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♦ ♦ ♦    ROKAY ZOLTÁN

Szulik József papköltő (1841–1890) 
„rendhagyó” műfordításai

A XIX. században Magyarország nem volt katolikus papköltők híjával. Csak
a következő neveket említem: Mindszenty Gedeon (1829–1877), Tárkányi
Béla (1821–1886), Lévay Mihály (1862 –1948). Mindenféleképp ihletőleg
hatott rájuk a magyar nemzeti irodalom, elsősorban a költészet azóta sem ta-
pasztalt, minden elképzelést felülmúló virágzása. A költői tehetség kiműve-
lésében pedig jó szolgálatot tett egy ma kihalófélben lévő, vagy mára kihalt
„műfaj”: a gimnázium. Aki nyolc éven át tanult latint, netán görögöt, két élő
idegen nyelvet, az annyira magáévá tette a nyelv és stilisztika minden szabá-
lyát,  az  esztétika,  a  ritmus,  a  melódia,  a  költői  formák minden fortélyát,
hogy könnyedén engedhetett az ihletnek, és megkísérelt más nyelvű költe-
ményeket  is átültetni  magyar nyelvre,  kivált,  ha megismerkedett  az illető
költő szellemi világával, anyanyelvű kultúrájával, annak múltjával, hagyo-
mányával, kincseivel.

Szekrényi Lajos szavaival élve: nem a nagy égitestek teszik elsősorban
elkápráztatóvá, lenyűgözővé a csillagos égboltot, hanem a parányi csillagok
megszámlálhatatlan sokasága. Ilyen parányi, tündöklő csillaghoz hasonlítja
emlékbeszédében Szulik Józsefet.1

SZULIK ÉLETRAJZI ADATAI

A papköltő életrajzát többen is megírták, a közelmúltban is publikációk tár-
gyát képezte, amelyek különösebb utánajárás nélkül is hozzáférhetők az ér-
deklődők számára.2 Itt mindössze néhány „pillanatfelvétellel” kell beérnünk,

1 Szulik József prózai írásaiból. Szulik József emlékezete (szerk. Rokay Zoltán; Óbecse 2004) 74.
2 ROKAY Zoltán, Arany ember volt, in Hitélet 28 (1990) 5/24–25; Szulik József összegyűjtött költe-

ményei  és  műfordításai (szerk.  Rokay Zoltán;  Óbecse  2002);  Szulik  József  prózai  írásaiból;
ROKAY Zoltán, Egy értelmiségi egy délvidéki plébánia élén, in Jel XVI (2004) 2/49–51; UŐ, Az
óbecsei plébánia kapcsolata a Székesfővárossal a XIX. században, in  FONYÓ Pál,  Módszertani
hitelemzések (reprint kiad., Óbecse 2015) 26–39. 
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amelyek azonban az ő egyéniségére és tevékenységének stílusára is fényt
vetnek.

Szulik 1841-ben született Baján, és 1890-ben, Óbecsén bekövetkezett ha-
láláig bácskainak vallotta magát, ami azonban nem tekinthető provincializ-
musnak, vagy helytelen lokálpatriotizmusnak, hiszen még pár héttel halála
előtt is felutazott Budapestre a Szent István Társulat Tudományos és Irodal-
mi Osztályának gyűlésére. Főpásztora megbízásából tanulmányutat tett Né-
metországban, két ízben járt Olaszországban, s éppen a jelen összefüggés-
ben  érdekes  nyelvérzéke  és  idegen  nyelvi  ismeretei  mutatják,  mennyire
idegen volt szülőföldje szeretetétől minden egyoldalúság, látókörének bár-
milyen „beszűkülése”.

A  gimnáziumot  szülőváro-
sában  végezte,  néhány  hónap
kivételével,  amíg  Pécsett  ta-
nult. Ennek a néhány hónapnak
eredménye  Szulik  legismer-
tebb költeménye, a „Szomorú-
an szól a magyar nóta” kezdetű
„Népdal”.  (Amikor  1997-ben
Budapestre kerültem, egy otta-
ni hívő azzal lepett meg, hogy
elszavalta nekem a verset.) – A
költemény, a „sírva vigadó ma-
gyar” képével híven visszhan-
gozza a szabadságharc leverése
utáni hangulatot, amely Szulik
opuszát éppúgy meghatározza,
mint kora magyar alkotásait ál-
talában.

