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Kiss Tamás

Nagy Imre, a diákköltő
/1817-1840/

Mai napig a kollégiumi poéta-deák klasszikus alakja, akit az Anyaiskola nevel
napi "egyfertály brúgón", hacsak reggel közhírré nem teszik, hogy "hodie non
dividetur panis". Ám 6 már a magyar reformmozgalmak kellős közepében él,
s nagy elődje, Csokonai szellemi bűvköréből felnéz Vörösmartyra is, s a tubákos
pikszis mellett megénekli hősi dicsőségünket. Arany János, akivel egyidős, s
együtt tanul a Kollégiumban, találóan jellemzi később /1861-ben/; "Költeményei
/legnagyobb részben/ azon kor bélyegét viselik, midőn a Vörösmarty-aera tün-
döklő nyelvén lelkesült fiatalság képviselőjeként ily feledhetetlen sorokat zenge:

"Pillanatnyi kéj virult előttem,
Szívderű tavasz sugarain
Napjaim közé reményt ha szőttem,
Dúlt csak és csak mindig szikla kín..."

Arany fejében húsz év múlva is felcsillannak tehát a költő fájó Hattyúdalának
megindító sorai; de nevét századon át mégis az tartotta fenn - néhány kivételes
tehetséget eláruló költeményén kívül -, hogy kollégiumi diákként a Kisfaludy
Társaság koszorúsa volt. Beöthy Zsolt is azzal emeli be irodalomtörténetébe,
hogy "tanulóként ... Árpád balladájával és nagy formai ügyességről tanúskodó
dalaival tűnt fel."

Kisújszálláson született 1817. február 24-én. Szegénysorsú tehetséges fiú, aki
roppant szellemi igényekkel vágyik "a debreceni Minerva rózsákkal és liliomok-
kal ékes berkeibe" - mint írja. Városa be is segíti, így érkezik 1832-ben Deb-
recenbe. Eminens diák lesz, aki magántanítványokat vállal. Péczcly József pro-
fesszora veszi pártfogásába, mint fiának is instruktorát. Teológiát és filozófiát
hallgat, érzékeny fiatal lélek, már több nyelven ír verseket. Péczcly buzdítja,
sőt Lant című irodalmi almanachját megnyitja a 17 éves költőnek. 1838-39-bcn
Váradon és környékén nemesi udvarházakban nevelősködik. Innét jön vissza a
Kollégiumba a költészeti osztály préceptorának, de alig fejezi be az évet, a már
köhécselő, betegeskedő fiút sírba dönti a szárazbetegség.

Nagy Imre nemcsak ezért valódi "diákköltő", hanem azért is, mert igazi hangját
a régi diákok élménykörében találja meg. Örömet ad neki egy-egy ünnepi legáció
vagy a várvavárt nagy vakáció:

Pénzemnek holdja el fogyatkozott,
Egy árva fillér nincsen birtokomban:
Szurkolni kell az orditóriumban,
Isten megvert, sorsom megátkozott.
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Derűm sötét borúra változott,
Egy-két ütet tapló áll tarsolyomban,
Mely pénztől duzzadt gazdagabb koromban,
Mit még ünnep, s civis gyerek hozott.

Koplalni baj, torkig lakozni jó;
Jövel hát várva-várt vakáció.

A kollégiumi diák megtalálta akkor örömét, nemes szórakozását akár a Na-
gyerdőben, akár a Ghilányi kiskocsmában egy kis vinkó mellett. A fegyelmi
szabályzatok szigora ugyan rugdalózott ellene, de Csokonai jókedve, szelleme
élt és virult, persze a versírás mesterségével együtt. Mert hiszen a vers a min-
dennapok jóíze, belőle leckét is kell írni, verselve honi vagy latin nyelven Horácz,
Ovid szellemében. Ezek a Pallos Debrecinában láttak napvilágot, a magyarok
a Lantban, a diákrigmusok a Dorombban. /Ekkora tere volt valaha az irodalomnak
a Kollégiumban./

Nagy Imre tehetsége felcsillan itt is, ott is, de egy-kettőre "poéta doctussá"
érik. A nagy iskolán nevelkedik: korán elragadja Vörösmarty "lángképzelete",
de érezzük, hogy olykor hiányzik még az egyéni érzések mélysége. Típusélmé-
nyek tarkítják, amik Bajzához közelítik. A Száműzött, Polgársír című versei
Bajza merész szóképzéseit sejtetik /bájnap, bájreggcl, pályabér, mézajk stb./, de
a Sashoz már ifjúi remek vers.

