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Makó Pál

 LÍRAI öNARCKÉP

Fordította és a jegyzeteket írta: Nagy Jánosné

Mai tudásunk szerint Makó Pálról nem maradt fenn portré, festmény vagy rézkarc, így 
az utókor nem ismerheti meg a Jászság egyik legnagyobb szülöttének arcvonásait. Ám arról, 
hogy milyen volt a lelki alkata, érzelemvilága, értékrendje, vagyis, hogy milyen volt Makó, 
az ember, részletgazdag képet kapunk az 1752 és 1783 között több kiadást, átdolgozást 
megért latin nyelvű elégiás kötetéből. De a latin nyelv ismerete manapság a verskedvelők 
körében sem általános, ezért keveseknek adatik meg az élmény. Ezidáig csak az Elegiacon 
XIX. elégiája és a Születésnapomra című elégia egy részlete volt magyarul is olvasható – 
ugyancsak Nagy Jánosné, a Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott tanára fordításában –, 
így Makó Pál verseit még a Jászságban is sokkal kevesebben ismerhették meg, mint Janus 
Pannoniusét. Az alábbi öt, személyes hangvételű elégia közlésével szeretnénk Makó Pál 
emberi karakterét és költészetét közelebb hozni a mai olvasókhoz.

A szerk.

I. Elégia 
Praefatio (Előszó)

  Nemrég ott, hol kettős ívvel görbül a tópart, 
   Nyugtalan ballagtam, néztem a zöld vizeket.
  Hősi, nehéz harcokba merülve egészen a lelkem, 
   Tűnődtem, mi legyen művem címe-neve?
  Ekkor Elégia1 jött váltott lépés ütemével, 
   Kis mirtuszt tartott szendén ujjai közt.
  Elfut a pír, megvallom; mert mit kezdjek e szűzzel?
   Én egyedül voltam; s ifjunak nagy baj a nő.
  Ámde felismertem (felfedte lépte, ahogy jött),
   Bátran ily szavakat szórtam a szótlan elé:
  „Mit gondolsz velem? Én bizony hat versláb ütemére2

   Súlyos témákról alkotom verseimet.
  Kérj meg más költőt, aki téged táborod élén
   Elfogad, és gyöngéd lírát megkoszorúz.”
  Rám nevetett: „ó mennyire megcsal a józan okosság!
   Azt hiszed, hogy bármit tudsz alkotni magad?
  Elsőként én óvtalak, én ringattam a bölcsőd, 
   S az voltam neked én, csak mi egy dajka lehet.
  Sőt, ami táplált, s adtam a síró kis csecsemőnek, 
   Nem tej volt, hanem a szent forrás3 itala.
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  Add nekem első műveid! S később, ám legyen, írjál
   Hősök tetteiről fenséges sorokat!”
  Hát beleegyezem, titkon azonban izgat a harci
   Téma, mihez jól megy hat versláb-ütemem.
  Megsejtvén, aranyos haja fürtjeit elsimította,
   S mondta: „hiábavaló bú, ami téged emészt.
  Tán ha egy témád írását nem hosszú sorokból
   Alkotod, úgy nem kapsz méltó érdemeket?
  Nézd csak, Horatiusból4 ami rész az őt olvasókat
   Inkább érdekeli, nem csak egy kötet az.
  Nemde Tibullus5 egykor a békés versei által
   Szerzett hírnevet a teljes föld kerekén?
  Más költőknek e példák lelkierőt, sőt ihletet adtak,
   S nem keveseknek majd ez lesz az útmutató.
  Sok költővel együtt te is merd ugyanezt: sikered lesz,
   Vélük egyenlő vagy, vagy nagyon is rokoni,
  És amit egy nap, sőt a dolgok fátuma kínál,
   Aggódás nélkül arról dalra fakadj!”
  „Ámde ki élvezi nem hagyományos műveimet majd,
   Ha azokat mégis olvasná valaki?”
  „Hát a tömeg – nem tudnád?  – már csak az újat akarja:  
   Versben az újszerünek van jobban hitele.
  Ez ha hiányzik, kis köteted   – orrát ki-kifújva  – 
   Köpködi, és dühösen messze hajítja keze.”
  „És ki lesz ellenük az, ki engem, fegyvertelent megvéd,
   S gyűlölet dárdái közt fegyvert adni ki fog?”
  Ő megnyerve csatáját, nyájasan rám nevetett, és
   Szólt: „oltalmam alatt biztos lesz köteted.”
  Nyomban elfogadom, s megtartom igéretem. Nékem
   A kegyes istennők megcsalatása tilos.