SZULIK JÓZSEF
korabeli műtermi felvétel
(A kép a szerző tulajdonában van.)
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Az érettségi után Szulikot felvették a kalocsai papneveldébe. 1864-ben szen-
telték pappá. Többévi kápláni szolgálat után 1869–1878 között a kalocsai
Miasszonyunk  Iskolanővérek  tanítóképző  intézetében  tanított.  1878-ban
Óbecse egyhangúlag megválasztotta plébánosának. Ezt követte a címzetes
préposti, az esperesi és az iskolalátogatói kinevezés. Kalocsai működésének
idejéből származik értékes naplófeljegyzése Liszt Ferenccel való találkozá-
sáról az érseki asztalnál. Ő a szerzője a Kalocsán tartott hangversenyről szó-
ló tudósításnak is a Magyar Állam hasábjain, amelynek más fővárosi lapok-
kal  együtt  Szulik volt  a  kalocsai  tudósítója.3 Óbecsei  közéleti  szereplései
közül említést érdemel a városháza alapkőletételénél mondott beszéde, ame-
lyet  szintén  megörökített  kéziratos  naplójában.4 Egész  lelkipásztori  tevé-
kenységét és egyéniségét legtalálóbban jellemzi esperes utóda az érseknek
tett jelentésében: „Halála példás és jámbor volt, mint élete.”5

SZULIK IRODALMI TEVÉKENYSÉGE

Az előzőhöz hasonlóan, ebben a pontban is be kell érnünk néhány tömör
közléssel. Szulik prózai írásainak (eddig) legteljesebb bibliográfiáját a már
említett Szekrényi Lajos-féle emlékbeszédhez csatolva találjuk meg. A bib-
liográfia 290 tételt tartalmaz az alábbi műfajokban: Önálló művek; Úti tár-
cák (különösen figyelemre méltó: Turinban és Látogatás Kossuthnál6); Ere-
deti  elbeszélések;  Természetrajzi  cikkek;  Bírálatok,  könyvismertetések,
vitatkozások  és  tanulmányfélék  (mindenekelőtt  említést  érdemel:  Fischer
Sándor könyve: Petőfi élete és művei, Tolnai Lajostól fordítva7); Fordított el-
beszélések; Tan- és nevelésügyi dolgozatok és közlemények; Vegyes cikkek
és  alkalmi  közlemények  (pl.  Március  15-ike  Ó-Becsén8).  Ezek  az  írások
nemcsak hitbuzgalmi vagy tanügyi lapokban találhatók meg, hanem az emlí-
tett Magyar Szemlén és Magyar Államon túl a napi sajtóban, az Új Magyar
Sionban, vagy éppen a Hölgydivatlapban és a Csöndes Órákban. Az írások a
szerző szépirodalmi érdeklődéséről tanúskodnak, és nyelvismeretét bizonyít-
ják.

3 TÍMÁR Kálmán, Liszt Ferenc és Kalocsa (Kalocsa 1936) 4.
4 Szulik József prózai írásaiból 42.
5 Uo. 56.
6 Uj Idők (1875) 17. és 18. sz.
7 Magyar Szemle (1890) 2. és 3. sz.
8 Magyar Állam (1887. március 19.).
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LAP SZULIK JÓZSEF NAPLÓJÁBÓL LISZT FERENC LÁTOGATÁSÁNAK LEÍRÁSÁVAL
(az óbecsei Nagyboldogasszony Plébánia tulajdona)

Szulik költeményei

Nem véletlen, hogy neve „papköltőként” maradt meg az emlékezetben. Ver-
seiről is elmondhatjuk, hogy a szerző minden műfajban jártas volt, vagy leg-
alábbis megpróbálkozott vele. Vannak történelmi tárgyú elbeszélő költemé-
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nyei (pl. a „IV. Béla”, amelyért pályamunkaként papnövendék korában négy
aranyat kapott „István Bácsitól” – Majer István püspöktől), de mindenek-
előtt, ahogyan az papi személyhez illik, vallásos tárgyú verseket, azt lehet
mondani, imádságokat írt. Lírai költeményeit az édesanya és a szülőföld sze-
retete  határozza  meg.  Alkalmi  költeményei  közül  a  „Kálmán  Öcsém
emléke” címűt emelem ki. Ez Szulik fivéréről szól, akit 1864. március 15-én
egy fáklyásmenet feloszlatásakor űzőbe vettek a csendőrök. Ő szívszélhűdés
következtében meghalt. Pap testvére mint újmisés elsőként részesítette álta-
lános feloldozásban.9

Lévay  Mihály  így  jellemzi  beszédében,  illetve  az  1896-ban  megjelent
verseskötet előszavában Szulik költészetét: „Szulik nem volt valami kiváló
szellem, sem eredetibb költői egyéniség, de egyike költészetünkben a Long-
fellow által emlegetett kisebb énekeseknek, akiknek dalán elandalog a lélek,
fölmelegszik a szív.”10

Szulik műfordításai

Amiben papköltőnk igazán maradandót alkotott, az a műfordítás volt. A la-
tin templomi énekektől kezdve fordított Berangértől, Tennysontól, Longfel-
lowtól,  Heinétől,  Goethétől,  Uhlandtól,  Eichendorfftól,  Lenautól,  a  szerb
népdalokból és szerb költőktől. Mindössze a német és a szerb költők alkotá-
sait ismerem eredetiben, ez utóbbiakat részben még elemi iskolás koromból.
Ezek alapján, és erre vonatkoztatva elmondhatom, ha eredetiségről nem is
tanúskodnak, annál inkább bizonyítják a fordító kiváló nyelvérzékét, zenei
hallását. Amíg a magyar fordítást olvasom, fülembe cseng a német, illetve
szerb eredeti. Mint Baja szülöttjének (és talán származásánál fogva: édesap-
ja Szulik János, édesanyja Hradek Terézia), úgy tűnik, affinitása volt a szláv
nyelvek  iránt,  aminek  révén  bekapcsolódhatott  korának  műfordítói  tevé-
kenységébe, amelynek Székács József evangélikus püspök, úttörője és kima-
gasló egyénisége volt.11

