdeket. 

Műfaji szempontból három csoportra különíthetjük verseit, 
s e fölosztás annál megokoltabb, mert minden egyes csoport 
egy-egy gyűjtemény verseit egyesíti. Első műve, melyet föntebb 
csak föltételesen, de nagy valószínűséggel tulajdonítottunk neki, 
a, Mátra hegyei között mulatozó Nimfáknak éneke, 106 vZrinyi-
versszakra terjedő alkalmi költemény. Az egri érseki székből 
az ország legfőbb méltóságára emelkedett Barkóczy prímást 
búcsúztatja benne. Főjellemvonása, a mi a többi hasonló ren
deltetésű verstől megkülönbözteti, a nagy terjedelem, ebből 
folyik főhibája, a terjengősség. Kissé sok a buzgalomból, hogy 
424 sorban búcsúzik Eger urától. Epoly élesen kiválik a kora
beli alkalmi versek közül az Ének hangja. Nem hízelgő pane-
gyris vagy elégikus siránkozás, a hódolat és megalázkodás 
ömledezése, szertelen szólamok rikító hangzavara, mely épen túl
zásaival rontja le a czclba vett hatást, hanem elejétől végig 
keresetlen, nyugodt hangon szól, éreztetve mégis a meg
indulást, mely a költő szívét elfogja, s rámutatva arra a tiszta 
forrásra, melyből fakadt : a nagyrabecsülésre és szeretetre. 
A vers tárgyában és tárgyalásmódjában nincs sok újság. Az 
1—72. versszak az érsek dicsőítése, a ki egyházmegyéjének 
jóltevője, igazi atyja volt. A dicséretről természetes az átmenet 
a II . részre : a 73—100. versszakokban Mátra vidékének és 
Barkóczy gróf székhelyének, Egernek, bánkódását festi; 
minden híve nagy szívfájdalommal látja körükből más földre 
távozni a főpásztort. Az utolsó pár versszak (101—106.), 
megint természetes fordulattal, Esztergomra tér. Az eszter
gomiak nagy kincset nyertek az új primásban, örvendjenek 
és ünnepeljék méltóan. A dicsőítésnek elsősorban az az alapja, 
hogy milyen egyszerű volt a főpap, mennyire kedvelte min
denben a természetességet, a szegény embert nem nézte le, 
sőt megbecsülte s szívesen fölkereste egyszerű kunyhójában. 
Ez a gondolat, valamint a természet ölén való élet örömeinek 
magasztalása — a mi egészen Orczy fölfogása volt — a leg
határozottabb belső érv -é&v- Orczy szerzősége mellett. 

A másik csoportot Orczy múzsájának legérettebb alko
tásai teszik, a tulaj donképeni versek. Kevés kivétellel az 
ötvenes-hatvanas évek termékei s a Költeményes Holmiban 
olvashatók. Van közöttük néhány ódaszerű vagy szatirikus 
költemény, a legtöbb azonban, épúgy mint Barcsaynál, 
elmélkedő vers. Az utolsó csoportba sorozzuk költői leveleit, 
melyek egypár Bessenyeihez írottat kivéve, mind a második 
gyűjteményben (Két nagyságos elmének költeményes szüleményei) 
találhatók. Műfaji szempontból egy fokkal magasabb szín-
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vonalon állanak mint Barcsay költői levelei. Nagy részük 
valóban megőrzi levél természetét. Sokban egészen subjectiv, 
élményszerű dolgok vannak, életének fordulatairól küld tudó
sítást, s még ha nem élményeiről, emlékeiről ír, akkor is rend
szerint iparkodik megadni írásának a személyes karaktert. 
Egyiket hozzáfűzi a barátjától kapott levélhez, a másikba 
vonatkozásokat sző kettejük viszonyára, vagy legalább az 
első sorokba beiktatott megszólítással (társ, kenyeres, barátom) 
teszi levéllé, s egy-egy tréfás fordulattal élénkíti. A levelek 
ez utóbbi fajában az élményi elem helyét az elmélkedés fog
lalja el, sőt az időnként fölbukkanó érzelmi mozzanatok is 
reflexiókból táplálkoznak. Érdemeik pusztán külsők, műfajiak ; 
belső értékükre nézve nemcsak mélyen elmaradnak Barcsay 
költői levelei mögött, hanem magának Orczynak költemé
nyeivel sem mérhetők össze. Bár az érték e csökkenésében 
része van a csekélyebb becsű műformának, a levélnek, első
sorban mégis a költő ereje megfogyatkozásának kell betud
nunk. Meg kell állapítanunk azt a szomorú igazságot, hogy 
a közeledő öregség megbénította Orczy lelki rugalmasságát is. 

A következő szempont, a melyből tekinteni lehet Orczy 
költészetét : mennyiben tolmácsolják versei a maga lelkét, 
más szóval az eredetiség kérdése. Költeményeit ebből a szem
pontból is három csoportra lehet különíteni: vannak fordí
tott , átdolgozott s teljesen eredeti versei. Ö maga nem tit
kolja, mint korának legtöbb költője, hogy idegen szellemek 
alkotásait is fölhasználta, sőt előszavában túlzott szerény
séggel magát »leg inkább tsak Fordítódnak nevezvén (K. H. 
12. 1.), megtagadja való érdemének egy részét. Ugyanezt 
ismétli költői formában, mikor könyvéhez szól: 

Először öregek téged' meg tsipdesnek, 
Az utánn ifiak mezítelenítnek, 
Egész leveleket belőled ki szednek 
Tsak táblája marad e' nyomorult könyvnek. 

(Ezen munháhozz, KH. 14. 1.) 

Közben fölsorolván azokat az írókat, a kiknek műveit 
kiaknázta, olyanokat is megnevez,1 a kiket olvasott és kedvelt, 
de a kiknek legföllebb egyes gondolatait értékesítette vagy 
irányukat követte. Valójában csak öt író tet t reá nagyobb 
hatást, két római, Boethius és Horatius, s három franczia, 
Boileau, Voltaire és Thomas. 

Boethius, teljes nevén Anitius Manlius Torquatus Seve-
rinus Boethius, római consul volt 510-ben, s Theodosius császár 

1 Ezek Orczy sorrendjében : Cicero, Seneca, Vergilius, Claudianus, Ovidius, 
Horatius, Boethius, Pope, Bernis, Barrus, Volatire, »a' Gond nélkül való 
Philosophus«. ^ 
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végeztette ki 524-ben. De consolatione fihilosophiae czímü mű
véből Orczy lefordított 23 metrumot. A Consolatio prózában 
írt munka, egyes részei azonban versbe vannak foglalva s az 
előzőleg fejtegetett vagy azután sorra kerülő philosophiai 
gondolatokat ismétlik, de nem a maguk elvontságában, hanem 
konkrété, képszerűén, erős érzelmi hangulattal kísérve. Egy-
egy ilyen kis vers neve az eredetiben metrum. Alapjuk Boethius 
erős vágyódása a béke, a nyugalom után, s így elmélkedő 
természetűek, a szerencse forgandóságáról, a mulandóságról, 
az istenfélelemről, általán ethikus természetű kérdésekről szól
nak. Orczy híven fordít, de ezt csak relative kell érteni. 
Jobban tiszteli az írói tulajdont mint korának többi fordí
tója,1 s a Boethius-versek Orczynak mindenesetre azon 
fordításai, melyek leginkább ragaszkodnak az eredetihez, de 
azért természetesen messze esnek a műfordítástól. Nemcsak 
sokat mellőz, hanem általában szabadon bánik mintájával. 
A gondolatokat, a szellemet többnyire megtartja — ebben 
nyilatkozik hűsége — de átírja, kibővíti.2 Költői dictio szem
pontjából Orczy legértékesebb alkotásai: át meg át vannak 
szőve színes, harmonikus képekkel, a mi költészetében szo
katlan jelenség. Az érdem súlya természetesen Boethiuson 
nyugszik, az ő képzeletének erejét dicsérik és nem Orczy ét, 
de visszasugárzik valami fény ő reá is : az idegen képeket 
magyarul tolmácsolva bizonyos nyelvkészségnek adja tanú
jelét, szerény pótlékául fogyatékos képzeletének. 

Horatiusból mindössze két verset fordított, a II . könyv 
két népszerű ódáját, a 10-iket és 18-ikat, az utóbbit, elhall
gatva a forrást, Hívságok megvetéséről czím alatt. Könnyed, 
kedves, de kissé szabad tolmácsolata a Non ebur neque aureum 
kezdetű latin vers gondolatainak, dallamos, az eredeti han
gulatához igen jól illő, újszerű formában. Különösen a bevezető 
versszaka sikerült (KH. 92. 1.). 

Házamat nem ékesíti 
Arany, 's márvány nem keríti 

Tornátzát oszlop rendre : 
Falát nem Raphael írta 
Nem is Martin simította, 

Nyugszom még is kedvemre. 

Az előbbi jobban ragaszkodva a latin szöveghez is egészen 
magyar szellemű verssé tud válni, úgy hogy a korai Horatius-
tolmácsolataink közül a legjóbbakkal állja a versenyt, sőt 
egyenesen Arany magyaros fordítási kísérleteivel vethető össze, 

1 Orczy korán itt a nyolczvanas éveket értem, mikor Boethius fordításai 
megjelentek. Ekkor általános divat volt költőink között a források elhallgatása, 
s épen azért szabadabban is bántak az eredstivel, mint Orczy, a ki megnevezi 
Boethiust. 

3 Az eredeti és fordítás viszonyát tüzetesen tárgyalja Török Konstant 
említett dolgozata. 
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mint azoknak nem méltatlan kengyeliül ója. Utolsó két vers
szaka így hangzik (KH. 91—92. 1.) : 

Mert egy Isten adja a' nyarat, 's a ' telet, 
Szomorú dér utánn el jő a' ki kelé.. 
Szoros szerentsédbenn mutass bátor szívet, 
Változó űgyedbenn el ne ejtsd kedvedet. 

És vigyázz, ha igen jól folynak dolgaid, 
'S szerentse1 szelével telnek vitorláid : 
Szedd öszve, ne engedd sebesen ragadni, 
Könynyebb gyengén úszó hajót kormányozni. 

Az utolsóelőtti kép (szerencse szelével telnek vitorláid],. 
melynek az eredetiben csak töredékei találhatók meg, nem 
volna méltatlan Aranyhoz sem ! 

