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H. Kakucska Mária

Orczy I. Lőrinc levele idősebb fiához, Orczy I. Józsefhez 
(1784)

Báró Orczy Lőrinc1 (1718–1789) igen jelentős szerepet játszott a 18. század magyar 
közéletében, mára mégis szinte ismeretlen. Mária Teréziát katonaként, főispánként, víz-
ügyi biztosként híven szolgálta. A  magyar irodalom, művelődés szolgálatában maga 
köré gyűjtötte verselgető kortársait. Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid, 
Ányos Pál vagy a legnagyobb barát, Barcsay Ábrahám egyaránt élvezte támogatását. 
Méltánytalanul felejtette el őt az utókor.2 Születésének 300. évfordulója3 alkalmából 
közéleti tevékenysége előtti tisztelgésként is idősebb fiának, Józsefnek (1746–1804) írt, 
saját kezű levelét közöljük. A sok viszontagságot elszenvedett családi levéltár különös 
darabját idézzük fel.

A Magyar Nemzeti Levéltárban található családi archívum rendezője, Fekete Nagy 
Antal szerint is, nemcsak igen sérült és hiányos volta, hanem a jelölés sajátságos szem-
pontjai miatt is – a birtokiratok fondjában (MNL OL P 518) a szokásos ladula, scrinium, 
fasciculus helyett a birtok, a család vagy egyéb címszó rövidített alakja után a numerust 
alkalmazzák jelzetként – nehezen kutatható. Tartalmaz beházasodás révén belekerült 
levéltártöredékeket is, például a Hallerek kaplyoni ágáét, magába olvasztva közös leány-
ági ősük, a Bedeghi Nyáry család anyagát is, melyet azonban nem különítettek el. Ezt az 
egyesített levéltárat Gyöngyösön őrizték, de például az ügyvédek által használt iratokat 
a család pesti házában tartották. Az archívum lajstromozását a 19. században végezték 
időrend és tárgyi csoportosítás nélkül, majd az újszászi kastélyba szállították, ahonnan 
a pesti piarista rendházba vitték rendezés céljából. 1934-ben került az Országos Levél-
tárba. A Repertóriumot4 készítő Fekete Nagy Antal nyomatékosan felhívta a figyel-
met a látszólag hatalmas Orczy-levéltár nagyon hiányos voltára. A kutató ezeknek a 

1  Orczy Lőrinc (1718. aug. 9.–1789. júl. 28.) életéről, családjáról és tevékenységéről ld. H. Kakucska, 
2003, kötet „Egy Kis Kopasz Ember kurta dolmánykábann” című bevezető életrajzi fejezetét a 7–19. olda-
lon; illetve 7–50-ig az Orczy családról, Orczy Lőrinc költeményeiről, tevékenységéről, leveleiről olvasha-
tunk. Az idézet maga Barcsay Ábrahám „Hívság‘ látásakor gerjedett jámbor érzés” című verséből szárma-
zik, az első versszak utolsó sora. Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám névtelenül megjelent kötete, a Két 
Nagyságos Elmének Költeményes Szüleményei, 122–126. oldalán található. Révai Miklós Pozsonyban 
1789-ban adta ki.

2  Például Arany János: „...ha előbb kiadja verseit, tőle számítanánk a megújulás [a felvilágosodás] korát”. 
Arany, 1968.

3  Tíz éve a Familia Orczy în istoria oraşului Arad – Arad város és az Orczy család 1-10 octombrie 2008. cím-
mel könyvkiállítást rendeztünk Orczy I. Lőrinc születésének 290. évfordulója alkalmából, Expoziție de 
carte organizată cu ocazia aniversării a 290 de ani de la naşterea lui Orczy Lőrinc I, Biblioteca Judeteană 
„A. D. Xenopol”, egyben lezárva a kutatási periódust.