Amit  Szulik  prózai  írásairól  elmondtam,  az  vonatkozik  költeményeire,
műfordításaira is. A legtöbb a Jézus Szentséges Szívének Hírnökében jelent
meg, de találhatunk belőlük a Magyar Szemle, az Óbecse és vidéke, az Isko-

9 Szulik József összegyűjtött költeményei… 35. A kéziratban ez áll: „Kolluth, 1865. júl. 26. Kedve
régen.” Szulik József prózai írásaiból 79.

10 Szulik József összegyűjtött költeményei… 72.
11 ROKAY Zoltán,  Adalékok Székács József karlócai tartózkodásához és szerb népdalfordításához,

in MÁNYOKI János – PINTÉR Gábor (szerk.), Bivio 2014: Tanulmányok az Evangélikus Országos
Könyvtár Műhelyéből (Budapest 2015) 83-108.
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labarát, a  Téli esték és más lapok hasábjain is. Sok közülük 2002-ig csak
kéziratként „tengette életét” Szulik naplójában és különböző noteszeiben.

Verseinek és műfordításainak első gyűjteménye 1868-ban jelent meg Pes-
ten,  Emichnél.  Ezt  követték  a  Visszhangok 1890-ben  (Győr,  Egyetemes
Könyvtár). Ezután jelentek meg Szulik József költeményei és műfordításai
1896-ban, Budapesten, Nagy Sándor könyvnyomdájában.

Mint óbecsei plébános elkezdtem összegyűjteni elődöm addig publikálat-
lan költeményeit és műfordításait, így jelenhetett meg 2002-ben Óbecsén a
Lux Nyomdában a Szulik Alapítvány támogatásával a  Szulik József össze-
gyűjtött költeményei és műfordításai c. kötet.

Az eddig elmondottak nélkülözhetetlennek tűnnek a továbbiak megértése
szempontjából.

A „rendhagyó” műfordítások

Hogy az alábbi verseknek miért adtam ezt a jelzőt, ki fog derülni, amikor
bemutatom szerzőjüket.  Talán  már  eddig is  megsejtettünk valamit  Szulik
sokoldalúságából,  mégis  inkább azt  várnánk,  hogy egy papköltő  vallásos
verseket fordítson, netán más papköltőktől. Igaz, Lenau, Branko Radicse-
vics, Heine sem volt pap, de ez nem tartotta vissza Szulikot, hogy verseiket
sikeresen átültesse magyar nyelvre. A következőkben bemutatott műfordítá-
sok eredetijének költői azonban engem is megleptek. Annál inkább megér-
demlik ők is, költeményük (költeményeik) is az utánjárást.

Az első költemény 2002-ig (tudtommal) csak kéziratban létezett. A cím
alatt Szuliknak ezen bejegyzése olvasható: „Freiligrath u. Kalocsa. Még al-
kalmasint 1871 végéről.”

Az asztalos legények12

(Freiligrath u.)
Die Schreinergesellen

„Be szomorú munka, be gyászos 
munka!
Egy holt feküdjék e deszkákba 
becsukva!”
„Lágy szívű legény te, még könnyed 
is ontod?
Más gyermekéért, minek oly nagy a 
gondod?!”

„Fürwahr, ein traurig, ein schaurig Thun!
Eine Leiche soll zwischen den Brettern hier 
ruhn!”
„„Du Weichherz! wie, deine Thräne rinnt?
Was schiert dich fremder Leute Kind?””
„So sei doch auch nur nicht gleich so arg,
Bedenk', es ist ja mein erster Sarg!”
„„Sei's erster, sei's letzter! da, thu' mir 

12 Szulik József összegyűjtött költeményei… 224. Összehasonlítás céljából idézem a német eredetit
is; http://www.gedichte.eu/kl/freiligrath/gedichte/die-schreinergesellen.php (utolsó megtekintés:
2018. 09. 10.).
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„Ne légy, ne barátom, oly durva, 
goromba!
Első e koporsóm, melyet faragok 
ma!”
„Első, vagy utolsó, légy eszeden,
Dalolj, a keservnek vége legyen!
Hajlítsd el a deszkát, fogd 
mérbotodat,
Gyaluld le símán az érdes lapokat!
Deszkába a deszkát illeszd egyaránt!
S fesd szép feketére a szűk 
nyoszolyát!
És szórd bele majd a festékszagú 
tokba
A forgácsot, a mely a földre lehulla.
Forgács fejalja a porladozónak!
Ez köz szava régen az asztalosoknak.
S vidd a koprsót a gyászházba,
Tedd be a hullát és zárd rája!”
„Kezemben a mérték és vágom a 
deszkát,
Megmérve fölül és megmérve az 
alját.
Símán kigyalulom a szálkákat,
Mégis beborul a szemem, e kar 
bágyad.
Deszkába a deszkát illesztem erősen,
De mégis olyan bús, oly terhes a 
szívem.
Oh szomorú munka, oh gyászos 
munka.
Egy holt feküdjék e deszkába 
becsukva!”

