
F. Csanak Dóra 

ORCZY LŐRINC ISMERETLEN KÖLTEMÉNYE 

Orczy Lőrinc költői életművét az itt közölt, nemrégiben megtalált vers egy eddig ismeretlen 
darabbal gyarapítja. Eredetije az MTAK Kézirattárában van, az alapító Teleki-család gyűj
teményével került az Akadémiai Könyvtár birtokába; mostanáig egy köteg Teleki Józsefhez 
(1738—1796) írott, többnyire csak a klapanciák kategóriájába sorolható üdvözlő versezet 
között lappangott. A múlt századi könyvtáros nem tartotta érdemesnek a „Régi és újabb 
írók" szakcsoportjába sorolni a verseket, a „Vegyes" anyagba tette, az Orczy-kézirat elkerülte 
a figyelmét, nem készített róla külön címfelvételt. A kéziratcsomó jelzete Vegyes 2-r. 55; a 
költemény a köteg ötödik darabja. 

A vers Orczy Lőrinc kettéhajtott ívlapra írt eredeti kézirata, a szöveg az első levél mindkét 
oldalán olvasható, a második levél rectója üres, a versóra került a címzés. Ez, valamint az 
egykori hajtogatás jól kivehető nyomai arról tanúskodnak, hogy a vers levélként jutott el 
rendeltetési helyére; erre vall az ép, Orczy-címeres piros viaszpecsét is: a címzés szövege pedig 
azt is elárulja, hogy a küldeményt nem posta kézbesítette. 

A címzés és a vers szövege így hangzik: 

á Monsieur 
Monsieur le Comte Josephe de Teleky Chamb(ellan) de 
leur M(ajestés) I(mpériales) R(oyales) et Ap(ostoliques)] 

á Szyrák 
Beteg Orczy: Gróff Teleki Jósephnek 
Magyar Tudósok főbb Tagjának! 

Glosius meg adá kedves leveledet 
mellybül nagy örömmel olvasám versedet 

ugy teczik nyavalyám el tüntt s fordult jobbra 
nintsen már szükségem Pesty patikára 

lm hát vissza küldöm hajas fiacskádhoz 
lásson mind eő hozzá, mind kedves Annyához 

Hogy ezzel Hakkernél három farsang napján 
olly tánczot járhassunk, mintt tavaly a' tájánn ! 

Csudálom hogy fiad uttyát meg előzte 
Az Annya sok rákot Tekenőst főzete 

e' két állath vére tehette restebbnek. 
Tissot: tsak madár húst ád ilyen betegnek! 

Én megyek, minth mondád viz kereszt napjára 
Magyar prókátorok, kedves városára 

Nem azért hogy perrel rontsam meg Társomat 
hanem hogy láthassam kedves Barátomat, 

s véle: Magyar Szullit hét vezér lábánál 
itillyük, minth itill Sveticz a' Táblánál. 

Ezzel Isten hozzád élly soká kedvedre 
hozz több oláh ficsurt Cserháty földünkre. 

Eörss. 30 Xbr. 1777. Kivánnya igaz szolgád 
tisztelőd 

Orczy Lőrincz 

A húsz soros költemény párosrímű tizenkettesben íródott, tehát Orczy Lőrinc versei között 
a modernebb s egyúttal ritkábban használt versformát képviseli. Horváth János felsorolása 
tizenegy ilyen Orczy-verset tart számon.1 Ebből nyolc a „Két Nagyságos Elmének költeményes 
szüleménye" című kötetben található, vagyis Orczy pályájának későbbi, 1772—1782 közötti 
szakaszában keletkezett, éppúgy, mint ez a tizenkettedik darab, amely pontosan datált: 1777. 
december 30-án született. 