4  Fekete Nagy, 1958, 3–6. 
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hiányoknak igen sajátságos, különös voltára figyelt fel és érvként mondogatta éveken 
át: „A tűz nem szelektálva pusztít”.5 Ma már elképzelhetetlen szervezkedések, különbö-
ző hivatalos okmányok, engedélyek beszerzése után, az MTA Irodalomtudományi Intéze-
te kutatói csereprogramja által megtámogatva, az évek során összeállított, keresendő 
iratcsomók6 listájával az anyai ágon, a Bedeghi Nyáry család révén rokon Petrovay 
György genealógus-levéltáros által még az 1880-as évek előtt, egyéni szempontjai által 
kiválogatott szekérderéknyi, eredetileg Máramarosszigetre7 szállított anyag keresésére 
indult. Nagybányán kutathatta az 1998-ig elveszettként számon tartott iratcsomót is, 
amely Orczynak e válaszlevelét tartalmazza. 1784. január első napjaiban íródott, igen 
elkeseredett hangvételben. Csalódott fiában, engedelmességében: tilalma ellenére csat-
lakozott a kor divatos eszmeáramlatához, a szabadkőművességhez.8 1784. október 14-i 
hivatali visszavonulásakor kisebb fiát, Lászlót nevezte ki főispáni utódjául,9 nem kis csa-
ládi viszályt okozva. A  levél jelenlegi lelőhelye a Román Állami Levéltár nagybányai 
fiók jában található.10

Forrás

Orczy I. Lőrinc Orczy I. Józsefnek

(Pestenn, 1784. január 6.) ANDJM Orczy cs.

Kedves fiam!11 Ha Tudós, bölcselkedö választ kellene adnom 18., 28. decembris és 
utóbbi 2da Januarij irott leveleidre, sok arkust kellene be irnom ‘s úgi vóltaképpenn 
minden le tett czikkeleidet feleletemmel semmivé tennem. Erre most nékem sem üdöm 
sem kedvem nintsen. Sajnálkodva, könyves szemmel nézem irásodbúl, melly sürü fá-
tyolt húztak szemed eleibenn azonn ditsiretes ösméretetlen tagok, Kik Téged is, mintt 
egiebeket, szép szin alatt Társaságokba húztak, mellybenn tsak az általkodás és szégien 
tartóztathat okos józann elméjü embereket. Dicsekedve Társaságotoknak Régiségivel 
mutatod homálybann ezenn társasagnak fényes czéllyát, szabatkozol nintsen Istenj 

 5  Ezért az utalás a Magyar Könyvszemlében megjelent tanulmány címében, H. Kakucska, 2002.
 6  Többek között az: Fekete Nagy, 1958; MNL OL P 520, Miscellanea, 18. cs., Epistolae familiarum ad 

Stephanum et Josephum Orczy. Jelzet nélkül. Nr. 1–115. 1720–1798, is a listán szerepelt.
 7  A  máramarosszigeti levéltár megszüntetésével Nagybányára került anyag újraleltárazásával 1980-ban 

végzett Balogh Béla. A P 520, Miscellanea, 18. cs., Missiles Laurentii Orczy ad filium suum Josephum 
Nr. 1–14. (Eredeti jelzet nélkül). 1777–1788, a nagybányai fond Scrisoarea baronului Laurentius Orczy 
câtre fiul său Iosephus în probleme financiare, etice şi de conduita tételével azonos.

 8  E bevezetés nem ad elég teret Orczy Lőrinc nézeteinek elemzésére. Erre vonatkozóan: H. Kakucska, 
2010 és H. Kakucska, 2013. 

 9  H. Kakucska, 2003, 27–29. 
10  Ld. pl. H. Kakucska, 2002, 76.
11  Orczy Lőrinc helyesírásáról: a központozást a H. Kakucska, 2003 gyakorlatának megfelelően, az ere-