Bescheid!
Und sing' eins, und schaff' dir kein Herzeleid!
Zerschneide die Bretter, und nimm den Stab,
Und hoble die knirschenden Späne ab!
Und füge zusammen wohl Brett an Brett,
Und schwärze fein sauber das enge Bett!
Und leg' in den firnißduftenden Schrein
Die Späne, die abgefall'nen, hinein!
Auf den Spänen muß ruhn der verwesliche 
Staub,
Das ist ein gemeiner Schreinerglaub'.
Und trage den Sarg in's Trauerhaus!
Leich' hinein! Deckel zu! und dann ist's aus!””
„Wohl zerschneid' ich die Bretter, wohl nehm' 
ich den Stab,
Wohl mess' ich hinauf, und wohl mess' ich 
herab.
Wohl hobl' ich die rauhen Bretter glatt,
Doch mein Aug' ist trüb, und mein Arm ist 
matt.
Wohl füg' ich die Bretter hin und her,
Doch mein Herz ist voll, und mein Herz ist 
schwer.
O, ein traurig Thun und ein schaurig Thun!
Eine Leiche soll zwischen den Brettern hier 
ruhn!”

Nos, ki volt Freiligrath? Ferdinand Freiligrath 1810-ben született Detmold-
ban (Vesztfália), és 1876-ban halt meg (Bad) Cannstattban (Württemberg).
Irodalmi műveltségét gimnáziumi éveiben szerezte, majd a továbbiakban is
ápolta. A kereskedői pályára lépett, és Amszterdamban helyezkedett el mint
egy német firma idegen nyelvű levelezője. Visszatérve Vesztfáliába, a szép-
irodalomnak szentelte magát. Barátjával, Levin Schückinggel – aki a neves
Anette von Droste-Hülshoff írásait is méltatta – közösen 1840-ben kiadta a
„Festői és romantikus Vesztfália” című könyvet,13 amely a politikai területet

13 Das malerische und romantische Westphalen (Leipzig 1840). A további Freiligrathra vonatkozó
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irodalmi területként, meghatározott mondák és mesék világaként mutatja be
és értékeli. 1841-ben nősült meg. Házasságából öt gyermek született. 1842-
ben szabadkőműves lett. Bírálta páholyának apolitikus magatartását. 1844-
ben lezárta költeményeinek első gyűjteményét, amely neki a „politikai köl-
tő” hírnevet hozta. Tartva a rendőrségi üldözéstől, Brüsszelbe távozott. Ott
ismerkedett meg Karl Marxszal (1845). Ugyanebben az évben Svájcba köl-
tözött, ahol viszont Liszt Ferenccel ismerkedett meg. A következő évben a
Ҫa ira provokatív címmel kiadta forradalmi költeményeit, amelyekből egy-
értelműen kitűnik véleménye, miszerint Németországban megérett a helyzet
a forradalomra. Financiális okokból Londonba távozott, ahol kereskedelmi
levelezőként, majd egyetemi docensként helyezkedett el. Éppen Amerikába
készült, amikor 1848-ban Németországban kitört a forradalom. Ezért Düs-
seldorfban és Frankfurtban ütötte fel tanyáját, ahol jelen volt az első demok-
rata kongresszuson. Munkásegyesületekben és baloldali klubokban felolva-
sást  tartott  verseiből,  ezzel  támogatva a forradalmat.  Düsseldorfban 9000
példányban megjelent Freiligrath „A holtak az élőkhöz” (Die Todten an die
Lebenden) című forradalmi költeménye, ami miatt a költő ellen politikai iz-
gatás vádjával eljárást indítottak. Mintegy 15 ezren azonban tüntettek mel-
lette, és követelték szabadlábra helyezését. A tüntetők között volt Karl Marx
is. 1848 októberében Freiligrath csatlakozott a Karl Marx és Friedrich En-
gels által kiadott Neue Rheinische Zeitung redakciójához, és gondozta annak
külföldi kiadását. Itt jelent meg 1848-ban többek között Wien és Ungarn cí-
mű költeménye.14 Mivel  a  forradalom leverése  után  tartania  kellett  attól,
hogy a kommunisták ellen emelt vád őt is érinti, ismét emigrációba kénysze-
rült Londonba. Itt munkahelye bankrottált. Visszatért a kontinensre, de Bad
Cannstattban telepedett le, mivel a forradalom utáni porosz amnesztia kizár-
ta Freiligrathot. Idehaza barátai gyűjtést rendeztek számára, amit Marx kigú-
nyolt,15 mivel Freiligrath jobbnak látta tagadni „kommunista” múltját.16 Ezek