A két római költemény, s épen ez a két költemény, nem 
véletlenül keltette föl Orczy figyelmét. Tárgyuk, fölfogásuk 
rokon s egy az Orczyéval, a »laus mediocritatis«. Horatius 
követése nem is merül ki ebben a két fordításban. Egész köl
tészetén fölismerszenek, de csak mélyebb, pontosabb vizs
gálat után, horatiusi nyomok, olyan gondolatok, képek, me
lyekkel először Horatius ódáiban vagy szatíráiban találkoz
tunk. Különösen nagy számmal vannak a Nagy urakhozz szóló 
versben. (KH. 86. 1.) Általában van valami szellemi rokonság 
a római epikureus s a magyar főúr között, s ez a rokonság,, 
a mely nem is olyan jelentéktelen, észrevehető költészetükön 
is, még jobban erősítve Orczynak részben tudatos, részben 
tudattalan horatiusi átvételeitől. Ilyen az arany középszert 
dicsőítő horatiusi versek visszhangjaként Orczy lelkesedése az 
egyszerű életviszonyokért, a kis ember sorsáért, melyet irigy
lendőnek tar t szemben a hatalmasok fényűző, de boldogtalan életé
vel. Látni fogjuk, hogy Orczynak ez a fölfogása nem pusztán hora
tiusi talajból sarjadt ki. Benn gyökerezik magának a költőnek 
lelki világában, s van benne része annak a Nyugat-Európában 
általánosan elterjedt világnézetnek, mely már Rousseau előtt,, 
Ovidiusra s a római életfölfogásra támaszkodva, azt hirdette,., 
hogy az egyszerű, természetes viszonyok között található az. 
igazi boldogság — sőt az a franczia költő, Thomas, a kit 
Orczy is ismert és követett, épen ebben az irányban fejlesz
tette tovább a tanítást. Hatott reá a philanthropikus világ
nézet is, mely Orczy idejében, a XVIII . században kialakulva,, 
természetszerűleg az elnyomott néposztályokra irányította az 
érdeklődést. Mindamellett a közvetetlen kapcsolat Horatius
szal, a mint a részletekbe menő egyezések bizonyítják, félre
ismerhetetlen. Szintén a közös életfelfogásnak s csak részben 
Horatius közvetetlen hatásának tudandó be a sok versén 
elömlő, hol játszi, hol szatirikus vidámság. Ennek a vidám 
hangulatnak egyik jelentkezése azonban: az a mód, a mint att 
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magyar költő a maga műveiről ítél, határozottan a római 
költőre vall, sőt még a külső egyezésig is eljut. Természetesen 
a szerénykedő ítéleteket kell érteni, s nem a horatiusi elbiza
kodottságot. Horatius Maecenas iránti hódolatának is van 
párja abban a tiszteletben, melylyel Orczy Barkóczy érsek 
iránt viseltetett. 

Boileau, a ki L'art poétiquejében épúgy összefoglalta 
korának poétikai műszabályait, mint Horatius a Pisókhoz 
intézett költői levelében, két úton is hatott Orczyra: mind a 
maga sajátos egyéniségével, mind költészetének szintén Hora
tius nyomán járó elemeivel. Maga Boileau is a római költő 
módján tréfálkozott, humorizált saját versei fölött, s Orczy jól 
ismervén Boileau e költeményeit is, verses előszavain1 nemcsak a 
mesternek, hanem franczia tanítványának hatása is fölismerszik. 
A falusi élet naiv örömeinek szembeállítása a városi emberek raffi-
nált élvezeteivel azonban már egészen modern szellemű Orczynál 
s Boiljeau követése, épúgy az az erős gúny, melylyel a nagy
urakat sújtja. Két költeménye meg egészen Boileau szatírái 
nyomán jár. Az egyikben (Emberi nemzet' gyalázatja, KH. 
206. 1.) azt fejtegeti, hogy az emberek a legostobább állatok, 
— forrása a Sur l'komme czímű szatíra, melyet Boileau is latinból, 
Persiusból fordított — a másikban, mely Boileau X. szatíráján 
alapul, Egy megmátkásodott ifjúnak beszélve (KH. 172.) kegyet
len gúnynyal ostorozza a nőket. Valószínűleg a Nagy urakhozz 
szóló verse is sokat köszön Boileaunak : a benne megcsendülő 
gondolatok ugyan nagyrészt horatiusiak, de a tárgy maga 
Boileau eszmeköréből való. 

Voltaire nem mint történetíró vagy philosophus és nem 
is annyira mint költő hatott Orczyra, hanem inkább mint 
szatirikus. A két író gondolkodási módja, lelki valója nagyon 
távol állott egymástól, s a sajátos voltairei szellem, a mely 
gúnyt űz még a legszentebb dolgokból is, egészen idegen volt 
Orczytól, épúgy az a léhaság és czinizmus is, a mely Voltaire-re 
sok kiváló tulajdonságával együtt oly jellemző. Inkább egy
két verse s világfölfogásának egyik-másik nyilatkozata kapta 
meg. Az ő nyomán kel ki Orczy a háború vérengzése és 
borzalmai ellen abban a versében (Békesség kívánása, KH. 
44. 1.), a mely a hét éves háború első éveiben kelt (Voltaire-
né l : Sur la fiaix) ; egy másikban pedig (Barátságos beszédje 
•egy úrnak a káplányával, KH. 161. 1.) szintén Voltaire elveit 
és érveit fordítja a világtól elmaradt, műveletlen káplán ellen.2 

A XVIII . századnak egy másik franczia költője, Thomas, 
csak egy költeményével hatott Orczyra, de igen mélyen : nem-

1 Első gyűjteményét három verses és egy prózai előszóval akarta útnak 
bocsátani. 

2 E versében Voltaire két költeményét forrasztja össze; czímük: Le 
mondáin és Defense du mondáin. 
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csak lefordította — kissé szabadon, hol toldva, hol rövidítve — 
hanem költői eszméit egészen beleolvasztotta a maga világ
nézetébe. 

Ez a sok, különféle hatás különböző mértékben és sajátos
módon érvényesült Orczy költészetében. Van verse, a melyet 
a XVIII . század viszonyaihoz mérten műfordításnak is nevez
hetnénk, s van olyan, melynek idegen eredetét csak érezzük, 
de philologiai módszerrel kimutatni alig lehet. Az utóbbiakat 
érdekesekké teszi az a körülmény, hogy nem mintáiból merített 
ösztönt és lelkesedést, nem eszméjüket vagy világfölfogásukat 
vette át, hanem, mivel magának is igen határozott, kiforrott 
életnézetei voltak, azon költők művei közül, a kikben hasonló 
nézetre talált, még ha szellemük és irányuk nem is mindenben 
egyezett, sőt ellenkezett az övével (ilyenek p. o. Horatius és 
Voltaire), kiválasztotta azt, a mi az ő szatirikus természe
téhez, maradi, de józan fölfogásához hozzáillett, s a mit így 
átvett , az hozzásimult saját gondolatvilágához, összevegyült 
•eredeti eszméivel. Ezért az idegen gondolatok is néha úgy 
tűnnek föl nála, mint eredetiek, az átmenetet egy-egy versben 
a kölcsönvett eszméről a sajátjára nem lehet észrevenni, s 
verseinek föntebb kijelölt három csoportja az első pillanatban 
alig különbözik egymástól. 

Az a három lelki folyamat, a mely a költemények 
anyagát szolgáltatja, a megfigyelés, érzés, elmélkedés, Orczy-
nál még szorosabb egységbe fonódik mint Barcsaynál. Az 
uralkodó elem a reflectáló. Orczy épúgy, vagy talán még jobban, 
elmélkedő költő, mint a francziások közül bármelyik. Jó
formán nincs költeménye, melyből ez az elem hiányoznék, s 
úgy látjuk, hogy megfigyelései, szemléletei és élményei pusztán 
arra szolgálnak, hogy gondolatokat ébresztve didaxis hordo
zóivá váljanak. Érzelemvilágát viszont gondolatai hozzák izga
lomba : személyes tapasztalatain, a külvilág jelenségein és tüne
ményein elmélkedvén, izgalomba kerül s lelke tartalmával együtt; 
szívét is kiönti — azokat az érzelmeket, melyek benne amazok 
reactiójaképen föléledtek. A reflexió mindég belejátszik verseibe, 
hol mint ok, hol mint okozat, s azokat az életjelenségeket, 
melyekből nem lehet erkölcsi eszmét kifejteni, majdnem teljesen 
kirekeszti költői világából. így érthető, hogy bár a természet 
szépsége iránt nagy érzéke volt, s egyik versét igen hangulatos 
és festői tavaszi képekkel rakja meg (Generális Beleznainak, 
KH. 107.), költeményeiben a természetet alig rajzolja s tájképi 
részleteket csak ritkán s odavetve ad. Annál szívesebben merít 
tapasztalataiból, az átélt események emlékeiből. E verseiben 
•őrsi életéről s még inkább azokról az utazásairól számol be, 
melyekre részint üdülés és szórakozás kedvéért, részint köteles
ségből vállalkozott. Jár t többször a budai Sárosfürdőben, végig-

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI. 27 
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élvezte, persze csak mint csendes szemlélő, a pesti farsangot, 
mulatott Bécsben a Práterben, s a bécsi magyarok kedves 
vendéglőjében, a Matschackerhof ban, szüretelt remek tokaji 
szőlőjében s hónapokat töltött á Bodrogközben, hogy korlátok 
közé szorítsa a rakonczátlan Tiszát s mellékfolyóit. Mindenütt 
történt vele egy és más, a mi épen azért, mert vele történt, 
érdekel bennünket, az irodalomtörténet munkásait — de költői 
érdekűvé nem tudja varázsolni. A megélt eseményeket még 
annyira sem fejleszti elbeszélésekké, mint Barcsay, s az élményi 
részleteket valój ában csak hidaknak használj a, hogy rajtuk az élet 
prózájából a költészet révpartjára jusson. A költészeten nála 
természetesen csak a didaxist kell érteni, mert az a negyedik 
lelki működés, mely a pusztán psychologikus természetű 
jelenségeknek, a megfigyelésnek, érzésnek, elmélkedésnek, meg
adja az aesthetikai jelleget, a képzelet, egészen hiányzik Orczy 
költészetéből. A képzelet s vele együtt a művészet is — de 
erről már föntebb megemlékeztem. Csak annak bizonyítására, 
hogy verseinek e fogyatékosságát maga a költő is érezte, 
idézem két előljáró versének egy-egy mondatát. Az elsőben 
az érsekhez szólva így nyilatkozik verseskönyvéről (Barkótzi 
Fereníz úrnak, KH. 10. 1.) : 

Úgy vegyd, mind találod, ez nem História, 
Épen nem Poéma, nem is Elégia, 
Oda vagy Satyra, nintsen titulusa, 
Részeg Poétának mázolt papirosa. 

A másikban, verseihez szólva, nem ilyen durván, de még 
határozottabban bírálja költészetét (KH. 16. 1.) : 

Semmi pompa nintsen, semmi elevenség, 
Semmi tűz szavakban, sem nagyobb erősség, 
Alszik a' te Musád nintsen benne szépség, 
Nem tudom, mitől jött reád e betegség. 

A költőnek nem volt egészen igaza. Van költeményeinek 
értéke, csakhogy nem olyan természetű, mint a melynek 
hiányát az előbbi versekben féltréfásan, félkomolyan kesergi. 
Költészetének anyaga és nem szövése érdekes, maguk a költői 
formába ömlő reflexiók. Nem széttöredezett gondolatszilánkok 
ezek, aprópénzre váltott bölcseség, hanem — s ez a főérdemük 
— szorosan egymáshoz kapcsolódó, egymástól függő gondo
latok, s együttvéve egy teljes világnézetet, költői világképet 
adnak. Ez a világkép nincs teljes harmóniában Orczy jelle
mével ; itt-ott veszünk észre ellentéteket, de önmagában, mint 
egy költőnek gondolatvilága, zárt, következetes, logikus egy
séget alkot. Megpróbálok rámutatni ennek a gondolatvilágnak 
gyökerére — Taine szavát kissé elcsavarva faculté maitresse-
nek nevezhetnők — melyből fokozatosan a többi mind le
vezethető. Előrebocsátom pár szóval magának a léleknek 
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képét, azt a szellemi milieut, a melyből ez a fölfogás meg
született. 