deti szöveg aláhúzásait megtartva, mérsékelten modernizáltam.
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Királyi hatalom ellenn az rende, sem Törvénye az Relligio ellenn, Ditsired‚ ‘a felett Tag-
jainak erköltseit, mesze látását azoknak ‘s végre hoszú perspectivánn mutatod, melly 
nagi jókat várhat az egész emberi nemzet ezenn Kullogó bagoly12 színnel setétbenn látó, 
Babylon Tornyátúl el szelledett coloniának érdemes maradványittúl. Ha vagjon közte-
tek okos teremtés? Nevetni kell ezenn az áll orcza alatt titkoltt festett Képenn. Mert 
hogi rövidenn meg mondjam, butaság valamit dicsirni régiségirül, ha nem jó; példának 
okáért régi az Bálványozás, de azért nem jobb az Zsidó vallásnál. Valami tökélletes er-
költs ‘a Világbann lehet: aszt az Messias az Isten-ember Ki hirdette, ‘s ennek Társasága 
nyilván nem titkonn vagion, ennek Tanitásához nintsen emberi elme, melly valamint 
adhat vagi ki gondolhat. De talán éppen ezenn Isteni jeles tudomány az, melly ellenn ‘a 
Ti Czéhetek agiarkodik? Tudva vagion már sokaknál és nálam igen csalhatatlan jegiek 
által, hogy szinte az Isten és ember között közbenn járó, az el esett ember szabaditója, az 
Üdvösségnek Királlya az Ki ellenn támadást szerzetek, Világnak Kárára, magatoknak 
pedigh örök Kárhozattyára! ‘A Végetlen irgalmú Mennyej Fölség Könyörüllyenn rajta-
tok! De ha (‘a mintt már nem szinte titok) az ellen hadakoztok Ki ‘a büntt, haláltt, 
poklot meg gjözte, nintsen egiébb hátra, hanem hogi Vétketeket meg esmérvén, nem én 
tülem, hanem az Itillö Birótúl engedelmet Kérjetek, ‘s Poenitentzia tartással engesztely-
lyétek ‘a reátok jövö haragnak ‘s emisztö Tüznek el Kerüllesire! Ez Kedves fiam! az én 
Keseredett szivembül fel forrott ohajtásom, mindennapi imádságom pedig: hogi az ur 
Isten szégjenicse meg fejétül fogva le egész az utolsó tagig azonn Bálványt: mellyek az 
Romlotság ezenn Saeculumbann jámbor szivekbenn óltárt kezdett emelni! Visgáltam 
én vigiázó szemmel hol találnék az Historiában valamelly emlékezetes dolgot, mellynek 
káros elömenetelit ezenn Ti nyájatok vagi véghez vinni nem engedett, vagi el háritott. 
De semmi nyomát nem talállom, Europa szerencsétlen eset: Véres háborúk, essö császá-
rok Tyranismussa, Nemzetek Vándorlása, öldöklö foglalások, Eretnekségek támodása, 
Keresztények üldözése, Mahomet, Gengis13 Kán, Attila rablása, Parizsij Lakodalom,14 
Siciliaj Vecsernye,15 Keresztes had Kóborlása, és végre Szolimann pusztitása, közbenn 
vetésit ‘a dicsirtt Societásnak nem esméri, Ki tette Ki Vitéz mellyit. Ezenn emberi nem-
zet Kárára érkezett irtóztató öldökléseknek? Mellyik Loge majster háritotta csak egi 
Újjal ezenn és több illyetén Közönséges Nagi csapásokat. Ha vóltak mindenkor ‘a mintt 
mondod az Közönséges jóra múnkálló Mesterek, Leginyek, Inasok, add elö aszt ‘a ki 
Lajos Királyt16 védelmezte mohácsij mezöbenn, és hamvát arany csészébenn fel fogom 
‘s óltárra tészem minden napi tiszteletre. Aszt ki 30 esztendös német országij háborút17 

12  A bagoly a szabadkőművesség szimbóluma (is).
13  Dzsingisz kán (1162–1227) eredeti nevén Temüdzsin, az első mongol nagykán, a világtörténelem egyik 

legnagyobb hódítója. A mongol törzsek egyesítésével megalapította a Mongol Birodalmat.
14  Párizsi lakodalom: utalás Valois Margit és Navarrai Henrik 1572. augusztus 18-án kötött házasságára, 

melyet a hugenották lemészárlása miatt elhíresült augusztus 23-a, Szent Bertalan éjszakája követett. 
15  Szicíliai vecsernye: 1282. március 30–31-én a szicíliaiak a vecsernyére hívó harangszóra lázadtak fel a 

francia megszállók ellen. 
16  II. Lajos magyar király (1516–1526)
17  A harmincéves háború (1618–1648). A hagyományos szemlélet szerint az utolsó nagy felekezeti alapo-