adatot a Wikipédiából merítettem: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Freiligrath.
14 Ungarn (1848. Silvester). Ebben a költeményében név szerint említi és ünnepli Kossuthot.
15 MARX, Karl –  ENGELS, Friedrich,  Werke (Berlin 1963) 27. kötet, 716, Freiligrathról szó szerint

ezt olvassuk: „Mitglied des Bundes der Kommunisten”; uo. 31. kötet, 554, 76. levél (1867. 07.
20.) „Marx an Ferdinand Freiligrath”: Marx kéri a címzettet, adjon neki felvilágosítást (Gustav)
Rasch (†1878) Zwölf Streiter der Revolution alábbi helyéről: „Freiligrath Marxszal való kapcso-
lata teljesen megszűnt. Marxnak egy megbocsájthatatlan tette adta meg a kegyelemdöfést, ame-
lyet ezen a helyen el akarok hallgatni. Ezt  csak egy olyan ember  gyűlöletes jelleméből  lehet
megmagyarázni, mint Marx. Amikor egy nap felháborodva megkérdeztem Freiligrathot ennek az
ügynek részletei felől, kíméletesen kitért.”

16 Uo.  92.  kötet,  542-543,  6.  levél  (1868.  04.  06.)  Ludwig Kugelmannhoz (†1902):  „Röviddel
könyvem (A tőke I) megjelenése előtt Berlinben Gustav Struvétól és Gustav Raschtól megjelent
egy könyv: Zwölf Streiter der Revolution. Ez a nyomtatvány ünnepli Freiligrathot  mint a 12
apostol egyikét, és ugyanakkor hajszálpontosan bizonyítja, hogy sohasem volt kommunista, és
valóban csak nagy veszekedés következtében került kapcsolatba az olyan szörnyetegekkel, mint
Marx, Engels,  Wolff stb.  Mivel itt  is kigúnyolja Wolffot,  írtam Freiligrathnak, felvilágosítást
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után  egyre  jobban  a  Franciaország-ellenes  nemzeti  öntudat,  majd  pedig
1871-ben a „Birodalom” megalapítása ihlették. Freiligrath 1876-ban hirtelen
halt meg egy Bad Cannstatt-i kocsmában. Bad Cannstattban temették el.

Freiligrath költeményeinek standard kiadása 1870-ben jelent meg hat kö-
tetben. Azóta digitalizált formában is hozzáférhető. Angolból is fordított –
éppúgy, mint Szulik, többek között Tennysontól és Longfellow-tól.17 Nem
jártam utána, Freiligrath mely kiadását használhatta Szulik a szóbanforgó
fordítás eredetijeként. Azt is csak találgatni tudjuk, mi adta az indíttatást a
vers lefordításához. Vajon pusztán a szépsége? Az, hogy a fordítónak „érdek
nélkül tetszett”, vagy „mondanivalója”: mennyire embertelenné tud tenni a
kíméletlen robot? Vajon ismerte-e Freiligrath eszmei állásfoglalását, politi-
kai tevékenységét? Tudta-e, milyen kapcsolata volt Marxszal és Engelsszel?
Hogy hogyan  távolodott  el  a  forradalmi  eszmétől,  s  arra  hogyan reagált
Marx? Mi juthatott el Szulikhoz Marx és Kossuth „kapcsolatáról”?18 Tud-
ta-e, hogyan vélekedett Marx Kossuthról,19 és Engels Görgeyről, Klapkáról,
Bemről, Dembinszkyről?20 Mindez találgatás tárgya. Biztató tényező Freilig-
rath  Ungarn című költeménye.  Annyi  bizonyos,  hogy tekintettel  a  költe-
mény szerzőjére, valamint ismerve Szulik egyéniségét (ahogyan azt a ha-
gyomány  őrzi)  és  többi  műfordítását,  ez  a  darab  „rendhagyónak”
minősíthető.  Úgy  tűnik,  nem  véletlen,  hogy  annak  publikálása  1871-től
2002-ig váratott magára, mivel azon frissiben tartani lehetett a következmé-
nyektől. Mindenesetre Freiligrath és Szulik tevékenységének szellemtörté-
neti háttere hasonlóságot mutat.

kérve, annál inkább, mivel tudtam, hogy G. Rasch (ein Lump) Berlinben egy koldulóbizottság
élén  állt.  Nagyon szárazon válaszolt,  nyárspolgári  kibúvó ravaszsággal.  Később megküldtem
neki a könyvet (A tőke), ám a megszokott dedikáció nélkül. Úgy tűnik, megértette a gesztust.”
Freiligrath  és  Marx  kapcsolatáról  vö.  még:  MEHRING, Franz,  Freiligrath  und Marx in  ihrem
Briefwechsel (Stuttgart 1912).