Orczy szerencsés viszonyok között élő, testben, lélekben 
egészséges ember; mérsékelt erejű érzelmek, erős erkölcsi 
érzék, természetes józan ész jellemzik, de bár elég művelt és 
olvasott, látóköre szűk, ítélete gyönge. Ilyennek látjuk őt 
költeményein keresztül. Az élet iskolájában ezekhez a lelki 
tulajdonságokhoz szilárd életfölfogást szerzett, melynek magvát 
kifejezi ez az egy szó : igénytelenség. Az ember ne várjon 
sokat az élettől, mérsékelje vágyait, érje be kévéssel, legyen 
minden irányban szerény. Ezzel a fölfogással kapcsolatban, 
mint annak természetes következménye, megerősödik benne 
az a gondolat, hogy az az igazán független ember, a ki sen
kire sem szorul rá. Ezekből az elvekből vezethetők le ethikai, 
társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai nézetei, ezek a 
kulcsai költeményeinek is, melyek semmi egyebek mint néze
teinek, gondolatainak költői formulázásai. Mivel pedig abban 
a nagy sorsjátékban, a minek Kisfaludy Sándor a születést 
nevezte, neki ugyancsak kedvezett a sors, s a szerencse később 
is a tenyerén hordta, könnyen érthető, hogy Leibniz példájára 
ő is legjobbnak tartja e világot — az embereket már nem — 
fölfogása erősen optimisticus, iránya conservativ— hiszen ha 
minden úgy van jól, a hogy van, akkor minden változtatás 
veszedelmes. Természete általán megelégedett, mert megvaló
síthatja és meg is tudja valósítani élete föladatát. 

MLez- a föladat, mi az az ideál, a melyet magának alkot ? 
A' tsendesség és jó nyugodalom ez. verse (KH. 124. 1.) már 
czímével megfelel a kérdésre. Csöndes, munkás, békés élet, az 
a munka, azok az örömök, melyeket a földdel való foglalkozás 
szerez. A' Világi hívságoknak meg vetéséről czímű versében 
(KH. 41. 1.) elég ügyesen ki is fejezi: 

íEn kis hajlékombann élek én tsendesen, 
Szabadon, jó kedvvel, mindennel békésen, 
Versek, könyv, kert, mező mulattat édesen, 
Kis asztalom nintsen vendégtől üresen. 

Már ezekben a sorokban is megcsendül az a hang, mely 
mint az accordokat változatos színűvé festő felhangok között 
az állandó alaphang, egész költészetében uralkodik, az igény
telenségnek, a horatiusi középszernek dicsérete. A ki csak 
csendre, békére, munkára vágyik, annak nagyon kevésre van 
szüksége, mert 

Közép szerentsébenn vagyon a' boldogság, 
Főkép ha kötve van e'hez a' szabadság, 
Felette valóban nintsen állandóság, 
Nem függni senkitől, tsak ez a' királyság. 

(Generális Beleznaynak, KH. 111. 1.) 
27* 
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Ebből a versszakból kell kiindulnunk, ha Orczy költői 
képzeteinek kapcsolatát meg akarjuk érteni; ebből a gondo
latból fakadnak összes nézetei» nemcsak társadalmi, gazdasági 
és ethikai meggyőződése, hanem még a kulturálisak, sőt rész
ben a politikaiak is. Vegyük őket sorjában. 

A boldogság a középszerűségben, pontosabban szólva az 
igénytelenségben, philosophiailag formulázva a megelégedett
ségben van, nem kell hozzá sem kincs (A' szerentsének való
ságos képe, KH. 128. 1.), sem pompa vagy kényelem (Törté
netből talált írás, KH. 126. 1.), de még dicsőség vagy hatalom 
sem (Salamon' egyik versére, KH. 119. 1.). Sőt, a mint tapasz
talatai bizonyítják, a gazdagság és a hatalom egyenesen útját 
állja a boldogságnak, mert minél több a kincsünk, minél 
nagyobb a dicsőségünk, annál többre, annál nagyobbra 
vágyunk, minden elért siker újabbnak vágyát kelti föl bennünk. 

Nintsen Nagyok között tiszta gyönyörűség, 
Minden boldogságok mázos keserűség, 
Maszlagos javak a' hatalom 's ditsőség, 
Ha szívünkbenn nintsen óhajtott tsendesség. 

(Nints igaz gyönyörűség a' Nagyok között, KSz. 230.) * 

Ennek a tételnek alkalmazása a főurakra, a kik rang
juknál és vagyonuknál fogva egyesítik magukban a boldog
ságnak ezt a két akadályát — a közhit szerint föltételét — 
egyik legkedveltebb tárgya verseinek. A legkülönbözőbb hang
nemben variálja. Majd elénk színekkel ecseteli azt az üres, 
hiúságokkal telt életet, melyet a nagy urak a nagy városok
ban vagy épen az udvar körében folytatnak, keresve a fejedelem 

I kegy ét, ha ugat a kutyája, ők is morognak vele s eltékozolják 
vagyonukat egy ordóért (Világi hívságoknak megvetéséről, KH. 
39. 1.); majd a rábeszélés komoly, meggyőző hangján szólítja 
,föl őket, hogy hagyják el megunt palotájukat, renyhe élet
módjukat, kellemes változatossággal kínálja őket a természet 

lés a magány. De egyébként is természetesebb és így sokkal 
egészségesebb itt az élet; megtanulja az ember, a mint tudja ő 
maga, megelégedni kevéssel (Nagy urakhozz a gyönyörűsé
gek' változásokról, KH. 86. L). Sőt fölbosszankodva azon, 
mennyire kergetik a emberek a szerencsét, hogyan törnek 
mindenfelé a nagy városokba, a hol gazdagodásra több az 
alkalom, haragját maró szatírában önti ki. Egy ifjúhozz szólva, 
ki a' városi lakást falusinál inkább szereti (KH. 97. L), rikító 
színekkel fest képet a nagyvárosi előkelő életről. Lerajzol egy 
mulatságot, ma azt mondanók : soiréet, tánczczal, vacsorával, 
előadással, kártyázással. S megnyitva megvetésének és harag
jának árját, egész szatírává fejleszti a leírást. 

1 így, KSz.-szel, rövidítem Orczy verseinek másik gyűjteményét, a Költe
ményes Szüleményeket. 
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Hol kell tehát a boldogságot keresni? Egyenesen alap
fölfogásából következik, de az előbbi versek is czéloznak rá, 
hogy nem a városokban, hanem a természet ölén, a faluban, 
még pedig, mivel a főurak kastélyaiban hiába kereste, az egy
szerű ember házikójában, sőt még inkább a paraszt kunyhó
jában. Az első pillanatra sajátszerűnek tetszik, hogy az ország 
egyik leggazdagabb főura a parasztok kunyhójában találja 
föl a boldogságot — megvallom, e hitet nem is tartom egészen 
őszintének. Annyi legalább is bizonyos, hogy csak olyan elmé
leti igazság volt, a melyhez Orczy a gyakorlatban nem ragasz
kodott. Hogy azonban a költő alaptételéből egészen termé
szetesen jutott ehhez a következtetéshez, azt a verseibe vetett 
mélyebb pillantás menten igazolja. Mert vájjon ki az, a kinek 
legkevesebb a vágya és szükséglete, ki az, a ki egész életét 
a gazdagság és hatalom föltételeitől megfosztottan szerény, 
igen szerény viszonyok között, de egészen kinn a szabad ter
mészetben, a földet munkálva éli ? Ki más, mint a paraszt. 
A paraszt életének, sorsának magasztalása Orczy másik kedvelt 
tárgya. Nem szükséges hangoztatnom, hogy ez a végső követ
keztetés époly téves, mint volt a kiindulópont. Orczy okos
kodása így logikus ugyan, de azért ez is azt bizonyítja, hogy 
ítélete megbízhatatlan volt. 

A parasztságnak ez a magasztalása leghangosabban és leg
nagyobb erővel abban a Beszédnek nevezett hosszú versben 
j elentkezik, melyet Orczy czíme szerint A' szegény paraszt nép-
hezz intézett; nem eredeti, forrása Antoine-Léonard Thomas-
nak Epitre au peuple czímű költeménye. Bár gondolatai kevés 
kivétellel a franczia szerző elméjében fogantak, Orczy az által, 
hogy elhallgatja kölcsönvett voltukat s szokása ellenére nem 
nevezi meg az idegen szerzőt, a kinek művét fölhasználta : a 
benne hirdetett elveket magáéinak ismeri s elvállalja értük a fele
lősséget. Az első, nagyobb fele, a mely a parasztok fontos szerepét 
méltatja, igaz, s igen mély erkölcsi érzékről tesz tanúságot. Állás
pontja, hogy meg kell becsülni a parasztot, mert nem a királyok 
és katonák, hanem az ő munkája teszi boldoggá az országot, s 
a nemzet mindenét ennek a fárasztó, de becsületes munkának 
köszöni — XVIII . századi irodalmunkban páratlanul áll. 

Te vagy, országoknak ki sulylyát viseled, 
Bőség 's ditsőségét egyedül te hinted. 

Te karod, te munkád tartja mind ezeket, 
Te adsz Királyoknak erőt és népeket, 
Sok száz Fejédelem sok nemes országnak 
Mit adott egyebet vasat a' lábának. 

Nagy háborúk által földet pusztítottak, 
Melylyet te kezeid plántáltak, arat tak: 
Akárki mondja bár alylyas a' mesterség, 
Nem hiszem, sőt tartom, tied az emberség. (KH. 226—227. 1.) 
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Az elfogulatlanságnak és lelki nemességnek igen magas 
foka kellett ezen igazságnak nemcsak fölismeréséhez, hanem 
hangoztatásához is, s ha az előbbi Thomas érdeme, az utóbbi
ban része van magyar követőjének is. A második fele az 
okoskodásnak még mindig ethikus ugyan, de nem igaz : a 
paraszt ártatlan és becsületes, az urak lusták s minden bűn
nek okai vagy eszközlői. De büntetésül nyomorultak is, sze
rencsétlenek is fényes palotájukban. 

Mert kints, és gazdagság, 's a' többi fényesség, 
Születéstől reánk terjedett édesség, 
Szerentsés életnek keleptzét vethetnek, 
De alatson rendűk meszsze nem eshetnek. 

Nem fényes palotán lakik a' boldogság, 
Arany kárpitok közt több a' szomorúság. (KH. 231. 1.) 

A befejező gondolat pedig, noha szintén logikusan 
következik az előbbiből, föltárja egész mélységében Thomas-
Orczy világnézetének ferde voltát s már nem is ethikus: ^ 
paraszt sorsa irígylésreméltó, élete nyugodt és boldog, ne 
zúgolódjék tehát, legyen sorsával megelégedve. 

Valamint együgyű vagy te ruházatbann, 
Olylyan vagy, és még jobb beszédbenn szavadbann, 
Tiszta, és ártatlan, édes is életed, 
Nints roszszal keverve te gyönyörűséged. 

Szurkos fiatskádnak hamis mosolygása, 
Szeretett társodnak tzuppant tsókolása, 
Szép idő, fris szellő, madarak szóllása, 
Végzik örömedet, 's egy tál zsíros kása. 

Kőz nép ! ne szidalmazd többé a' szerentsét, 
Nem néked osztotta nehezebb bilintsét, 
Betsűld életedet, ne félj a' haláltól, 
Ez a' part, hová kell jutni a' világból. (KH. 2 3 4 - 2 3 5 . 1.) 