IV. Elégia
Ad natalem suum (Születésnapomra)

  Harmadik újhold jött el április idusa6 óta,
   Lám születésnapomat bús helyen ünnepelem.
  Hajdan e nap nagyon is kedves volt, s ünnepi verssel
   Tartottam meg, amíg szállt a vitorla velem.
  „És amikor idegen föld rút küszöbére kiléptél7,
   Már látványa ijeszt, elrettent ez a hely?
  Mért jöttél a ruténokhoz? 8 Vajon erre a földre
   Jóakaróm9 küldött? (Ó, ez alig hihető.)
  S most várod, hogy tiszteljem születésnapodat, font
   ünnepi laurusszal megkoszorúzva fejed?
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  Lám, becsapódtál: itt csak sóhajtozgat a múzsám,              
   S érzem, alig tud már szólni vidám szavakat.
  Most én csak, balsorsom s fájdalom vátesze, élek,   
   S számkivetésemnek elmondója leszek.” 
  Már annyit sérültem gondoktól, s alig is volt
   Költő voltomnak bármi kis ép ereje,
  S ezt is gyakran a gyötrelem elpusztítni akarja,
   S tenné is, ha nekem nem hoz erőt a Remény.
  Ő véd meg, ha gonosz hatalom jön verseim ellen,
   Ő mindig biztat: „várd ki a holnapodat!
  Hosszú nap küldé a bikát a görbe igába,
   Hosszú nap teszi azt szántássá, ami fű.”
  Nem csillapszik a gondom, ó, jaj, végül is ettől,
   Én boldogtalan! Itt elhágy minden erőm.
  Úgy gyarapodnak az én sebeim, mint múlnak a percek,
   S lesz a nappaltól az éj s éjtől a nap nehezebb.
  Sőt gyötrötten, hogy ne csak egy baj sújtsa a sorsom,
   Más láng is kínoz: sokszor meglep a láz.
  Hát ez a hely engem, nyomorultat lopva felőröl,
   Az nekem ártóbb rossz, mint maga itt ez a hely.
  Már született külsőm eltorzította, mi itt van,
   Hogy most édesanyám kérdene: jaj, te ki vagy?
  Így gyengén, ilyen állapotomban írjam a verset?
   Azt, aki boldogan él, elrettenti a mű!
  Mégis , kérve a  múzsákat, születésnapomat most,
   Hogyha lehet, s elmém hagyja, megénekelem.
  Hogyha a nap – ez a nap – nem támadt volna fel egykor,
   Úgy nem ihatnám most, Russia,10 hűs vizeid.
  Jászságban11 van a föld, mely látta először a bölcsőm,
   S az hallotta az én első hangjaimat.
  Nyomban a kis csecsemőt ragyogó karjába emelte
   Phoebus,12 a jós, és szólt: „Múzsák neveltje leszel.
  Hagyd a pityergést most, jönnek majd könnyteli évek,
   Jaj nekem, mennyi sebet üt még rajtad a sors!
  Nézd csak a szarmata sziklák13 közt eredő sebes Ungot
   S ércrögöket, s eleink szétvert sátorait!
  Majdan e fűzfákhoz, cserjékhez hívod az égből
   Dalt zengő Helikon római múzsahadát.
  Ám miután tizenkét hónapját tölti az év ki,
   Lágyabb szél fogja fújni a vásznaidat:
  Nagyszombat hív vissza, s erővel tartani nem tud,
   Késztet a sors látni Stíria14 fenyveseit.
  És mikor áldozatod kész – sok várost bebolyongván –,
   Majd a csodás Bécs is boldog ölébe fogad.
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  Az már most megigéri neked, fiu, a papi fejdíszt,
   És a kezedbe is ad főpapi pásztorbotot.
  Addig azonban villám sújt, ó jaj, a magasból!”
   Szólt; ragyogása letűnt, jós szava már elakadt…
  Feljön az esteli csillag, a fény a titánnal15 alászáll.
   Szép születésnapom, ó, haldokolsz, áldjon az ég!
                             Újra ha felvirradsz, engem ne itt érjen a hajnal,                                                                                                     
                Kívánom, hogy jöjj másként és ragyogón.     
  Mondjátok ti is, engem akik kedveltek, barátim,    
   Mondjátok: „ legyenek kedvező csillagaid!”    
  Így lesz, hogy soha erre a földre ne lépjetek, és így     
   Kapjon sajkátok óvó, jó szeleket!     
  Teljesül ez bizton; s nekem jobb napokért könyörögtök,
   Sorsom, mint ezelőtt, úgy teljen ezután!  