A Kollégium adta rendkívüli formai kultúra és az Aurora-Athenaeum-kör,
Péczcly debreceni köre - amitől Arany annyira húzódozott - bontakoztatta Nagy
Imre poézisét. Egy csinos almanach-költészet kórusából hallik ki ez a fiatal
hang, bátor, önbizlatással, mint a gyöngyszem-kerekre érett Ne félj:

Ha ellened dühös vihar
Orkánként zúg, szegül:
Mint cédrus a Libánuson
Állj rendületlenül.

Nevesd a sors csapásait,
Küzdj bátran és remélj,
A szikiaszívnek száz halál
Pokol sem árt, ne félj!

vagy a Légy nagy, klasszikus veretével:
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Öleld szilárdul terveid oszlopát,
S ne tépjen attól léti vihar külön,
Légy nagy, s ha bár föld reng, s az ég dörg,
Menj tova, int az erény, ne csüggedj.

De a kristályos költői tömörítés mellett mestere már a képgazdag, bonyolultabb
ódái megoldásnak:

Boríts engem is a szőnyeged árnyiba,
Szállj égből le reám béke galambjaként,
Vagy tán messze kerülsz még te is - ölyveim,
A gondok gonoszul űzve riasztanak el?
Oh míg rajtuk ütcnd majd diadalmasan
Nagy testvéred, az úr, a tehetős halál:
Fogd bé bús szememet mákkoszorús szülött,
Szelíd álom, az est mennyei gyermeke.
/Álomhoz/

A fiatal költő már a korabeli magyar líra ígérete maréknyi költeményével,
de eredeti hangon még a diákélet gondtalan, felszabadult érzései, képei tükrö-
ződnek a dalolható rigmusok mögött. A kálvinista peregrinusok, legációba járó
deákok üde jókedve szólal meg valóban avulatlan darabjában, az utazó diákban,
amely megzenésítve évszázadon át élt a Kollégiumban. A három sátoros ünnep
előtt Csokonai Tihanyi Ekhójával együtt énekelte az ünnepköveLségbe induló
ifjúság:

Indul nagy utára az árva diák,
Feszítik agyát karakán ideák;
Jó bor, mibe gondja temetve leend,
Szép lány, kit amúgy magyarán ölelcnd.

Míg fenn van agyában a hejre leány:
Vállát töri a bútor és kacagány;
Mért kelletik így nyomorogni gyalog?
Mond, hejh! biz ez uccsc fonáka dolog!

Sok van, ki üvegbe szegett kocsin ül,
Nem tud pedig egyik is ám görögül,
Nem hallgata hagyma szagú szavakat,
Szcrzc kocsit és bele szép lovakat.
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De mért zavar e fanyar ízű panasz?
Hintót, lovakat hiszen úgysem ad az.
Nem messze fehérlik a pusztai lak,
Jó bor vagyon ott s gyönyörű kis alak.

így andalog; és tova messze halad.
Hegy, völgy, falu, város utána marad,
S majd, ha elér hova vágyakozott:
Megszállja a hemzsegő kosta lakot.

Ki ne erezné, hogy a vers deáki hanulatán túl remek XIX. századi magyar
zsánerkép, Csokonai után és évekkel Petőfi előtt? A szép iskolás anapesztuszok
mögött már a népies irányzat vaskosabb elemei tetszenek fel. Csak a veszteséget
érezzük, hogy nem élhette meg költője a János vitéz sem a Toldi megjelenését.
Nagy Imre még a posztromantikában él, a korai nemzeti remények megszólal-
tatója. Országos sikerét is egy akkor divatos műnemben, a történelmi balladában
éri el.