17 HERMANS, Felicia – SOUTHEY, Robert – TENNEYSON, Alfred – LONGFELLOW, Henry W. und Ande-
ren, Englische Gedichte aus neuerer Zeit (Stuttgart-Tübingen 1846).

18 MARX – ENGELS, 28. kötet, 567–570, 39. levél, Marx Gustav Zerffinek: Marx elmondja, hogy bi-
zonyos Bangya (János) (†1868) ágens, Kossuth nevében több ízben felszólította, hogy keresse
fel őt. Marx azt válaszolta, ha „Herr Kossuth” beszélni akar vele, fáradjon el hozzá. Erre Kossuth
azt javasolta Bangya révén, találkozzanak egy harmadik helyen. Erre a javaslatra Marx nem vá-
laszolt. Erre botrányos sajtókampány indult Amerikában Marx ellen, amely folyamán Kossuth
árulónak minősítette őt.

19 Uo.
20 Uo. 582.
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FERDINAND FREILIGRATH
Carl Buchner fotográfiája Stuttgart, 1868

(http://www.zeno.org/Literatur/I/freilpor, 2018. 09. 10.)

Freiligrath versének fordításától eltérően Betty Paoli Dalai nyomtatásban is
megjelentek a Magyar Szemlében, kevéssel Szulik halála előtt. Íme a fordí-
tás:
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Dalok21

Betty Paoli után.

I. Jó éjszakát! Gute Nacht22

Ha földre szállva
Az est homálya,
Bús árnyat hint,
S válásra int.

Képed szivembe
Mélyen elrejtve,
Üdvöt rebeg
Ajkam neked.

Hogy a jó Isten
Híven őrizzen
S veled legyen
Mindszüntelen.

Hogy egyesítse
Lelkünk örökre –
Oh szép remény! –
Ezt kérem én.

Csak Ő rá nézek
Tőle remélek
Áldást reád;
Jó éjszakát!

Im tiefesten Innern
Ein süss’Erinnern
Und einen Gruß
Zum Tagesschluss!

Dass Gottes Güte
Mein Glück behüte,
Dass seine Treue
Stets mit dir sei

Dass deine Seele
Sich mir vermähle
Auf ewiglich, –
Das bete ich.

Auf ihn nur zählʼich,
Uns Beidʼempfehlʼich,
Fromm seiner Wacht –
Nun, gute Nacht!

II. Késő! Zu spät23

Bújával megzavarta a
Válás szép képedet,
Meghaltál és nem is tudád:
Mily hőn szerettelek!

Es hat dein schönes Angesicht
Des Scheidens Hauch getrübt,
Du starbst dahin und wußtest nicht,
Wie tief ich dich geliebt!

21 Magyar Szemle (1890) 4. sz. Szulik József összegyűjtött költeményei… 229-230. Összehasonlítás
céljából itt is közlöm a német eredetit.

22 Gedichte von Betty Paoli (Pesth 1845) 46. 
23 Gedichte von Betty Paoli  (Pesth 1841) 76 (nem összecserélendő a 45. oldalon lévő Zu spättel,

amely 9 versszakos).
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Csak pár fukar percz volt, a mit
Velünk itt tölthetél
S előttem már magasb nyomon
Gyorsan elsietél.

Ez az, mi lelkem keserű
Bánattal tölti el,
Miért szívemben új meg új
Kínnak viharja kel.

Nem mert korán elköltözél
A jobb hazába fel,
Melyre sóvárogva építi
Reményét a kebel;

Hová minden öröm dala
És fájdalom szava,
Mint fénylő áldozat repül
A lélekből tova;

Hanem, mert úgy tűnt arczod el
Mint egy szép látomány,
Még mielőtt hű szívemet
Neked kitárhatám.

S az a vigasz sem juthatott
Sötét búm közepett,
Hogy megismertél volna bár 
Engem s hű szívemet!

Denn kärgliche Minuten nur
Hast du bei uns verweilt,
Und bist sodann auf höhʼrer Spur
Mir rasch vorangeeilt.

Das ist es, was mit bitterm Weh
Die Seele mir bewegt,
Und auf des Herzens tiefem See
Stets neuen Sturm erregt.

Nicht, daß so früh zu reinem Glück
Du zogst in’s höh’re Land,
Wohin die Sehnsucht fromm den Blick
Still hoffend hält gewandt.

Wohin jedweder Ruf der Lust,
Wohin jedwedes Lied 
Und jeder Schmerz der Menschenbrust
Als leuchtend Opfer zieht!

Doch daß so traumesähnlich mir
Dein theures Bild entschwand,
Bevor ich meine Liebe dir,
Die flammende gestand!

Und daß ich von dem Trost gebannt,
Der Glück mir wär’im Schmerz,
Daß du begriffen und erkannt
Mich und mein treues Herz.