VI. Elégia
Ad Lunam, cum abire cuperet

(A Holdhoz, amikor elmenni vágyott)

  Hallgatnak a kutyák, s a békés éjszaka csendje
   Engem is elringat megszokott fekhelyemen.
  Kellemes álmokat is küldött szemeimre a sziklás
   Víz közeléből jött hullám lágy moraja.
  Ébredezem mégis, kinyitom két ablakom és fenn
   Fénylő csillagokon jár a tekintetem, óh.
  Hold is volt, s szóltam neki: „Fénysarlód hegye által
   Gyötrött énemnek, kérlek az égre, segíts!
  A keserű balsors félelmesen egyre szorongat,
   Hasztalan sok könnyem, tudhatod azt magad is.
  És míg mindent látsz odafentről, láthatod azt is,
   Tornyait hol emeli ősi Vienna16 feléd.
  Ím ott van Jupiter, aki zord villámmal is sújtott,
   És a ruszin17 földön kényszerit élni, gyötör.
  Ám most, hallgatag éj idején vidd sóhajom hozzá,
   Érd el, hogy ne legyek, hosszan számkivetett!”
  „Feljutnak a fohászok az égiekig (nekik így jó),
   S azt a fohászt, mi jogos, teljesitik szivesen.”
  „Ím a jogos kérés: hadd menjek ez elszomorító
   Földről, és távol bárhova, itt ne legyek!
  Pompás városokat vágynom most vakmerő lenne,
   Nincsen a lelkemnek kívánsága merész.
  Műveltebb városkát s égboltot derüsebbet!
   Ennyi a legfőbb jó, mit kérnék, adomány.
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  Nem száműzöttként veszteglek e szarmata18 tájon,
   Csillagok! már tanuim lesztek, bűnöm ha van!
  Van bűnöm, mert vágyva fogadtam a főnöki szókat,19

   Másnak ez nagy jutalom, csakhogy rab vagyok én.
  Hát nyomorúságom megszánván, vidd oda, Phoebe,20

   Ég ura színe elé gyötrődő szivemet!
  Ő kegyes és teljesség. Meg fog szánni bizonnyal,
   S kérésemre atyánk rábólint: legyen úgy.
  Nem kell, hogy fáradjon a stílussal, hisz elég az: 
   Hogy nekem egy szócskát szóljon, mondja ki: „menj!”
  Akkor szárnyakat, mint rég Daedalus,21 nem könyörögnék,
   Csak bólintson rá, s nyomban szállni fogok.
  Akkor majd, Phoebe, neked kellemesebben adózom,
   Felszabadult szívvel, s gyötrelmem tovaszáll.
  Múzsám eddig a bánatnak szolgált velem együtt,
   Akkor majd téged énekel háladalom.”
  Így szóltam; s távozván Cynthia,22 fényteli sarló,
   Bólintott kecsesen, fejbiccentve köszönt.

VIII. Elégia
Somnium de futuro propediem abitu

(Álom a hamarosan eljövendő távozásról)

  Meghatják a fohászok az égieket, vagy a csúfos
   Éj megcsal; de hiszem: feljutnak az imák.
  Mert nemrég, mialatt testem még tartja az álom,
   Már hajnalcsillag hívja a hajnali fényt:
  Árny állt ágyamhoz (mély álom nem kötözött le),
   S lágy susogással szólt: „kelj föl, rajta, siess!
  Rajta, a sors hív: elhagyod a sebes Ungot23 is, menjünk,
   Téged más nap vár s kellemesebb levegő.
  Végre az istenek s néma Vienna24 is hallja a hangod,
   Azt pedig mindeddig hasztalan hordta a szél.”
  Így szól, s álmommal könnyű levegőbe elillan.
   Megszólalt a kakas, s biztat engem e jel.
  Menni fogok: ó mennyi sok érzelem árad a szívben,
   Hisz felkel nekem az égen a hajnali fény!
  Menni fogok, és vágyom a földre, akármilyen is lesz,
   Mit megígértél most, bárki vagy, mondd, hogy igaz!
  Mint amikor a hajós fáradtan a tengeri úttól
   Megpillantja honát – nők, csapszékek után –,
  Jámbor örömmel a vágyott földnek csókokat hint, hisz
   Bírta a számkivetést s tenger sok viharát.
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  Így én hosszan szenvedek fortuna25 sok sebe által,
   Bűnhődtem, de letelt, minden örömteli lesz.
  És ha gyönyör a visszatekintőnek, ami emlék,
   Mily nagy öröm s hála, égiek! telve a szív.
  S inkább boldog a megsebesült katona, ki csatából –,
   Mint aki ellent sem látva – jutott haza már.
  Jobban örülve helyez koszorút széltörte hajóra
   A hajós, mint arra, melyet a szél röpitett.
  Sőt nagy Ulisses26 is boldog volt már Dulichiánál,27