A ballada műfaji mivolta nálunk még akkor tisztázatlan. Az a ballada-ipar,
ami a romantika hatására Ausztriából indul el, nálunk a történelem nagy alak-
jainak megverselésére irányul. A Kisfaludy Társaság, a Regélő, a Honművész
minden jó hazafi tollforgalót történeti balladák írására buzdít. A németeknél
Uhland, nálunk Garay János ennek a jelesebb művelője. A vezető irodalmi te-
kintélyeink közül pedig Toldy Ferenc áll a "ballada-mozgalom" mellé. Négy
pályázatot hirdet meg egymásután a Kisfaludy Társaság, egyik ilyen, 1839-bcn
meghirdetettből kerül ki győztesen Nagy Imre Árpádja. Voltaképp románc-szerű
megéncklése ez a vérszerződésnek. A négy részre tagolt versen ott az avatott
költő kezének nyoma, biztos és könnyed verstechnikával dolgozik, csak tárgy-
magyarázó módszere - amivel a Pusztaszer elnevezés eredetét is rímbe szedi -
mutat némiképpen az "ipar" követelményére. A költemény tárgya ugyanis már
a pályázatban körvonalazva volt, amitől, éppen a költemény sikere érdekében
nem akart eltérni.

Betegen írja, ágya szélén ülve, lázasan. Jelszót Vörösmartyból hoz: "Nézz
Árpádra magyar! ki hazát állíta nemednek" - A gondosan kigondolt keretbe a
Zalánon vett győzelem után Árpádot állítja, aki beszédet mond; majd a vérszer-
ződés jelenete következik, utána Árpád áldása és imája, és a Szer értelmezése:

Szer mint tanúereklye áll
Végetlen ezrekig,
Fölötte hontörténetek
Nemtője őrködik;

S míg csak s z e r áll, míg hon leend
Míg érez a kebel:
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A honfi és emlékezet
Árpádról énekel

Éjjel, álmából rebbenve is csiszolgatja jambusait. Reggelre ébredve grafit-
jegyzéssel tele a fehér fal. Remél és remeg, mert Vörösmarty is ott lesz a bírálók
között. Köhögési rohamait, irtózatos gerincfájdalmait legyőzve, elkészül a pá-
lyaművel, és postára adja november közepén. - Ennek nyernie kell, barátom! -
mondja préceptor társának. Csak a várakozás ideje bizonyult hosszúnak. A bíráló
bizottság a Kisfaludy Társaság 1840. február 6-i ülésén döntött: harminc pályázó
közül az Árpádnak ítélte oda az első díjat "valamennyit meghaladó tartalmassága
miatt". A pesti gyorsszekér február 9-én érkezik a Kollégiumba Fáy András
levelével és a díjjal járó ezüst serleggel. Az ifjúságon mély megrendülés és
zokogás vett erőt, mert a költőt éppen egy hete kísérte ki a Cegléd utcai temetőbe,
végső nyughelyére.

Nagy Imre költői világa nem túl rétegződött, és nem szélesebb, mint egy
tájékozott ifjúé lehet. Ahol szűkebb a világ, az élménykör, klasszikus és friss
humán műveltsége segíti. Ez az ifjúi lant mindent csak megpendít, szinte mu-
tatóba. Első helyen áll a haza, mégpedig egy polgári eszmekör igézetében, hisz
a reformkor fia /Polgársír/. Versben köszönti a polgári szabadságelvekért küzdő
Beöthy Ödönt, köszönti a bebörtönzött Kossuthot, s lefordítja Byron Napóleon-
ódáját. Két éneke is van a leigázott Lengyelországhoz. A kor visszhangjai ezek
csupán, költői gyakorlatok. Szép hangjai szólnak verseiben a barátságnak, egy-két
induló érzelme a szerelemnek, de egész líráját átszövi egy sötét sejtelem: a
közeli halálé. A fagyos sír víziója, a láz, a hervadó arc, hideg veríték, könnyek
telítik ezt a halálromantikát, ha szabad ezt így nevezni, mert költészetének a
legőszintébb, legátéltebb zengése a fájdalom. Mint az amarillis pompás zöldje
és virága, alighogy kinyit a száraz gumóból, már fölötte lengedez a hervadás.
Ennek a három esztendőre behatárolt költői életnek a tartama is behatárolt.