Ez a fölfogás, melyet Orczy annyira magáévá tet t és 
magáénak érzett, hogy ismételten hangoztatta — legnagyobb 
nyomatékkal a Richvaldszki prépostnak ajánlott versben (KH. 
70. 1.) — egy főúr ajkáról hallva, a kinek legfőbb életczélja, 
hogy meglévő millióihoz újakat szerezzen, határozottan a tele 
gyomor philosophiájának minősítendő. Egyáltalán, ajxiint már 
Arany óva intett, nem szabad Orczyt félreérteni. Ö valóban 
jóindulattal viseltetett jobbágyai iránt, megbecsülte őket s 
szeretettel szólt hozzájuk nemcsak verseiben, hanem az élet
ben is. Az is kétségtelen, hogy igazságos, kegyes ura volt 
parasztjainak : jó szót és jó tettet egyaránt kaptak tőle.1 Arra 

1 Egyik legszebb bizonyítéka a nép iránt érzett igaz szeretetének az a 
beszéd, melylyel 1784-ben Abauj vármegye rendéitől elbúcsúzott. Látva azt a 
szép vármegyeházat, mely az ő főispánsága alatt épült, az a gondolat rontja meg 
örömét, hogy az ilyen nagy épületekhez a jobbágy véres verejtéke tapad. 
(Orpheus, 1790. II : 225 s k. lk.) 
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azonban, hogy a paraszt nemcsak physiologiailag, hanem jogilag, 
•sőt politikailag is ember, époly kevéssé gondolt mint Barcsay, 
s nem merem határozottan állítani, hogy Bessenyei példájára 
az úriszékeken ő is mindig a jobbágynak adott igazat földes
urával szemben. Nem azt vetem szemére, hogy nem volt 
demokrata s nem akarta a jobbágyot is belevenni a törvény és 
az alkotmány sánczai közé. Nem követelhetjük Orczytól, hogy 
egy századdal előzte légyen meg korát, de azt hibáztathatjuk, 
bogy az elnyomott néposztályoknak pusztán anyagi szükségletei 
iránt volt érzéke, értelmi és erkölcsi, egy szóval lelki szükség
leteivel nem törődött. Nem látta meg p. o., hogy a röghöz
kötöttség a parasztot a rabszolgával egy színvonalra süllyeszti, 
s hogy a robot meg a többi földesúri teher ólomsúlylyal 
nehezedik a szegény jobbágy vállára. Humanismusa, philanthro-
pismusa megszűnt abban a pillanatban, mikor a jobbágyság 
sorsán könnyíteni akaró tervek beleütköztek a nemesség kivált
ságaiba. E ponton a demophil máz alól egész ridegségében 
kibukkant a gőgös magyar oligarcha. Egyetlen egyszer tagadta 
meg magát. A Szabadságról szóló versének egy jegyzetében 
(KSz. 32. 1.) helyesli Mária Teréziának és Józsefnek azon intéz
kedéseit, melyekkel a jobbágyság örökös voltát megszűntették. 
I t t is inkább demophil, mint demokrata fölfogása érvényesült, 
mégis ez már szabadabb szellem jele. Értékét viszont ríémileg 
csökkenti, hogy nem a magyar, hanem a német parasztság 
fölszabadítását üdvözli ilyen örömmel Orczy. 

Térjünk vissza alapfölfogására, az igénytelenségre, s értes
sük meg ebből nemzetgazdasági elveit. Az embernek költőnk 
szerint nagyon kevés szükséglete van, csak annyi, a mennyivel 
egy kis birtok elláthatja. A mit a jó magyar.föld megterem, 
a mit a rajta élő háziállatok nyújtanak, az bőven elegendő a 
boldogságra. A mint a Tokaj bann való érkezés télen czímű vers 
kifejezi (KSz. 186. 1.) : 

Zemplin, Bereg, Ungvár, Szabolts Vármegyébenn 
Van pénz, van eledel, van bor a' pintzébenn, 
Mi kell több ? mért vesse életét kétségbenn 
A' Magyar, hogy több pénz jöjjön erszényébenn ? 

Pénzre tehát nincs szükség, s fölösleges, sőt káros minden 
igyekezet, mely arra irányul, hogy az országba pénz gyűljön, 
a nemzeti közvagyon emelkedjék : 

Boldog Isten! minek e' munkás fáradság ? 
Megfonynyad e' miatt sok ezer parasztság, 
Bátor hajózásból jöhet sok gazdaság, 
Úgy tartom, nem ebbenn áll igaz boldogság. (U. ott, KSz. 1.85.1.) 

S ha a pénz, mint minden rossz kútfeje, nem érdemli meg 
az érte való »munkás fáradságot«, akkor károsak azok az 
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eszközök is, a melyekkel az emberek pénzt igyekeznek sze
rezni, elsősorban a kereskedés. A gazdagság másik hatalmas 
emelőjéről, az iparról, Orczy még nem vett tudomást, annyira 
ismeretlen volt nálunk abban az időben, különben azt is 
leszólta volna. A kereskedésről legalább igen gúnyosan em
lékszik meg említett versében (KSz. 186. 1.) : 

Itt vagyon közöttünk a' nagy vetekedés, 
Illik e Magyarhozz tsalfa kereskedés, 
Mivel ebből jöhet erkölts vetemedés, 
Mit mondasz, mire megy az ilyly vetélkedés ? 

Különös dolog, hogy e versszakok s a többi hasonló föl-
fogású vers annak tollából került ki, a ki a Tisza-szabályo
zással volt megbízva. A XVIII . század Széchenyije nyilat
kozik így, azon munkálat vezetője, melynek épen az lett 
volna a czélja, hogy a vízi utak megjavításával előmozdíttassék 
országunkban a kereskedés és a vagyonosodás. Az meg épen 
mulattató, hogy az az Orczy, a ki e verseiben úgy legyalázza 
a kereskedést és a folyamszabályozás munkálatait, a király
néhoz beterjesztett prózai jelentéseiben a meggyőződés hevé
vel bizonyítgatja, milyen fontos és áldásos a rábízott munka í 

Orczy, elveihez híven, még egy lépéssel tovább megy : a 
gazdagságnak nemcsak forrása, a kereskedés, megvetendő, hanem 
következménye is, a fényűzés, a pompakedvelés. Meg is ragad 
minden alkalmat, hogy e törekvés hiúságát kimutassa, leg
nagyobb hévvel az Ártatlan falusi élet czímű versében (KSz. 
181. 1.). 

Orczy ethikája sem egyéb, mint alapgondolatának morális 
jellegű kifejtése. Boldog az, a ki senkire sem szorul, világos 
tehát, hogy a falusi ember. Erkölcsösen nem is lehet máshol 
élni, mint falun (Ártatlan falusi élet), a nagyváros a folytonos 
tülekedéssel, a meg nem szűnő versenynyel, a csábító szóra
kozásokkal és fényűzéssel megrontja az erkölcsöket. Szintén 
nagyon kedvelt gondolata Orczynak, mely sok verséhez szol
gáltat tárgyat (Erköltsök romlásáról, KSz. 198. 1.; A' Bétsi 
Sziget-kertben való sétálás, KSz. 201. 1. ; Pesti farsang KSz. 
203. 1.). S mivel épen az ő idejében kezdődött meg a nagy 
vándorlás, a falusiak megtelepülése a nagyvárosokban, mély 
fájdalommal látja az erkölcsök fokozatos romlását. Vissza
kívánja a régi jó időket, mikor az emberek még a vidéken 
éltek — a városok idegen ajkú lakosságával nem törődik — 
s így akaratlanul is fölcsap laudator temporis acti-nak, s Apor 
Péter módjára dicséri a régit, ócsárolja az újat. Mindent rosszal, 
a mit maga körül lát. A kincs vágyat és a fényűzést már 
említettük, de megtámadja a módit, a francziás divatot, mely 
lassanként befészkelte magát hozzánk (A' módi, KH. 160. 1.), 
s legtöbbször, különös hévvel, a szerelemnek újfajta fölfogását. 
Ügy látszik, a szerelem és a házasság a XVIII . századnak 
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ha nem is a költészetében, de az életében époly nehéz 
probléma volt, mint a XX. századéban, s Orczy ugyancsak 
sokat jártatta elméjét e kérdéseken. 

Sőt mi több írt ő szerelmes verset is, de már akkor, mikor 
ifjúsága eltűnte után vére lehiggadt. Persze nem Balassi vagy 
Amadé módjára, heves, kitörő érzelmeit foglalva versekbe, 
hanem elmélkedve a szerelmen, olyan nyugodtan és hidegen, 
mintha a mulandóságról vagy a halhatatlanságról kellett volna 
chriát szerkesztenie. Szóval nem szerelmét, hanem a szerelmet 
énekelte meg, kifejtvén azt a közkeletű mondást, hogy a szere
lem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi. (Szerelem 
és szerentse' küszködése, KH. 137. 1.) Ugyanezt a gondolatot 
variálja, de több szerencsével s látszólag egyénibb színezettel, 
egy másik verse, a Nagyság és szeretet' egybenn vetése, a költő leg-
dallamosabb alkotása. Egyik-másik versszaka, mint az alább 
következők, egészen Himfy-szerűek : 

Néked azért, és tsak néked Szeretsz engem', én tégedet, 
Philis adom szívemet, ez az igaz boldogság, 

Tsak egyedül. szépségednek Minek nékem, téged' bírván, 
szentelem életemet, egyéb kints és gazda[g]ság, 

A' Királyok irigykedve Égig menni, tündökleni, 
nézzék ditsőségemet, világban tsak bolondság, 

A' Királynék irigy szemmel Hívvel bírni, nála lenni, 
lássák ditsőségedet. ez az igaz királyság. 

(KH. 135. 1.) 

Ez a könnyed, optimistikus hang azonban meglehetősen 
ritka Orczynál. Természetesen. A régi jó világ megváltozott, 
s a modern erkölcsi romlottság körében a szerelem érzése is-
elfajult : 

Most, hogy a' világnak módja meg változott, 
Ország, váras, falu, ember gazdagodott. 
Az igaz együgyű szerelem hasonlott, 
Helyébenn bolyongó szeretet származott. 

Tisztesség s haszonnak dühös kívánása 
Lett tzélja Szépeknek, erre van vág}rása, 
A' szívnek változott igaz választása, 
Tekintet vezérli, tétováz járása. 

(Régi, és újabb szerelem, KH. 146. 1.) 

Ez elfajulás oka ismét Paris, de nem a trójai királyfi,, 
hanem névrokona, erkölcstelenségben méltó párja, a francziák 
fővárosa. Meg is ereszti nyelvének fékét s botjának vastagabb
végével nagyokat sújt az új korszak szerelmeseire, a kik 
nem ismerik az igazi szerelmet, mert helyette a szeretkezés 
fertőjébe merülnek, a házasságot pedig kölcsönös vonzalom 
helyett világi tekintetekre alapítják. Még erősebb hangokat 
vált lantja, mikor a költő leszállván az elmélet magaslatáról 
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konkrét helyzetek festésére tér. Különösen a léha, pompa
kedvelő, erőszakos nőkre haragszik. A' magyar szépekhezz írt 
versében (KH. 150. 1.) dicsőíti ugyan a jó magyar háziasszonyt, 
— úgy sejtjük, egy határozott úri asszony képét festi — de 
előzőleg igen udvariatlanul kikel az asszonyi szeszély, divat 
és mulatozás ellen. Még erősebb a másik verse, a mely Egy 
megmátkásodott ifjúnak szól (KH. 172. 1.). Bevezetésül, de 
csak az ellentét kedvéért, a boldog fiatal házasok rajzát adja, 
majd rögtön rátér a sötét képre, az előbbi ellentétére. Részletesen 
lefesti, milyen a házasélet, ha a feleség haszontalan, módis 
asszony. Rendkívül részletező és ép azért kíméletlen. Csak
úgy halmozza a hibákat és bűnöket. Ha a kép igaz, akkor a 
XX. század férjeinek nincs joguk panaszkodni: helyzetük 
sokkal könnyebb mint volt a rokokó és czopf férfiáinak. 