Műfaját tekintve verses levél, pontosabban egy verses levélváltás válasz-darabja; a költe
mény második sorából tudható meg, hogy Orczy Teleki József versben írt üzenetére küldött 

1 HORVÁTH János : Orczy Lőrinc. Irodalom és felvilágosodás. Szerk. SZAUDER József és TARNAI 
Andor. Bp. 1974. 677. 
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verses feleletet, mint ahogyan más alkalommal Bessenyeihez írott költeményének is ez volt a 
szülőoka: „versben írtál, versben adom válaszomat."2 Teleki „provokációja" azonban csak 
az első indítékot adta a válasz verses formájához, a szöveget végigolvasva érezzük, hogy több
ről van benne szó. Teleki elveszett vagy lappangó versében kisfia születéséről értesítette barát
ját, Orczy válasza e levélre küldött gratuláció, tehát alkalmi vers, de olyan, amelynek őszinte, 
komoly érzelmi fedezete van, nem sémává vált formális üdvözlet vagy társasági játék. Az idő
sebb barát — maga is szerető, gondos családapa — az értesítésre válaszolva nemcsak a családi 
eseménynek szóló jókívánságait fejezi ki, a verses forma arra is alkalmat nyújt neki, hogy 
szavakba öntse szeretetét, ragaszkodását Teleki és családja iránt, hogy kapcsolatuk sokrétű
ségét felvillantva mintegy érzékeltesse a kettejüket összefűző meleg barátságot, a költő egyé
niségére oly jellemző módon szelíden tréfálkozó hang mögé rejtve érzelmeit, amelyeknek őszinte 
melegségét a szemérmes leplezés csak annál jobban kiemeli. 

Bár a vers meghatározott alkalomra s a dátumából és tartalmából megállapíthatóan spon
tán gyorsasággal készült, műfajilag emelkedettebb és ünnepibb módon ugyan, de a levélbeli 
érintkezést, vagyis egy az élet mindennapjaihoz tartozó formát képvisel, egyúttal gondosan 
és tudatosan megszerkesztett költemény is, amely végig ellentét-párokra épül: a költő saját 
betegségét és gyógyulását, a gyermekágyas anya gyöngélkedését és az együtt eljárt előző évi 
s a remélt jövőbeli farsangi táncot állítja szembe egymással, a babonás hiedelmek említésére 
a kor tudós orvosának vélekedése rímel, a várt pesti találkozás előrevetített képében pedig 
a király táblán folyó pereskedés és a két barát szeretetteljes egyetértése alkot kontrasztot. 

A vers alkalmi jellegéből következik, hogy szinte végig személyes utalások sorozata, ame
lyeknek megértéséhez a mai olvasónak némi tartalmi magyarázatra van szüksége. 

Az első sorban említett Glosius Sámuel (1740—1802) Nógrád megyei származású, Bécsben 
tanult orvos volt, Nógrád, majd Pest megye tisztiorvosa, aki tudományos s talán irodalmi 
hajlamokkal is rendelkezett. Nyomtatásban megjelent disszertációján kívül kéziratban maradt 
egy Nógrád megye ásványvizeiről szóló, tehát a hazai természeti kincseket feldolgozó munkája. 
Utóbb, 1779. május 10-én jelen volt a Bessenyei-féle Hazafiúi Magyar Társaság alakuló
gyűlésén, ahol éppen Orczy Lőrincet választották meg a társaság elnökéül. Ö lett 1783-ban 
Pest város első evangélikus vallású polgára — az első református, aki ugyanebben az évben 
kapott polgárjogot Pesten, a másik barát, Teleki József volt.3 Glosius orvosi minőségében 
volt jelen Teleki kisfiának, Józsefnek születésénél 1777. december 25-én, aki anyai nagyapja, 
Királyfalvi Róth Tamás sziráki kastélyában látta meg a napvilágot. Innen ment át néhány 
nap múlva Tarnaörsre, a betegeskedő Orczy Lőrinchez, ő kézbesítette Teleki József verses 
levelét. Orczy egészsége időközben jobbra fordult, Glosius hamarosan visszatérhetett a gyer
mekágyas asszonyhoz, magával vitte Orczy verses válaszát s jókívánságait, hogy a következő 
farsangkor ismét együtt járják a táncot a pesti Hacker-szálában. Ez a bálterem előző évben, 
1776-ban épült, a dinamikusan fejlődő Pest városfalain kívül, a mai Tanács körút 7. számú ház 
helyén; az eredetileg egyemeletes, finoman egyszerű épületet csak néhány éve bontották le. 
A Hacker-ház a XVIII. század végi Pest egyik kedvelt fogadója volt, földszintjén kávéház, 
billiárdterem várta a vendégeket, hatalmas gesztenye- és hársfasorokkal ékeskedő kertjében 
nyáron szívesen szórakoztak Pest és Budai lakosai. Az emelet utcai traktusán volt a „szála": 
szerény méretű, kb. 26 x 10 méteres terem, amelyet épp ezért „Hakker apró redutja"-ként 
is emlegettek, de amely négy csillárjával, hat falikarokkal körülvett tükrével, Pesten ritkaság
számba menő, profán tárgyú történeti freskókkal díszített falaival, fekete bőrszékeivel mégis 
a város egyik nevezetességének számított. Utóbb, a XIX. század elején a Hacker-szála a szí
nészettörténetben kapott szerepet: itt lépett fel a magyar színtársulat, mielőtt megkapta a 
rondellát. 1777 farsangján, amelyre Orczy verse utal, tartották heti három alkalommal az első 
bálokat az „országúti bálasház"-ként is emlegetett teremben; s ha az olvasó meglepődnék rajta, 
hogy a csaknem hatvan esztendős gavallér és a kor felfogása szerint fiatalnak már ugyancsak 
nem számítható harminchat évesTelekine a táncolók sorába lépett, megadja a magyarázatot az 
alkalom különleges jelentősége: a vígalom a város magyar ifjúságának mulatsága volt: a 
Hacker-szálában a pesti diákság bálozott. Az estély olyan jó hangulatban ért véget, hogy más
nap a pesti céhmesterek panaszra mentek a város magisztrátusához, mivel a hajnalban haza
felé tartó diákok jókedvükben összecsereberélték a cégtáblákat. Orczy Lőrinc és a Teleki-házas
pár tehát 1777 farsangján a mapvar diákság mulatságán kapcsolódott be a magyarosodó város 
társadalmi életébe.4 