Mégis jut ideje a játékosságra is. Meglepő költészetének játékos formagaz-
dagsága. Bajza követője volt, s Péczely tanítvány az iskolában. Egy esztendőre
- akár őse, Csokonai - a poétái osztály préceptora is. Keskeny sorai rokokósan,
disztichonjai bravúros muzsikával lejtenck. A divatos és hagyományos verstípu-
sokat pedig, mint a madrigált, rondót, ritomelt, triolettet valóságos kedvteléssel
gyakorolja. Bizonyára iskolai példáknak is készített belőlük, de valójában belső
műhelygyakorlatok is ezek. Lányokhoz, barátokhoz névrejtő verseket ír, bravúros
akrosztikont, telesztikont, sőt akrotelcsztikont. A formák csínjait, titkait kutatja
lázas készülődéssel.

Hattyúdala közvetlen halála előtt - amit Arany is emlékezetében őrzött - nem
véletlenül költői remeklés:

Nap jön és megy; és a hervadásnak
Lángkönnyűi forrnak arcomon,
És időtlen hantot kínok ásnak,
Irgalom nincs írva sorsomon,
Életem lezajlik habzajával
Beborítva lchgő fátyolával.
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Reng szívem, mint hullám-hányta sajka
Bennem elfagy minden érzemény,
Néma, zárt az elhalónak ajka,
Szemfedője gyászba hullt remény...

Ezt az utóbbi két sort írták húsz év múlva, 1860-ban a diákok gyűjtéséből
állított sírkövére is. Halálhírére Jósika Miklós írta Péczelynek, hogy "a Kisfaldy
Társaságban nem maradt szem szárazon, ő dísze fogott volna lenni költésze-
tünknek..." Hatása évszázadig nem múló Csokonaié mellett a Kollégiumban.
Verseit először bátyja, János adja ki 1846-ban. A második, teljes kiadás Szeremley
Barna gondozásában 1897-ben jelenik meg Kisújszálláson. Korábban a Kisfaludy
Társaság évkönyve hozza néhány versét. Könyve ma már ritkaság számba megy,
1896-ban a Millennium évében még felújítják, szavalják Árpádját és más verseit;
a diákság őrzi emlékét. Az irodalomtörténetek, lexikonok fenntartják nevét. Már
a versei halványulnak, lassan elhallgatnak.

Százötven éve halt meg Nagy Imre, alig huszonhárom évesen. Egy kis darabja
mégis a mindig fiatal magyar lírának az ő poézise. A régi Cegléd utcai temető
felszámolásával, a hatvanas évek közepén a régi híres emberek társaságában
/Péczely, Fazekas Mihály, Diószegi Sámuel/ az ő hamvai is átkerültek a Köz-
temetőbe. Díszsírhelyet kapott a költő, ott pihen egyszerű kis obeliszkje alatt
Könyves Tóth Mihály sírja mellett. 1958-ban tárgyaltunk hamvai Kisújszállásra
szállításáról, épp miniszterelnökünk kivégzésének napjaiban. A gimnázium akkori
igazgatója - a puszta névazonosság miatt - visszarettent attól, hogy az újságok
ilyen hírfejt közöljenek: "Hazaszállították szülőföldjére Nagy Imre hamvait",
így maradt Debrecenben. E szorongó gyávaság ma már a történem humoros
lapjaira tartozik.