Ez a három, utoljára említett vers kiválik Orczy költé
szetéből az által, hogy az elmélkedés talajáról az érzésig em-
kedik. Addig-addig festegeti a költő rikító színekkel a női 
portraitket, míg végre indulatba jut, s a képek visszataszító 
voltától fölingerelve, bosszúság, harag lesz szívében uralko
dóvá. S a mint szívének telje kicsordul, elmélkedő költemény 
helyett szatíra áll előttünk. Nem igazi szatíra ugyan, mert 
az érzés ereje inkább csak a bűnök részletező föltárásában 
nyilvánul, de közel jár hozzá, s e versei előbb említett szati
rikus leírásával, a melynek tárgya egy városi soirée kigúnyo-
lása, újabb irodalmunk legelső szatírái közétar toznak: mind 
a négy 1760 és 1762 között keletkezett. Régebben azt tar
tották, hogy a kurucz kor gúnyos költeményei után itt szólal 
meg először költészetünkben a maró gúny. Ez tévedés. Nem
csak a nemzetietlen kor dévaj testamentumai és paskillusai, 
hanem Amadé szatírái is megelőzik, a melyek közül a Nőtlen 
és házas élet czímen emlegetett mind subjectiv hangjával, 
mind erejével meghaladja. Ez csak csökkenti, de el nem 
«nyészti érdemüket, bár ez is inkább műfaji természetű s 
-ezért poétikai, nem pedig költői téren nyilvánul. 

Ethikájának második tétele, mely kapcsolatos az elsővel : 
ne bántsd a másét, hiszen nem szorulsz rá. Ebből a tételé
ből, meg általános emberszeretetéből le lehet vezetni szinte 
irtózássá fokozódó ellenszenvét a katonáskodás s háborúskodás 
iránt. Különösnek tetszenék a háborúkban vitézül forgolódó 
generálisnak ez a nyárspolgárias gondolkozása, ha nem talál
koznánk véle másoknál is, így jóbarátjánál, Barcsaynál. S hozzá 
kell tennünk : lehet, hogy Orczy maga is eljutott volna ehhez 
a fölfogáshoz, de támogatta, sőt megalapozta a franczia fel
világosodás irodalmának, különösen Voltairenek, hatása. A raison 
korában divat volt a humanitás nevében barbárságnak bélye
gezni a háborút, a mely az emberek egy részét legszentebb 
javától, életétől, fosztja meg, más részét gyilkossá, ártatlan 
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embertársainak gyilkosává teszi. Ez a fölfogás tükröződik vissza 
Orczy mindazon verseiben, melyek a katonaéletről szólnak, leg
jellemzőbben a Voltaire nyomán járó Békeség' kívánása czímű-
ben és egy másikban, mely formája szerint egy fiatal katonához 
írt költői levél. (Egy ifjú úrnak, ki hadi életre adta magát.) Az 
előbbinek már első versszaka (KH. 44. 1.) megüti az alap
hangot : 

Hallatik mindenütt fegyvernek tsörgése, 
Száz ezer gyilkosnak mezőn van gyűlése, 
Ezeknek Ölésért vagyon fizetése, 
Iszonyú azoknak vágása lövése. 

Az ő szemében a katona közönséges gyilkos ; a merre jár, 
nyomában még béke idejében is ínség és nyomorúság halad. 
S ha kitör a háború, őzönként ömlik a vér, s a földi hatalmasok 
hódító szenvedélyét még az az ország is megszenvedi, a melynek 
seregei győznek. Mennyivel nagyobb a pusztulás a földúlt s le
igázott országokban. Mesterétől, Voltairetől, kölcsönzi a rikító 
színeket, hogy a háború borzalmait méltón ecsetelhesse, de hang
jának rezgése és energiája elárulja, hogy teljes szívéből osztozik 
fölháborodásában. Másik versében nem olyan heves az érzelmek 
hullámzása, de konkrétebb és ezáltal még inkább megható. 
Tárgyát kifejezi már mottója : dulce bellum inexpertis, csak 
annak kedves a háború, a ki még nem próbálta. Előbb kimu
tatta, milyen csapás a közre a katonaság, most azt iparkodik 
igazolni, hogy az egyesnek is, ha katonai szolgálatra szánja 
magát, csupa nyomor és szenvedés az osztályrésze. Mikor kato
nának áll, az a remény csábítja, hogy hírt, dicsőséget szerez 
magának. Hiú álom ! Alárendelt helyzetéből soha ki nem emel
kedik, pedig 

Hány köz ember vagyon harmadik gléddbann, 
Kinek Sándor' vére peseg a' karjábann, 
Légiót vihetne Caesar' táborábann, 
'S tsak szerentsét hordoz szőrös iszákjábann. 

Köz nép közt jár, kinek vezetni kellene, 
Szőr zsinór dolmányán kit kereszt illetne, 
Sok Vezért két fontos prófont elégítne, 
Ha Mars érdemeket öszve nem keverne. 

(KH. 123. 1.) 

A közember dicsőséget nem, csak csontjába golyót szerez ; 
mikor kiszolgálta éveit, megtörve, nyomorékan mehet koldulni. 

Hogy Orczynak s általán a Mária Terézia korában élő nem
zedéknek milyen gyönge volt a hazafias érzése, az igazit értve, 
semmi sem bizonyítja jobban, minthogy nem tudott különb
séget tenni háború és háború között, s nem is gondolt a háború
nak arra a fajára, a melyet még a legszigorúbb erkölcsi alapról 
sem lehet elítélni, a melynek jogosultságát még a legidealisti-
kusabb ethikának is el kell ismerni, a szabadságharczra, a nem-
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zet önvédelmi harczára. S ezt épen nekünk, magyaroknak, nem 
volna szabad egy perezre sem elfelejteni, mert már Szt. István 
óta állandó önvédelemre vagyunk kényszerítve. 

Orczy kulturális fölfogását is egészen világnézete irányítja. 
Könnyű elgondolni, milyen álláspontot foglal el a kultúrával 
szemben. Az igénytelenséget nemcsak anyagi, hanem szellemi 
téren is követelte : az az igazán boldog ember, a ki testi szük
ségletein kívül a szellemieket is minimumra tudja korlátozni. 
így a kultúra javai iránt nem volt érzéke, s a műveltség emel
kedését határozottan csapásnak tekintette, akárcsak Rousseau. 
Osztozott a genfi philosophus elveiben, valószínűleg öntudat
lanul, s nem hiszem, hogy ismerte volna tanítását. Legalább is 
nincs semmi nyoma annak, hogy Rousseau munkáit olvasta 
volna, sőt írásaiban még neve sem fordul elő,1 úgyhogy leg
feljebb később, irodalmi pályája alkonyán, hallott róla egyet-
mást testőr-barátaitól. Tanítása azonban még Rousseauénél is 
szélsőségesebb. Az embernek nincs szüksége műveltségre, illető
leg tudományra — e kettő ugyanis a kor terminológiája szerint 
egyet jelentett. De hiába is vágyódik az ember tudomány után, 

. mert a mit a közfölfogás tudományosnak tart, az mind haszon
talan semmiség, értéktelen lim-lom, s ma sem tudunk többet, 
mint évezredek előtt : 

Természet' rendének setét homályábann, 
Eredvén az ember mély vizsgálásábann, 
Sok ezer esztendőt tölte tanúlásbann, 
Nem sokat ment elől még is munkájábann, 

Most is csak azt tudják, mit halandó tudhat, 
Hogy fő böltseségre senki fel nem juthat, 

: Kevés, a' mit ember' elméje meg foghat, 
f Több az, a' melylyeknek végére nem járhat. 

(Szívbéli sóhajtás a' böltseség után, KH. 81. 1.) 

Az utolsó állítás kétségkívül igaz, mégis az egész tanítás 
téves és tudománytalan. Gyökere ugyanaz, a mi Sokrates vagy 
a mi korunkban Brunetiére tévedésének gyökere vol t : nem 
tudott különbséget tenni absolut és relativ tudomány között. 
Az emberi tudomány, mindenki elismeri, véges, s a mindentudás 
végtelenségéhez képest valóban semmi; époly bizonyos azon
ban, hogy ahhoz képest, a mit a régiek tudtak, óriási a haladás. 
Ha a régiek ismeret-tömegéhez, mondjuk ahhoz, a melylyel az 
egyiptomiak tudománya rendelkezett a virágzás első korszakában, 
a nagy Szenvoszret idejében (2000 körül Kr. e.), hozzászámít
juk azt a többletet, melylyel ismereteink azóta gyarapodtak, 

1 Egy ízben hivatkozik Voltaire-rel kapcsolatban a Genfi-tóra (KSz. 
161. 1.) s leheséges, hogy ekkor Rousseau járt gondolatában, de a kapcsolat 
laza és kétes is. 
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a végtelenhez képest e kettő együtt is jóformán alig több a 
semminél, de a kettőt, az alapot és a gazdagodást, egymáshoz 
viszonyítva, az utóbbi igen nagy értéket képvisel. Orczy ezt 
nem akarta elismerni. Hiába emlékezteti őt Barcsay a tudo
mány nagy föllendülésére, mosolyog rajta. Az ő idejében föl
talált villámhárítót gúnyosan üdvözli : mintha gyönge ember 
tudna parancsolni a zivatarnak ! Hiú ábránd, semmi egyéb, 
egy színvonalon áll a gőzhajóval s a villamossággal. S míg 
barátja, Barcsay, a tudomány iránti lelkesedésében megrajzolja 
a jövő képét : 

Látok már hegyeken atzélos nyársakat, 
Hogy menynykő ne érjen bádogos tornyokat, 
Tűzi pára hajtja a terhes hajókat, 
Sodrott szél gyógyítja a' romlott tagokat. . . 

(Tudományok' nevelkedéséről, KSz. 208. 1.) 

s öntudatlanul is megjósolja a XIX. század nagy találmányait, 
ő vállát vonja, s kesernyésen üdvözli az új nemzedéket, mely 
»furcsa« találmányai kedvéért elfordult becsületben megőszült 
apáitól (A' menynykő hárító dárdákról). 

I t t a költő még csak a természet-tudományokkal érezteti 
megvetését; egy másik, nagy terjedelmű versében philosophusnak 
csapva föl a tudományok öszszességéről fejti ki elítélő vélemé
nyét. Álom a' tudományoknak jobb rendben való intézéséről a 
czíme (KH. 51. 1.) s rövid bevezetés után három részre különül. 
Az első rész Mária Terézia királynő beszéde Apollóhoz, a második
ban Apollo álarcza alatt a költő felel a királynénak, végül újra 
Mária Terézia szólal meg, Jupiterhez intézvén szavait. Ez a 
költemény derít legjobban világot Orczy tudományos fölfogására. 
Okoskodásának veleje az, hogy más a tudomány, más a böl-
cseség; az előbbi iskolás lom, az utóbbi — a min ő a józan észt 
érti — drága kincs. Nem a tudományokat kell ápolni, hanem 
a lelket művelni, szépíteni. A különben is sekélyes bölcselkedést 
még alacsonyabb színvonalra szállítja, hogy egészen indokolat
lanul megtámadja s mint a sötétség terjesztőit, pelengérre állítja 
a piaristákat, azt a derék szerzetes rendet, melynek a XVIII . 
század magyar kultúrája oly sokat köszön. 