2 Orczy Lőrinc: Bessenyei Györgynek. A Besenyei György Társasága. Bétsben 1777. A. 2. 
8 WALDAPFEL József: ö t v e n év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780—1830. Bp. 1935. 2$- — KOSA 

János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp. 1937. 24—25. 
4 GENTHON István: A Hacker-ház. Műemlékvédelem 1964. 244 — 247. — MOES A h V ^ : jvieg egyszer a 

Hacker-házról. Műemlékvédelem 1967. 64 — 65. — PETUR László: Búcsú a Hacker-szálától. Élet és Tudó -
mány 1966. 2199-2201. 



A következő sorok arra utalnak, hogy a kis Teleki József a vártnál korábban született, 
ahogy erről Teleki egy másik, apjának Erdélybe küldött tudósítása beszámol.5 Orczy tréfásan 
a Telekiné által főzetett ételeknek tulajdonítja az eseményt, aTissot-ra való utalással azonban 
rögtön megcáfolja kijelentése komolyságát: Sámuel August Tissot a kor nagynevű svájci 
orvosa volt, művei — több nyelvre lefordítva — nagy népszerűségnek örvendtek, bekerültek 
számos korabeli magánkönyvtár állományába is. 

Az ezután következő hat sor a megbeszélt közeli találkozásra utal. Orczy vízkeresztkor 
Pestre készül, amelyet joggal nevez a „magyar prókátorok kedves városának"; nemcsak azért, 
mert a hetvenes évek végén a főhivatalok közül még csak a hétszemélyes és a királyi tábla 
székelt itt; a következő években került sor több fő kormányhivatal és magasabb szintű intéz
mény Budára illetve Pestre költöztetésére. A királyi tábla jelentőségét az is növelte, hogy a 
peres ügyeik dolgában Pesten megfordulók egyúttal nem egyszer más, fontos ügyek intézésére 
is felhasználták ott-tartózkodásukat: a törvényszék felkeresésének ürügyén találkoztak pl. 
1777 tavaszán a protestáns egyházkerületek képviselői — köztük Teleki József és Orczy sógora, 
Beleznay Miklós generális — a tanügyi rendelkezéssel kapcsolatos tennivalók megbeszélésére. 