Ki volt Betty Paoli?24 Eredeti nevén Barbara Elisabeth Glück (1814–1894),
becenevén Babette, keresztlevele alapján római katolikus. Szülővárosa Bécs,
születési  éve a bécsi  kongresszus éve,  az  ún.  Biedermeier,  ugyanakkor a
Metternich-féle cenzúra és más szankciók foganatosításának kora.  A csá-
szárvárosban egyre nagyobb a nyomor és a munkások elégedetlensége, ez az
ún. Vormärz, „március-elő” ideje, amely 1848-ban a márciusi forradalom ki-
töréséhez vezetett. Kétéves korában elveszítette apját. Nyelvtudását egy bé-
csi gimnáziumban szerezte. Anyjának semmi érzéke nem volt a takarékos-
sághoz;  mindenét  elherdálta.  Lánya,  Betty  a  lengyel  határ  közelében

24 Vö.  MÁDL Antal,  Paoli,  Betty,  in  Világirodalmi  Lexikon X (Budapest  1986)  112;  WOZONIG,
Karin S., Die Literatin Betty Paoli (Wien 1999); GEBER, Eva (Hrsg.), Betty Paoli (Wien 2001).
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nevelőnőnek szegődött el egy családhoz, ahová anyját is magával vitte, aki
azonban nem tudott megszokni idegenben. Elhatározták, hogy hazaszöknek.
Az asszony útközben meghalt. Betty 1835-ig egy galíciai családnál dolgo-
zott mint nevelőnő. Amikor visszatért, Schwarzenberg hercegné társalkodó-
nője  lett.  Ebben a  minőségben vívta  ki  Adalbert  Stifter  ámulatát  (1805–
1868), aki a  Nyárutóban mint a hercegné társalkodónőjének állított emlé-
ket.25 Elbeszélései, cikkei, recenziói különböző lapokban jelentek meg. Ez
utóbbiak közül elsősorban Levin Schücking és Anette von Droste-Hülshoff
(1797–1848) könyvének bemutatása érdemel említést. (Mindkettőjük nevé-
vel találkoztunk Freiligrath kapcsán.) Van, aki úgy véli, Paolinak köszönhe-
tő, hogy Bécsben nem merült feledésbe Droste-Hülshoff alakja, illetve hogy
egyáltalán  tudomást  vettek  róla,  hiszen  egyébként  inkább  csak  Vestfália
szűk határain belül volt ismert.26

1841-től folyamatosan jelentek meg költeményei verseskötetekben, főleg
Heckenastnál,  ahol Lenau támogatta a kiadást,  és  Wigandnál.  (Mindkettő
Pesten. Így az ő esetében nem kell csodálkozni, hogyan kerülhettek versei
Szulik kezébe.) Bécsben bekerült Henriette Wertheimer irodalmi szalonjába.
Innen származik ismeretsége Grillparzerrel,  Stifterrel  és Lenauval,  akinek
első verseskötetét szentelte. Szívén viselte a nők emancipációjának ügyét,
soha nem ment férjhez, de éppúgy, mint politikai téren, soha nem vált agitá-
torrá, noha mindig is hallatta hangját a sajtóban. Az 1848-as márciusi ese-
ményeket kezdetben lelkesedéssel fogadta, de miután szemtanúja volt az ut-
cai  lincseléseknek,  növekedett  a  forradalommal  szembeni  ellenszenve.
Ebben egyetértett Adalbert Stifterrel, amint abban is, hogy a vallás (Religi-
on) fölülmúlja a művészetet, és ezért nincs igazuk azoknak a pesszimisták-
nak, akik a káosz győzelmét és a művészetek pusztulását hirdetik. Előrehala-
dott  életkorában  megismerkedett  Marie  von  Ebner-Eschenbachhal  és  Ida
von  Fleischl-Marxovval,  akikkel  szenvedélyes  tarokkpartikat  játszott.  Ér-
deklődésük azonban kiterjedt a szanszkrit nyelvre és a Kabbalára is. Betty
Paoli  szenvedélyes  dohányos  volt,  halálát  azonban  nem  tüdőbaj,  hanem
idegláz (Nervenfieber) okozta. Háziorvosa Josef Breuer volt, aki Sigmund
Freuddal  közösen  adta  ki  tanulmányait  a  hisztériáról.  70.  születésnapjára
laudációt rendeztek, mely alkalommal leleplezték fiatalkori arcképét, ame-
lyet Bécs városa festetett meg. Kortársai szerint erős egyéniség volt, ugyan-
akkor uralkodó típus. (Írótársnői bevallása szerint olykor úgy bánt velük,
mint a  libákkal.27) 1894. július 5-én halt meg. Nem szerette a nyarat, mert

25 GEBER 16. Stifter bámulói közé tartozott Friedrich Nietzsche is, amint erről Martin  HEIDEGGER

értesít kétkötetes művében: Nietzsche (Stuttgart 61998) I, 88. Maga Heidegger is utal Stifterre a
lélektannal kapcsolatban: Hölderlins Hymne: Andenken (Frankfurt am Main 21992) 108-109.