   Bár kimerülten a vad tengeri vészek után.
  Még három hó hátravan (nékem több az egy évnél),
   Ám majd mindezeket egy nap zárja le már! 
  Ó, születésnap, szent fény, mindennél ragyogóbb, ó,
   Jöjj mielőbb!  Gyakran kért téged sok imám:
  Auróra,28 te hozod hát várt napomat paripáddal,
   Rózsás harmatosan gyors gyeplőd megereszd!

XIX. Elégia
Cum ad Matheseos studium Viennam mitteretur

(Midőn matematikai tudományok tanulására Bécsbe küldetett)

  Most koszorúzzátok fejemet – győztem! – ti, babérok!
   Óhajom teljesedett, néma Vienna29 fogad.
  Bölcs tudományra, hová rég vágyott testem, a lelkem,
   Íme, parancsoddal, jóakaróm,30 mehetek.
  És megyek. Ah hogy vágytam szent berkekbe31 belépni,
   S most meglesz, minthogy feltárod kapuit.
  Eddig is mentem volna, de árral szembe hajóztam:32

   Balga riválisaim késtettek utamon.
  Végre a nyílt tér vár; oldjátok el ím a hajómat, 
   Enyhe fuvallat jön napnyugat tája felől.
  S már utazom. Távolban a császár várfala látszik,
   S tornyaidat látom, büszke Vienna, neked.
  Légy üdvöz,33 város, s a Mathézis34 hős laka, ó, mind, 
   Nektek is üdv, utcák, hányszor vágytam ide!
  Nem bámulni jövök ám én e nagyszerü várost,
   Ezt aki véli, az nem ismeri lelkületem.
  Sem szent templomi, sem a királyok szép palotái
   Nem bűvölnek, bár jólesik látni nekem.
  Ah, legyen az boldog, ki csak épületet, falakat néz
   S tündöklő sétányt, tarka keresztutakat!
  Engem jobban megragad ím az égi Mathézis
   Lakhelye, mint ami ott rajta kívül esik.
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  Én eme partokat és kikötőt kívántam az égtől
   Szélvert sajkámnak, s volt ez a cél nekem is.
  Mégis alig tudtam neki mindezeket megigérni,
   Bennem alig volt már – majdnem semmi – remény.
  Hagyj fel a vágyakkal – szóltam, mert már kimerültem –,
   Nem jutnak szavaid a süket istenekig.
  Mégis próbáld újra az égiek támogatását,
   Érd el a vágyaidat, tudd, mit tűrsz ezután!
  „Mind a mathématikus” – mondják rólunk – „esze-sújtott”35.
   Nemde így állítják? – s elhiszi szerte a nép.
  „Vagy bizonyos, hogy megtévesztenek léha tudással,
   S munka, dolog nélkül töltik a drága időt.
  Menj most, és tudománnyal gyengítsd büszke erődet,
   Majd csak nagy név lesz együgyü munka becse!”
  Engem is így verdestek a hullámok, de a szélvészt
   Megzabolázták már jóakaróm szavai.
  Ő ha vigyáz rám, nem bánom gúnyját a tömegnek,
   Ostoba az, s engem bírám36 védeni fog.
  Marjon akár mocskos szájával a nyers szavu köznép,
   Ám legyen; ő egyedül elfogad, és ez elég.
  Pusztuljon az irigység, s szentélyét a Mathézis
   Tárja ki, s ott engem kézen fogva vezet.
  Már elválok a földtől, és feltárul az égbolt,
   Puszta tekintetem is járja a csillagokat.
  Már tudom én: lovain mily kört fut körbe a Nap s Hold,37

   Mért tizenkét hó az, ez csak egy hónap idő?
  S míg Phoebus38 fénylik mindig ugyanoly kerek arccal,
   Mért nővére39 kerek képe meg ingadozó?
  S bár tengerhullámba merül sok más,40 azután kél,
   Mért nem buktok alá, Göncöl csillagai?
  Hát neked, Augustin,41 aki vágyaim teljesedését
   Pártolod, érdemedért hálás hogy lehetek?
  Csillag amíg lesz (s mindig lesz sok csillag) az égen,
   Nem mulik el hálám, lelkem is áldani fog.
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JEGyZETEK