Hogy Orczyt, a politikust, megérthessük, ahhoz már nem 
elég pusztán világnézetének ismerete. Társadalmi és gazdasági, 
ethikai és kulturális programmja megszülethetett volna bármily 
nemzetiségű ember agyában, francziáéban csak úgy, mint németé
ben, politikai nézeteinek kialakulására azonban döntő volt 
magyar származása, magyar volta. Ilyen politikai álláspontja 
csak magyar embernek, conservativ magyar főúrnak lehetett. 
A magyar politikusnak két típusa volt, a mióta csak nemzetül 
élünk a Duna két partján. Egyik — s talán nem csalódom, ha 
ezt tartom eredetibbnek — az ellenzéki: nyakas, elégedetlen, 
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heves, típusa az életben Kossuth, az irodalomban Pe tu r ; a 
második a gouvernamentális: higgadt, komoly, mérsékelt, 
mint Deák, vagy az irodalomban Bánk, a milyen a rajta elköve
tett gyalázat előtt volt. Szereti ő is, s nem kevésbbé, hazáját, meg
látja ő is annak nyomorúságát, de megértve, hogy nem tud rajta 
koczkázat nélkül segíteni, szemet huny a baj fölött, vagy óvatosan 
lát a javításhoz. Ebbe az utóbbi csoportba tartozik a hanyatlás 
korának majd minden neveltje, maga Orczy is, mint ennek a 
fajnak legszélsőségesebb típusa. Neki még szemet sem kell 
hunynia, annyira meg van elégedve a haza sorsával. Alap
vető nézeteit a Futó gondolat a' szabadságról czímű hosszú tanító
költeményben foglalja össze. A tétel, a melyből kiindul, hatá
rozott : szabadság a földön nincs, az ember sorsa rabság. 

Szabadság már el múlt, nem is jön Világra, 
Volna ő embernek igen nagy kárára, 
Menynyben meg kötötték ezt erős pórázra, 
El jön tsak a' végső trombita' szavára. 

Ember' sorsa rabság. Lássd, mihelyt születik, 
Azonnal pólyákkal öszve szoríttatik, 
Ezzel szolgálatra korán szoktattatik, 
Még a' böltsőjébenn jobbágynak tettetik. 

(KSz. 5. 1.) 

A gondolat nem új, nyilván nem Orczy elméjében fogant, 
sőt van olyan kutató, a ki egyenesen Rousseauval hozza kap
csolatba. Ezen vélemény szerint Orczy a szabadságnak most 
idézett meghatározását, illetőleg tagadását Rousseautól tanulta, 
a ki a Contrat socialba.n kifejtette, hogy az emberek államokba 
tömörülvén, a tulajdonjog védelme kedvéért önmaguk verték 
bilincsbe magukat. Nem lehetetlen, hogy Orczy valóban meg
ismerkedett e tanítással, akár Rousseau művének ismerete nél
kül is, hiszen ez a fölfogás abban az időben szinte a levegőben 
volt, de nem valószínű s nem bizonyítható. Azonkívül van egy 
nagy különbség kettőjük okoskodása közt. Asvájczi philosophus 
szerint az ember szabadnak születik s mintegy a maga hibájából 
kerül rabságba, Orczy szerint a rabság természetes állapot, e 
földön szabadság nem is képzelhető. 

Ez a sajátszerű, túlzó álláspont ugyanannak a gondolkodási 
hibának eredménye, mely a kultúráról való fölfogásában az abso
lut és relativ tudományt öszszezavarrta. Absolut szabadság nincs, 
a mint már Hobbes megállapította, de nem is lehet, mert a 
bellum omnium contra omneshez vezetne. Orczy az absolut 
szabadság ábrándképét hajszolva, nem veszi észre, hogy relativ 
szabadság van, igaz, hogy mindenütt nagyobb mértékben, mint 
nálunk. Ö azonban épen az ellenkező megállapításra jut el. 
Végig tekint Európa országain és úgy látja, hogy szabadság 
nincs sehol, hiába keresi Velenczében, Angliában, Hollandiában, 
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Görögországban, a Német-római birodalomban, a lengyelek 
között. Helvécziában ugyan van, de itt meg az a baj, hogy a 
svájczi 

. . . a' Szabadsággal élni kezd olyly korbann, 
Mikor az egy lába van már koporsóbann, 
És a' halál várja homályos sírjábann. 

(KSz. 47. 1.) 

Ebből a »szegény szabadságból« ő nem kér, annál kevésbbé„ 
mert van egy ország, a melyben szabadság uralkodik — a magyar.. 
Rendkívül jellemző, miben találja ő a magyar szabadságot: 

Adót nem fizetel, nints quártély házadnál, 
Szekered' nem dúlják a' vámos házaknál, 
Lovadat nem fogják sorompós hidaknál, 
Meg nem állítanak Harmintzadosoknál. 

A' melyly földet vettél Király' kegyelméből 
Szabadon élsz annak kövér gyümöltséből 
Panaszos részt nem adsz kalászos kévéből, 
Bátran adakozhatsz javad' zsengéjéből. 

(KSz. 52. 1.) 

Nincs talán az egész magyar irodalomban olyan hely, mely-
csattanóbban bizonyítaná a régi rendi fölfogás erkölcsi alacsony-
ságát. Igaz, hogy öntudatlanul, de ilyen ridegen senki sem 
rekesztette k i a nem nemeseket a magyarság testéből, s az életet 
senki sem tekintette ilyen önző, szűkkeblű szempontból. Hogyan 
egyeztethető össze ez a ridegség azzal a meleg, lelkes szeretettel,, 
mely régibb verseiben a parasztság iránt megnyilvánult ? Hova 
tűnt demophil fölfogása ? Talán azon másfél évtized alatt, mely-
e két nyilatkozat időpontja között lefolyt, politikai meggyőző
dése ily gyökeresen megváltozott, vagy azelőtt csak tetszelgett a 
»nép barátjának« szerepében s öreg korában nyíltan föltárta 
gondolatvilágát ? Ily váddal ne illessük Orczyt; őszinte volt 6 
1759-ben is, 1772-ben is, s az ellentét csak látszólagos: más 
szögből nézte most a kérdést. Akkor philosophus vol t : el vonat
kozva a reális valóságtól, elméleti alapon iparkodott az általános, 
emberi boldogság feltételeit meghatározni; most politikus, a 
meglévő viszonyok alapján, a maga szempontjából nézi a világot. 
A maga kora nem is ütközött meg rajta, s csak mi, egy fölvilá-
gosodottabb kor szülöttei, látjuk a nemesi önhittség és a politikai 
éretlenség sajátos keverékének ezt a két versszakot, s magát 
az egész költeményt, mely ebben a hangnemben folytatódva,, 
a magyarság helyzetét irigylésre legméltóbbnak hirdette. 

Boldog, ki született a' Magyar Hazábann, 
*S kinek szabad Telek jutott osztályábann, 
Jó föld, kövér mező lévén határábann, 
Tíz eke, száz tehén jár a' majorjábann. 

(KSz. 60. l.> 
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A boldogsághoz tehát nem kell más, mint hogy az ember 
magyarnak s birtokosnak szülessék ! Mint ember, szerény volt 
Orczy; e sorai mutatják, hogy mint politikus is igen kevéssel 
beérte. Loyalis alattvaló, királypárti magyar volt, de megelé
gedett csak azért lehetett, mert nem követelt hazájának a sors
tól semmit. Olvassuk el az ő szózatát, A' magyar hazának szóló 
költeményt (KH. 48.1.), a melyben épúgy öszszefoglalja hazafias 
érzelmeit és ítéletét a nemzet sorsáról, mint Kölcsey a Hymnus-
ban, Vörösmarty a SzózatbdJi. Érzelme oly erős, hogy ódái 
lendületre emeli. Szinte fönnszárnyalva dicséri hazánk boldog
ságát, majd festi azokat a pusztításokat, melyeket a háború 
más nemzeteknek tett, részletezi ezzel szemben a béke áldásait, 
a melyekben nekünk van részünk, s egy kissé hosszadalmas, de 
hangzatos szólammal az Úristenhez fordul, tartsa meg továbbra 
is kegyelmében nemzetünket. 

A ki így gondolkozik, annak valóban az igénytelenség 
maximumával kell rendelkeznie, s azonkívül sűrű rózsaszínű 
ködnek kellett szeme elé ereszkednie, mely a — politika terén 
legalább — elvette tiszta látását. Igaz, hogy Mária Terézia 
idejében hazánkat nem pusztította ellenség, de arról Orczy 
megfeledkezik, hány derék magyar vére jelzi azt az utat, melyet 
a kétfejű sasos zászló Sziléziában megfutott. Igaz, hogy I I I . 
Károly és a nagy királyné helyreállították az ország területi 
épségét és sokat tettek gazdasági helyzetének föllendítésére,- de 
nem kevesebbet a maguk hatalmának kiterjesztésére és az ország 
elnémetesítésére. Mindezt ő nem látja s lelkesedve énekli: 

Most vagyon kezdete Arany' Századának, 
Tsászárok Atyjai lettek Országoknak, 
Királyok Társai a' Jobb Polgároknak, 
Urak osztályosi szegény Jobbágyoknak. 

(Jövendölés, ha nem hibáz, KSz. 177. 1.) 

Annál föltűnőbb ez az Optimismus, mert erkölcsi tekintetben 
•csak romlást, sűlyedést lát. Az ellenmondás megint csak látszó
lagos. A maradi, conservativ főúr nem tudott megbékülni a 
haladó kor változott erkölcsi fölfogásával, tudományos fel
világosodásával, ezért hirdette azt, hogy a régi erkölcsök helyét 
új erkölcstelenség váltotta föl; politikai ideáljához azonban 
egészen hozzáillett a királyné óvatos kormánya, mely energikus 
intézkedéseinek élét, a régi latin életszabály értelmében, sima 
modorral tompította : a régi hagyományokat nem bolygatva 
föltűnés nélkül sorvasztotta el a nemzet alkotmány-biztosítékait 
és közjogi törvényeit. De azért fölvirradt nemzetünkre az 
arany-kor ! 

Még jellemzőbb Orczy politikai közellátására az az érzés, 
melylyel a szerencsétlen lengyel nemzet halálküzdelmét kísérte. 
-Mialatt a kapzsi szomszédok vérbefojtották a lengyel szabadság-
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harczot, Orczy szelíd szemrehányással fordul a lengyelekhez: 
mért ragaszkodnak annyira ősi szabadságukhoz, mért nem 
sietnek, nemzetiségüket, nyelvüket megtagadva, idegen fejedel
mek jármába hajtani fejüket. Majdnem nyíltan kimondja: 
örüljön a szegény lengyel, hogy hazáját, önállóságától meg
fosztva, földarabolj ák s beolvaszt] ák a szomszéd nagyhatalmak 
testébe. (Jövendölés, ha nem hibáz.) Ha összevetjük ezeket a 
lengyeleknek szóló versszakokat azokkal a szónoklatokkal, 
melyeket legjobbjaink a XIX. század harminczas éveinek 
országgyűlésein az elnyomott lengyel nemzet érdekében tar
tottak, akkor megdöbbenéssel látjuk, milyen mélyre kellett 
sűiyednie nemzetünknek, hogy egy Orczynak ilyen kevés érzéke 
volt más nemzet szabadsága iránt. Viszont annál jobban föl
tűnik a reformkor bajnokainak politikai érettsége és tiszta pil
lantása. 