A „Magyar Szulli" Teleki egyik ekkor kezdett munkájára utal. Teleki József feltehetően 
beszámolt róla barátjának, hogy hozzáfogott egy Sully hercegről szóló, a francia akadémián 
1763-ban díjat nyert mű fordításához. Mivel a francia akadémia kiadványai sokéves késéssel 
jelentek meg, a hatvanas évekre vonatkozó kötetek csak a hetvenes évek folyamán kerültek 
az olvasók kezébe; Teleki egy éppen akkor ismertté vált díjnyertes munkát kívánt megismer
tetni a magyar tudományos közönséggel. A fordítás töredék maradt, címe: „Bethüni Maxi
milián Szülli Hertzeg negyedik Henrik frantzia király első Ministerének ditsérete: Mely a 
Frantzia Academiatol e végre rendelt jutalmat el nyerte. 1763 Esztendőben."6 E fordítás meg
vitatására és megbírálására készült Orczy a pesti találkozáskor. 

A vers utolsó két sora búcsúzás és visszaknyarodás a levél alkalmául szolgáló gyermek
születés témájához. A mai olvasó az „oláh ficsúr" kifejezést már jóformán csak Kádár Kata 
balladájából ismeri; Orczy Lőrinc úgy látszik még a közhasználatból tudta a szó „legényke" 
értelmét, s Teleki erdélyi származására utalva kapcsolta össze barátja távoli hazáját házassága 
révén a cserháti dombok között talált második otthonával. 

Azzal, hogy Orczy alkalmi költeményében annyi konkrét vonással érzékeltette baráti 
kapcsolatukat, költészetünkben egyedülálló színes képet rajzolt a XVIII. század utolsó negye
dének társadalmi átalakulásáról, a magyar arisztokrácia legjobbjai életmódjának megváltozá
sáról, értelmiséggé válásuk folyamatáról és beilleszkedésükről a fokozatosan polgáriasuló 
városi életbe. 

A vers kezdetén két vidéki birtokos nemesi kastély kapcsolatát villantja fel, de a hagyomá
nyos életmódot sugalló képen már a változás jelei is észrevehetők: ez a patriarkális főnemesség 
még közvetlen forrásból ismeri ugyan a babonás hiedelmeket, de a maga korszerű, modern 
szellemű könyvműveltségét szegezi szembe vele. A szülésnél nemcsak falusi bába, de városi 
orvos is jelen van, aki egyúttal összekötő kapocs a két kastély lakói között; szerepe a tudós 
baráté, akit főúri társaival utóbb együtt találunk egy irodalmi társaság bölcsőjénél éppúgy, 
mint a polgári jogok felekezeti szempontoktól független kiterjesztésére törekvő mozgalom 
szereplőjeként. A Hacker-szálabeli bálon résztvevő Teleki-házaspár és Orczy Lőrinc jelen
léte arról tanúskodik, hogy az egyre nagyobb számban Pesten is szállást tartó főnemesek tár
sadalmi élete nemcsak szalonjaik exkluzív összejövetelein zajlott; az pedig, hogy Teleki József, 
aki 1777-ben saját maga ajánlkozott megnyitó beszéd tartására a Pest magyarosodásában oly 
nagy szerepet játszó piarista gimnázium első magyar nyelven tartott logikai vizsgáján, s 
ugyanabban az évben feleségével és barátjával együtt a diákság mulatságán is megjelent, arra 
vall, hogy magatartása korai, szerény, de tudatos előzménye volt egy a magyar társadalom 
szellemi tevékenységét és szórakozásait egyaránt alakítani kívánó koncepciónak, amely fél 
évszázaddal később Széchenyi István programjában bontakozott ki igazán. Ez az újfajta 
magatartás nemcsak a város értelmiségével való kapcsolatban, hanem az egymás közötti 
baráti érintkezés tartalmában is megmutatkozott: a két művelt arisztokrata tervezett talál
kozásának várva várt programja irodalmi munkásságuk megvitatása, a városi életmód szá
mukra a gyakoribb személyes eszmecsere lehetőségét jelentette. 

így Orczy költeménye egy átalakuló korban, levélváltás és személyes találkozások során 
összekovácsolódott igaz barátság emlékjele, vidéki kastélyok és a fővárossá fejlődő Pest hát
tere előtt, a két haza hegykoszorúinak ölelésében. 

"Teleki József levele Teleki Lászlónak. 1778. jan. 3. Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája Ko
lozsvári Fiókja Történeti Levéltára. A Teleki-család kendilónai levéltára. 

8 MTAK Kézirattár RUI 2 - r . 17. I. 9 9 - 1 0 4 . 
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