 
1 Elégia: az elégiaköltészet istennője. (Az elégia: szomorú hangulatú lírai műfaj.) 
2 hat versláb üteme: hexameter, a hősi eposzok (epikai műfaj) versformája. 
3 szent forrás: castaliai forrás, a múzsák szent forrása a Parnassus hegyen; a rómaiak hite 
szerint vize költői ihletet ad. 
4 Horatius: (Kr. e. 65–8.) a latin lírai költészet kiváló alakja. Makó Pál szövegében: 
„pelignus” (azaz Samniumból származó) költő. 
5 Tibullus: (Kr. e. ?50–19.) latin elégiaköltő, témái: egyéni érzések, bánat, 
háborúellenesség, falusi idill, szerelem.
6 április idusa: április 13. napja. 
7 ...kiléptél: önmegszólítás, ill. párbeszéd önmaga és költői énje között 8 soron keresztül. 
8 ruténok: ruszinok; a mai kárpátukránok régi neve. 
9 jóakaróm: valószínű, hogy a jezsuita rendfőnök, aki beosztotta a novíciusokat, ki hol 
töltse a próbaévét. 
10 Russzia: ruszin föld, Kárpátalja. 
11 Jászságban: Jászapátira utal, ahol Makó Pál született. 
12 Phoebus: Phoebus Apollo, itt: mint a múzsák karvezetője, a költészet segítője, kedvelt 
helye a Helikon hegye. Istene a jóslásnak is. 
13 szarmata sziklák: a Kárpátok vadregényes vidéke. A szarmata nép ókori nomád törzs volt. 
14 Stíria: Stájerország, központja: Graz, a költő Nagyszombat utáni állomáshelye. 
15 a fény a titánnal alászáll: a fényből, az Olymposzról lelépdelő titán (mitológiai óriás) 
az estét, a nappal végét jelenti. 
16 Vienna: Bécs latin neve. 
17 ruszin (vagy rutén): a mai kárpátukránok régi neve. 
18 szarmata: iráni eredetű ókori nomád néptörzs, sok európai területen is hódítottak; 
(szarmata táj: barbár vidék). 
19 A jezsuita rendi képzéshez tartozott, hogy az elöljárók, a rendfőnökök próbaév(ek)re 
küldték a novíciusokat, akik nem tudták, milyen körülmények közé kerülnek. 
20 Phoebé: Diana, azaz a hold és vadászat istenasszonya. 
21 Daedalus: a krétai labirintus építője. Magának és fiának készített szárnyakat, hogy az ég 
felé szállva elmenekülhessenek a lezárt labirintusból. 
22 Cynthia (vagy Cinthia): Diana mellékneve; itt: a hold. 
23 Ung: folyó az Északi-Kárpátokban. Ungváron, próbaévének színhelyén számkivetettnek 
érezte magát Makó Pál. 
24 Vienna: Bécs. 
25 fortuna: a forgandó szerencse, jó- vagy balsors.  
26 Ulisses: Odüsszeusz latin neve. Tíz évig hányódott a tengeren, míg hazaért Ithakába 
Trójából. 
27 Dulichia: sziget Ithaka közelében, Odüsszeusz birtoka. 
28 Auróra: a hajnal istennője. 
29 Vienna: Bécs; néma, érzéketlen, mert eddig nem fogadta a tanulni vágyó ifjút. 
30 jóakaróm: Augustinus Hingerle, Makó Pál pártfogója, aki kieszközölte a költő bécsi útját. 
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31 szent berkek: a tudomány szent berkei. 
32 hajóztam: szimbolikus jelentésű: hajózni viharos folyón vagy tengeren annyi, mint 
viszontagságos életet élni. Ennek ellentéte: partot érni, kikötni, azaz célt érni, nyugalmat 
lelni. Ebbe a fogalomkörbe tartozik a vitorla, vászon, hajó, csónak, ladik, sajka … 
33 üdv neked: latinos köszöntés (vö.: üdvözlégy). 
34Mathézis: a matematika tudománya megszemélyesítve, isteni rangra emelve. 
35 esze-sújtott: a gúnyolódás hat soron át tart. 
36 bírám: P. Hingerle 
37 Nap s Hold: Az ókori mitológia szerint a Nap isten és a Hold istennő fényes hintón jár az 
égen tündöklő paripákkal. 
38 Phoebus: a Nap. 
39 nővére: a Hold, a fogyó és a dagadó. 
40 sok más: a Göncölön kívül más csillagok. 
41 Augustin: Augustinus Hingerle (1690–1760) jezsuita szerzetes, a grazi egyetem tanára, 
később a bécsi rendház elöljárója. 
 
 
 