Egy mozzanatról azonban hallgattunk, pedig szintén igen 
nagy szerepe volt Orczy politikai nézeteinek kialakulásában. 
Ez a mozzanat az a csodálat, melylyel ő is, korának többi nemese 
is, a királyné iránt viseltetett. Nemcsak s nem elsősorban az 
uralkodónak szólt ez a hódolat, mint inkább a szépséges király
asszonynak, ki minden közelébe került férfit megigézett. Orczy 
élte virágjában ismerte meg őt, az örökösödési háború első 
éveiben, s innen kezdve meg nem fogyatkozó lelkesedéssel gon
dolt reá, halála perczéig. Nevét nem tudta dicsőítő szó nélkül leírni, 
minden tettét magasztalta s még úrbéri rendeletében is meg
nyugodott. Mikor pedig meghalt a királyné, két versben is meg
örökítette emlékét. A rövidebb, Mária Terézia' halálára, mű
vészibb. A királyné az égből leszól hű magyarjaihoz, elősorolja 
érdemeit s hűségükbe ajánlja fiát. Az utolsó versszakban sokat 
mondó tömörséggel s minden túlzástól menten jellemzi a királyné 
áldásos uralkodását (KSz. 236. 1.) : 

Negyven esztendeig alattam éltetek, 
Hazábann pusztító hadat nem értetek, 
Téjjel-mézzel folyó lett kövér földetek, 
Erről, Kedves Népem ! meg emlékezzetek. 

A másik vers (KSz. 237. 1.) nyugodtabb és részletezőbb, de 
itt már áradozása gyakran túlzásba ragadja. Dicsőíti a király
nét, mert tisztelte a törvényt, oltalmazta a szegényt, nem szol
gált a hívságnak, igaz ügyért harczolt, kiválóbb minden uralkodó
nál, Titusnál, Traianusnál, Caesarnál — Nagy Sándorról, Nagy 
Károlyról s Nagy Lajosról nem is szólva, a kiket a költő, saját 
szavai szerint, megvet. 

Ne kutassuk, mennyiben felelnek meg e költemények a 
valóságnak. Fogadjuk el igaznak, a mit a költő mond, s ezt annál 
inkább megtehetjük, mert Orczy kétségkívül meg volt győződve 
állításainak igazságáról. A meggyőződés ereje e költeménye-

Irodalemtörténeti Közlemények. XXVI. 28 
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ket s velük a Magyar hazának szólót (KH. 48.1.) kiemeli a didaxis-
ból, föl az érzelmi költészet körébe, s ez adja meg igazi jelentő
ségüket. Kis túlzással ódáknak lehetne őket nevezni, s a mi 
hiányzik belőlük, az nem a fennszárnyaló lelkesedés, az erős 
hang, hanem az emelkedett nyelv, mely Orczynál nem áll arány
ban az érzelem hevével. Mégis e három verset költészetének 
legértékesebb termékei közé sorozhatjuk. 

Ebbe a csoportba, az értékes versek közé, sorolhatjuk a 
Szerelem és bor czímű s a Bugatzi tsárdának tiszteletére írt költe
ményeit. Az előbbi tárgyával, hangjával egyaránt kiválik Orczy 
költészetéből. Már czíme fölkelti az érdeklődést, s a költemény 
megvalósítja : Orczy bordalt nyújt, hosszú idő után (Balassi,, 
Borivóknak való) az elsőt irodalmunkban. Nem igen emlegetik 
a költeményt, pedig megérdemelné. A hazafiúi érzés indítékán 
kívül, megvan benne mindaz, a minek összefonódása a bor
dal lényeges jegye : barátság, szerelem, bor, s a gondolatok 
szökellése, a gyors átmenetek emlékeztetnek az igazi bordalok 
dithyramb-szerű szerkezetére. Persze, az egész inkább elgondolt, 
mint átérzett, de hangja, bár nyoma sincs benne a mámornak^ 
pajzán, s fesztelenségben helyenként népdalainkra emlékeztet. 
(KH. 198. 1.) : 

Hát ha hunyorított szemtől távúi esvén 
Tzitzámat oldalom mellé le ültetvén 
Mézes Mali mustot tölt mázos kupábann, 
Kern de boldog vagyok mint Tsászár Chmábannl 
Esküszöm az égre, Babuskám ! szeretlek, 
Esmérd meg szívemet, hív leszek, míg élek. 

Tovább meg mintha Anakreont hallanók, az örökifjú költőt, 
a röpke szerelmek s a könnyed mámor énekesét. Az ő lantjának 
zengzése visszhangzik a magyar költőén -— noha valószínűleg 
még hírből sem ismerte. 

A Bugatzi tsárda Orczynak nemcsak legismertebb költemé
nye, hanem legszebb is. Még Kazinczy is csodálta, noha elfogult 
volt a hagyományos verstechnika iránt, sőt mi több, irigyelte 
Orczytól. Át is dolgozta : elfinomította és megrontotta. Ez a 
kis leíró költemény, mely mint Petőfi alföldi képei, az Alföld, 
legjellemzőbb emlékének festésétől az elmélkedésen keresztül 
az érzelem regiójáig emelkedik, egy versbe gyűjtve visszatükrözi 
azokat a vonásokat, melyek Orczy költészetét jellemzik. Szem
léletes képpel kezdi, az egyszerű, igénytelen bugaczi csárdát 
festi : 

Négy rongyos fal, kémény, egy tsikorgó ajtó, 
Bogár hátú fedél nyitva mint akasztó, 
Egy föld lyuk melletted, ott van a' tsábító, 
Előtted le ásva áll egy vastag bitó. (KH. 199. 1) 

Hálát ad, hogy biztos födele viharban menedéket nyújt a zivatar 
ellen. Majd az ellentét kapcsán rátér a nagyvárosra, a városi épít-
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kezesek czéltalan luxusára, a hiú emberek fényűző hajlamaira. 
Kedves accorddal végzi: mind ennél többet ér a szegényes, 
nyomorúságos bugaczi csárda, a csikósok oltára, juhász kápol
nája, betyárok barlangja (KH. 201. 1.) : 

O Tsárda ! betsesebb nálam te szegleted, 
Bé fogadsz, negyven is sokszor a' vendéged, 
Jobb szállásom vagyon nékem te melletted, 
Szükségbenn nyugovást Király is lel benned. 

Maradj tehát békés, puszta' közepébenn, 
Ketskeméti kenyér süljön kementzédbenn, 
Körösi bor bőven keljen a' pintzédbenn, 
Sok utas nyugodjon faladnak tövébenn. 

Olyan közvetetlen, olyan őszinte s egyszerűségében is olyan 
művészi, hogy nemcsak a csárdát varázsolja elénk, hanem a 
kis kopasz bárót is, a ki pesti útjában sokszor élt a csárda szíves 
vendégszeretetével. Orczy a bugaczi csárdát, s az Orczyt tette 
halhatatlanná. 

Most már, fejtegetéseink végén, talán van módunk meg
nyugtató feletet adni arra a kérdésre, melyet a tárgyalás elején 
felvetettem ugyan, de eldöntését tudatosan későbbre hagytam : 
joggal számítja-e az irodalomtörténet Orczyt a francziás írók 
közé ? A kérdés egy újabb kérdés tisztázását követeli. Mi tartja 
össze, mi fűzi egységbe a francziás iskola tagjait, mi az a kritérium 
a mely eldönti, hozzátartozik-e valamely író a francziásokhoz 
vagy nem, vannak-e olyan jegyek, melyek minden francziás 
író munkásságában föllelhetők. Erre az utóbbi kérdésre adott 
felelet döntő lesz egyszersmind az előbbire is. 

A legfontosabb, noha egészen külső mozzanat, Bessenyei 
vezérsége. A francziások közé sorozzuk mindazokat, a kik Bes
senyeit elismerik vezérüknek, a kik vagy közvetetlenül vagy köz
vetve tőle vettek ösztönzést és irányítást, költői formákat és 
eszméket, szóval, a kik az ő nyomán járnak. E megállapításban 
benne van már a következő kritérium is. A francziások, vezérük 
nyomán, a franczia irodalom és szellem termékeit, franczia 
munkákat és eszméket ültetnek át irodalmunkba. Egy részük — 
tipikus képviselőjük Bárótzi — inkább franczia műveket, más 
részük, p. o. Barcsay, inkább eszméket hoz át, Orczy, mint 
Bessenyei is, vállalkozik mind a két föladatra ; vannak, a kik 
közvetetlenül az eredeti forrásokból merítenek, a kik a franczia 
fölvilágosodás eszméit Voltaire és Rousseau műveiből önmaguk 
szedik ki, mások, mint Ányos, csak barátaik, a többi francziás 
író közvetítésével ismerkednek meg velük. Mindez azonban nem 
lényegbevágó eltérés. A harmadik, szintén egészen külső, de 
épen azért igen jellemző ismertető jegy: a versforma. A francziá
sok mind elfogadják az iskola legfontosabb újítását, a páros 

28* 
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rímet, s épen Orczy az, a ki először él közülök az új formával. 
Különösen az iskola megalakulásakor fontos ez a mozzanat: a 
hetvenes évek elején ez a technikai újítás von határ t a régi nyo
mon haladó magyarosak s az újító francziások közé. 

Alkalmazzuk e megállapításokat Orczyra. Bár nem közülük 
eredt — hiszen első versei legalább 16 évvel megelőzik Bessenyei 
föllépését — 1772 után nyíltan közéjük áll, s valamint Bes
senyei ösztönzésére akasztotta le a szegről pókhálós lantját, 
akként határozottan elismeri vezérséget s első munkáját a nyil
vánosság elé a Bessenyei György Társasága czímű kiadvány
ban bocsátja (1777). Ezzel maga is kijelölte azt az irodalmi 
irányt, melynek követőjeként szerepelni kívánt. Épen az ellen
kező irányú pályát futotta meg, mint Ányos. Az a francziások 
köréből indult útnak s úgy emelkedett ki, hogy a maga külön 
utait járj a, Orczy a maga útján indult, a mely azonban Bessenyei 
köréhez vezette. I t t találta fel leghívebb barátait is, a vezéren 
kívül Barcsayt, kedves levelező társát, s a francziások körében 
tervezett irodalmi társaságnak ő lett a megválasztott elnöke. 
De egyébként is : gondolatvilágában a rómain kívül csak a 
franczia irodalom hagyott nyomot s szelleme egészen fran-
cziás ; műveli s majdnem kizárólag a francziások műfajait, a 
költői levelet s a didaxist; költészetének forrása az értelem 
s nem az érzelem, az okoskodás s nem a képzelet szárnyán repül; 
mindjobban megbarátkozik a maga újításával, a párrímmel, 
a melyet a francziások tettek népszerűvé. Bármilyen szögből 
tekintettük Orczy költői működését, mindég megtaláltuk a 
francziás irány ismertető jegyeit: illő dolog, hogy az irodalom
történet is azok körében tárgyalja. 

Szíve is a francziás írókhoz vonta, ott van az ő méltó helye 
— noha arra sohasem gondolt, hogy az utókor majd nemcsak 
Bessenyeiék barátjának, hanem költőtársának is tekinti. Költői 
munkásságát szerényen puszta műkedvelői igyekezetnek tar
totta, nagyúri szenvedélynek. Az aesthetika szigorú mértékét 
alkalmazva, ma nem is látjuk egyébnek, s kétségkívül Orczynak 
fejlettebb volt az ízlése, mint kortársainak, a kik költészetét 
vetekedve magasztalták. De azért e lelkes dicséretekben is volt 
igazság : a maguk korában Orczy versei számottevő gyarapo
dását jelentették irodalmunknak. Az ihlet egy szerencsés perczé-
ben, mikor a Bugatzi tsárdát írta, sikerült aesthetikai értékűt 
is alkotnia : nem remélt jutalma annak a buzgó, nemes igyek-
vésnek, melylyel kora ifjúságától késő aggságáig a költészetet 
szolgálta. 
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IRODALOM. 