kon folytatott háború Európában. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mongolok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kag%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mongol_Birodalom
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el háritani akarta, nevezd meg, Lytaniábann nyomtattatom. Mutass társaid közüll tsak 
egiet, ‘a ki egi rosz vagi káros Törvényt el rontott, vagi jobbat mostaniaknál csináltt, 
lába nyomát meg csókolom, de mind ezek ‘a setét Társaságnak hire nélkül meg estek! 
Nincsen veszedelem, mellyet orvosoltatok, nintsen egi perczni Jó ‘a mit szerzettetek, és 
azért az én és több Józan gondolkozású embereknek leg kissebbb tiszteletit nem érde-
melheti Társaságtok. Ha nagiok18 mintt mondod, Fejedelmek éles elméjü nagi Urak 
papij világi hivatalbann valók Köztötök vakoskodnak, sajnállom, Téged pedig Barátim-
mal egiütt mintt szerencsétlen férfiakat Könyves szemmel nézek. Mintt ‘a vad népeket, 
Kiket sem Relligio sem Világi Böltsesség jóra nem hozhat. Nagiobb az én szivem Kese-
rüsége mintt ki irhatom, ‘s örök sebem vagion, melly orvosolhatatlan, ‘s talán ‘a Kopor-
sómonn túl is fájdalmas lesz. Az Üdvözitö Jesus Chrisztús Kinek Társasága örökös, 
adgionn nékem ‘s néked is segedelmet, Keserüségem enyhitésire! Amen.19 

Fiúi engedelmeskedésedet veted pajzsul méltó nehesztelésem ellenn, és ennek meg 
vallom, vagion olly ereje elöttem, hogi akár melly világi hibát az Atyai Szeretet meg 
engedhet, de midön Lelky dolog vagion Atya és fiú között, akkor más engesztelö Áldo-
zat szükséges! Néminémü képpenn még is azonn fel hántt fiúi engedelmesség fáratságos 
szolgálat, élet veszedelmével keresett Fiúi ‘s véghez vitt házy dolgokbann való iparko-
dás, nintsen hivalkodás nélkül. Úgi vóltt minden rendelésem intézve, hogi nem ma-
gamnak, hanem néktek, gjermekeimnek éltem, ha már is Serpenyöbenn kellene vetni az 
én éjjeli nappali szorgalmatosságimat, fáratságimat nevelestek sulyát gondoskodásim-
nak. Kárvallásimat úgi tartom igen könnyü lenne gjermekeim részirül való érdem. De 
aszt az Isten legh jobbann tudgja, ‘s ha ‘a Ti Társaságtokbann ugi mércséklik az Atya és 
fiú között való kötést. Ujjabb jelit látom az hibás Confoederationak, ‘s képzenem kell 
több illyenn Szentségtörö principiumokat! Szerencsétlen levél! mellybül vetemedése-
det meg láttam! Bár soha kezembenn ne jött vólna,20 én nyugott elmével szállottam 
vólna sirombann. Téged hóltigh, mintt Kedves maradványomat, öregségem Istápját, 
mosolygó orczával hadtalak vólna Özvedgiem21 és Gyermekeim Oszlopjának! Most 
mit mondgiak, mit gondollyak? Mit itillyek? Fel nem talállom! Képzelésemet ki nem 
irhatom, Mennyei Felségre hagiom sérültt Lelkemnek vigasztalását. Ki hogi Téged is 
Áldásibann részeltessenn Kedvesseiddel22 egietembenn, valamintt mindenkor, ugi most 
is, és föképpenn most szivessenn kivánom.
Pestenn 6a Januarii 784. Atyád B. Orczy Lör. m. p.

18  Orczy Józsefnek igaza volt: pl. Lotaringiai Ferenc császár, Mária Terézia férje, illetve fia, II. József, II. 
Frigyes porosz király is szabadkőműves volt. Kis túlzással mondható: Mária Terézia és Orczy I. Lőrinc 
kivételével mindenki szabadkőműves volt.

19  A levél határozott bekezdéssel folytatódik. 
20  Tévedésből [?] Orczy Lőrincnek kézbesítették azt a levelet, melyet a páholy küldött Orczy Józsefnek. Ez 

egy másik levél.
21  Özvegyem: 2. felesége Laffert Anna Mária (1729–1792) 1759 szeptemberétől házastársa. E frigyből 

Teréz (17??–1813) és IX. István (1767–1785) származott. Rájuk gondolhatott Orczy.
22  Orczy I. József ekkor már négygyermekes családapa.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
P 518–531 Az Orczy család levéltára

ANDJM Arhivele Naţionale ale României Direcţia Judeţeană Mara-
mureş, Baia Mare (A Román Nemzeti Levéltár Máramaros 
Megyei Fióklevéltára, Nagybánya) Orczy cs. Fond familial 
Orczy, Correspondenţe familiale şi literale ale baronilor 
Stephanus, Laurentius şi Iosephus Orczy 1718–1798. 
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