26 GEBER 19.
27 Uo. 30.
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nyáron senki sem volt otthon ismeretségi köréből. Így sírhelyére is csak ke-
vesen kísérték a bécsi Zentralfriedhofra. Síremlékén nincs kereszt, sírfelirata
nem tud az örök életről. Nem találtam róla adatot, hogy bármilyen vallást
gyakorolt volna.

BETTY PAOLI PORTRÉJA
(SB Antiquariat GmbH árverési katalógus, Nr 1352)

Úgy gondolom, az elmondottakból kitűnik, hogy Betty Paoli semmivel sem
volt kevésbé „rendhagyó” egyéniség, mint Freiligrath. Vajon mi indíthatta
Szulikot, hogy a két idézett „dalt” átültesse magyar nyelvre? Az első és leg-
kézenfekvőbbnek tűnő motívum itt is a két költemény vitathatatlan szépsé-
ge, mondhatni „bája”. Ez segíthetett abban, hogy – amennyiben tudott róla –
túltegye magát a „szabadgondolkodó” szerző sajátosságain. Nézetem szerint
ehhez hozzájárult az a tényező is, hogy Szulik húgát Bettynek (Borbála) hív-
ták.  Ő ápolta önfeláldozóan paptestvérét.  Ez az áldozatkészség kölcsönös
volt. Szulik gondoskodott sógoráról, Dr. Kiss György szemorvosról, aki fá-
radságot  nem kímélve gondozta a szegény betegeket  Szabadkán a  kolera
idején, Szegeden az árvíz napjaiban és Belgrádban is. Ferenc József arany-
koronás érdemkereszttel tüntette ki. Betegsége azonban elhatalmasodott fö-
lötte, és tehetetlenné vált. A betegek ingyenes gondozása, az árvíz és más
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bajok következtében Kiss György és Betty  teljesen elszegényedett.  Ezért
minden ingóságukat el kellett árverezni. Az árverésen mindezt Szulik vásá-
rolta meg, majd végrendeletileg visszaadta húgának, Bettynek.28 Lehet, hogy
ez indította a két melankolikus dal lefordítására és publikálására, hogy Betty
Paoli Dalait mintegy végrendeletül hagyja Betty húgára és általa az utókor-
ra.  Költeményeinek kiadásaiban nem jelentek  meg.  Az óbecsei  belvárosi
könyvtárat rendezgetve véletlenül bukkantam rá a  Magyar Szemle 1890-es
kötetére, s benne a Dalokra. Az általam 2002-ben kiadott Szulik-kötetbe sok
más addig csak kéziratban létező vagy különböző helyeken publikált költe-
ménnyel együtt ezeket is felvettem. Időközben hosszú fáradozás és utánajá-
rás árán rábukkantam német eredetijükre. A fáradozás megérte. Ha Lévay
Mihály olvasta a két verset, úgy gondolom, módosította Szulik költészetéről
alkotott kritikus véleményét, mert ez a két műfordítás Szulikot mint igazi
virtuózt mutatja be.

Ez a néhány idevetett sor segíthet az 1848-as márciusi események utáni
hangulat könnyebb megértésében, valamint a kor költőinek és műfordítói-
nak, azok lelkivilágának, kifejezésmódjának megismerésében, amely a hívő-
ket és lelkipásztorokat is megérintette. 

28 ROKAY Zoltán, Hippokratész és Jézus szolgálatában, in Bácsország 67 (2013) 4/58-63.
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Székely János
„ÉN VAGYOK AZ ÚT”

A kötetben olvasható elmélkedések több lelki-
gyakorlaton elhangzottak. Egyes lelkigyakorla-
tok házaspároknak szóltak, mások papoknak, 
szerzeteseknek. Vannak tehát olyan elmélkedé-
sek, amelyek kifejezetten papok és szerzetesek 
számára születtek (a hívás; szegénység, tiszta-
ság, engedelmesség; a pásztor), és vannak olya-
nok, amelyek elsősorban házasságban élőknek 
vagy házas hivatásra készülőknek (házasság; 
gyermeknevelés). A többi elmélkedés minden 

Isten-kereső ember számára hasznos lehet.

296 oldal, puhafedeles. Ára: 2400 Ft

Varga László
A MEGTÖRT OSTYA ÉS A MEGTÖRT EMBER
Varga László püspök hosszú és rögös utat járt be, míg Ferenc pápa ki-
nevezte a Kaposvári Egyházmegye főpásztorává. A „klerikális reakciós” 

kántor fi a egyedüli hittanos volt az általános 
iskolában, akit társai szüntelenül megaláztak; 
gyönge egészségi állapota miatt nem sorozták 
be katonának, ám amikor kiderült, hogy pap-
nak készül, mégis megkapta a behívó paran-
csot, hogy a fi zikai és a lelki kényszer számos 
eszközével eltántorítsák szándékától; később 
felsőbb utasításra több szemináriumból el-
tanácsolták „politikai szervezkedés” vádjával. 
Mindez azonban inkább megerősítette hivatá-
sában, és a gyöngék, elesettek iránti szerete-
tében.

264 oldal, keménytáblás. Ára: 2900 Ft