I . K i a d á s o k . 

A) Verses kötetek. 

1. Méhes kert. Eger, 1760. (Ismeretlen; Orczy szerzősége kétes.) 
2. Mátra hegyei között mulatozó nimfáknak éneke, mellyet a 

herczeg Barkoczy Ferencz Magyar-ország primássának esztergami érsek 
urnák mint-egy búcsúzó képpen szomorodot szível mondának. (Hely n. 
vg. Eger.) 1761. 8-r. 22. lev. Második kiadása ugyanazon czimmel 
Nagyszombat, 1765. 4-r. 14. lev. 

3. Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől. A' Költeményes 
Gyűjtemény' öregbedésére a' nagyságos szerzőnek különös engedelmével 
közre botsátotta Révai Miklós. Pozsonbann, Loewe Antal' betűivel. 1787. 
8-r. 14, 236 1. 

4. Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. A Költeményes 
Gyűjtemény' öregbedésére a' nagyságos szerzőknek egyező akaratjokból 
közre botsátotta Révai Miklós. Pozsonbann, Loewe Antal' betűivel. 1789. 
8-r. 16, 245, 1 1. 

A kötetből Orczyé (1. IK. 1916:149 . 1.) a külön czímlappal 
közölt Futó gondolat a' Szabadságról (1—60. 1.) s a verses levelezés 
második része (149—245. 1.), a 222. lapon lévő Árkádia' le íratása 
s a 206. lapon lévő Tudományok" nevelkedéséről ez. versek kivételével. 
Ezek Barcsaytól valók s csak tévedésből kerültek Orczy versei közé. 

Orczynak ebben a kötetben közölt művei között van hat vers, a 
többi verses levél; ez utóbbiak közül egy Richvaldszky György apátnak 
szól, egy másik Bessenyeinek, a többi Barcsaynak.1 

B) Egyes vers. 

.1, Költői levele Bessenyei Györgynek 1772. jan. 10-ről. Bessenyei 
György Társasága (1777), 3—9. 1. 

C) Prózai művek (fordítások, beszédek, levelek). 

1. Levele Bessenyei Györgyhöz 1773. ápr. 25. Bessenyei György 
Társasága (1777), 10—11. 1. 

2. Három levele Pászthory Sándorhoz: 1781. nov. 3 . ; 1783. júL 7.; 
1786. okt. 26. Közli Várady József. (Csak a két utóbbi szól Pászthory hoz; 
az első czímzettje ismeretlen, s a közlő tévedésből vette a másik kettőhöz.) 

3. Beszéde gróf Teleki József ugocsamegyei főispán beiktatásakor. 
Magyar Hírmondó, 1782. 95. sz. (Megjelent u. akkor önállóan is.) 

4. Wieland Agathonnyának utolsó könyvéből (1778). Kassai 
Magyar Museum I. (1788—1789) 204—211. 1. 

1 A Fehér tatárok országáról írt műve kéziratban maradt, s kézirata is 
elkallódott. 
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5. Fels. Katharina Orosz Császárné' Törvény-könyvéből. (Fordítás.) 
U. ott 356—358. 1. 

6. B. Orczy Lőrintz bútsuzása Abaujvármegye rendéitől. Orpheus, 
1790. II. k. 225 s k. lk. 

7. Két franczia levele Pétzeli Józsefhez: 1784. szept. (?) 19 ; ápr. 
27. IK. 1915 : 219—221. Közli Baranyai Zoltán. 

8. Levele Kazinczyhoz 1785. nov. 5. U. ott, I. 140—143. 1. 
9. Levele Kazinczyhoz 1786. nov. 1. Új M. Múzeum, 1853. I : 504 

—505. 1. 
10. Levele Pétzeli Józsefhez Sz. András hava 20. Magyar Musa. 

1788. 3. sz.1 

II. Források. 2 

A) Életrajzok. 

1. Toldy Ferencz: Báró Orczy Lőrincz. M. költők élete, I. k. 
(1870) 172—174. 1. 

2. Ballagi Aladár: B. Orczy Lőrincz. A magyar királyi testőrség 
története (1872) 39—87. 1. 

3. Péchy Imre: Orczy Lőrincz. Figyelő, 1876. 8—10. sz. 
4. Kassai Lajos: Orczy Lőrincz emlékezete. Szombathelyi főgittin. 

ért. 1888/89. 3—39. 1. 
5. Széchy Károly A megújhodás kora. I. Francziás iskola ez. 1893 

óta a kolozsvári, majd a pesti egyetemen ismételten tartott előadásaiban. 
(Kőnyomatban ugyanazon ez. alatt Budapest, 1904—05: 368—401. 1.) 

6. Böhm Dezső: Orczy Lőrincz élete és költészete. (1909) 94. 1. 

B) Életrajzi adatok. 

1. Pressburger Zeitung, 1765. 28. sz. 
2. Barcsay Ábrahám levele Orczyhoz 1772. okt. 11. Kisf. Társ 

Évi. XXI. (1887.) 280—281. I. 
3. Barcsay költői levele Orczyhoz, kelet nélkül (1772), Bessenyei 

György Társasága (1777), 64—67. 1. 
4. Bessenyei György három költői levele Orczyhoz: 1773. máj. 1., 

kelet nélkül, 1774 decz. 15. U. ott 11 — 14., 39—40. 
5. Kazinczy levele Orczyhoz kelet nélkül (1784 okt. és 1785 nov. 

között). Orpheus, 1790. I. k. 138—139. 1. 
6. Révai Miklós nyolez prózai és egy verses levele Orczy hoz: 

1786. febr. 10.; júl. 24.; 1787. máj. 1.; jún. 23 . ; júl. 16.; 1788. 
márcz. 2 3 . ; kelet nélkül; 1788. ápr. 24. ; jún. 17. Figyelő, XIII. (1882) 
311—316., 347—355. 1. Közli Szilágyi István. 

7. Pétzeli József négy franczia és egy magyar levele Orczy hoz 
1786. szept. 18.; 1787. márcz. 7., 13 . ; ápr. 18 ; 1788. szept. 1. U. 
ott, 135—139. 1. Közli Szilágyi István. 

1 Levele Ráday Gedeonhoz 1778. júl. 18. Kéziratban a dunamelléki ref. 
egyházkerület levéltárában. 

3 Az összefoglaló irodalomtörténeti munkákat, s az írói és egyéb Lexikono
kat nem említem. 
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8. Batsányi János öt levele Orczyhoz; 1787. aug. 20.; okt. 22. 
1788. ápr. 15., 22. ; aug. 9. Figyelő, VII. (1879) 314—319. Közli 
'Szilágyi István. 

9. Batsáúyi levele Orczyhoz 1788. Kassai Magyar Museum 
I. (1788—89) 38—40. 1. 

10. Kazinczy levele Orczyhoz 1787.1 szept. 12. Figyelő, XI. 
(1881): 134—135. 1. Közli Szilágyi István. (Ez a levél Kazinczy leve
lezése Váczy-féle kiadásának I. k.-ből hiányzik.) 

11. Egy ismeretlen levele Orczyhoz 1788. decz. 31. (Szebenből). 
Figyelő, XIV. (1883): 238—239. 1. Közli Szilágyi István. 

12. Kreskay Imre levele Orczyhoz 1789. Sz. Jakab hava 20 
Kassai Magyar Museum, II. (1792) 96. 1. 

13—17. Nekrológok. Magyar Kurír, 1789. 58., 61., 63. sz. — 
Hadi és más nev. Tört. 1789. I : 104. 1. — Ung. Nachr. 1789. 63. sz. 
— Orpheus, 1790. I : 80. — Mindenes Gyűjtemény, 1790. 17. sz. (Pétzeli 
Józseftől). 

18. Kazinczy Ferencz sok apró, jellemző adatot őrzött meg 
Orczyról műveiben — főként a Pályám Emlékezetében — följegyzéseiben 
•és leveleiben (Kazinczy levelezése, Váczy kiadása). 

19. Nagy Iván, Magyarország családai, VIII. (1861) 238—241. 1. 
20. K. Gy. H. (Károly György Hugó): Orczy Lőrincz báró, abauji 

f&ispán bucsuzása megyénk rendéitől. Kassa és Vidéke, 1875. 16. sz. 
21. Petrovai György: A báró és nemes Orczy-család eredete, leszár

mazása és története. Turul, 1887 : 21—28., 60—65. 1. 
22. Igen sok adat Csaplár Benedek négy kötetes Révai életrajzá

ban (1881—1889). 
23. Illésy János: Adalék báró Orczy Lőrincz életéhez. Figyelő, 

XXVI. (1889) 318—319. 1. 
24. Császár Elemér: Orczy és a Tisza-szabályozás. Századok, 

1908 : 29—48., 105—122. 

C) Emlékezések, méltatások, jellemzések. 

1. Baróti Szabó Dávid epigrammja: Orczy Lőrincz generális 
úrról. Szabó Verskoszorú ez. művében 1786. 

2. Baróti Szabó verse Orczyról Méltóságos báró Orczy Lőrintz 
generális úrról ez. Kassai Magyar Museum (1788) 28—29. 1. 

3. Baróti Szabó Dávid ajánló verse Milton-fordításához: Méltósá
gos Báró Orczy Lőrincz generális úr ő nagyságához. Szabó verseinek 
178.9-es kiadásában. 

4. Alexovits Basilius: Halottas beszéd . . . néhai Orczy Lőrintz' 
emlékezete. Pest, 1789. 4-r. 25. 1. 

5. Baróti Szabó Dávid emlék verse: Orczy Lőrincz' halálára. 
•Önállóan, 1789. 

6. Fehér György verse Orczyhoz, Mindenes Gyűjtemény, 1789. 

1 Sajtóhibából 1788-ról keltezi a közlemény. 
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7—8. Révai Miklós két emlékverse 1789-ből; az egyik czímtelen, a 
másik czíme: A' Magyar' Keserve. Közli mindkettőt Csaplár Benedek. 
Figyelő, XV. (1883) : 290—292. 1. 

9. Kreskay Imre verse Orczy hoz Botsánál ez. Kassai Magyar Museum, 
II. (1792) : 116. 1. 

10. Batsányi János költői levele Orczy Lőrinczhez: Egy philo-
sophusnak érzékenységei 1792. esztendőben. Régi okiratok, 1906. 7—8. 
sz. Közli Kardos Samu. — Ez az adat téves: a levél nem Orczyhoz 
szól (hiszen az már három évvel korábban meghalt), hanem »Dicsőült 
Orczymnak érdemes baráttyá«-hoz, azaz Barcsay Ábrahámhoz. 

11. Kazinczy Ferencz: Báró Orczy Lőrincz tábornok és abauji 
főispán. Hazai Tudósítások, 1806. 47. sz. 

12. Katona István: História Critica. Tom. XXI. Ord. XL. 
(1810) 711. 1. 

13. Kazinczy Ferencz: Báró Orczy Lőrincz emléke. Erdélyi 
Muzéum, III. (1815) 174—176. 1. 

14. M. Hazai Vándor, II. (1832) 9. sz. 
15. Greguss Ágost: Orczy Lőrincz. Pesti Napló, 1855. 59. sz. 
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