
Megnyitó előadás a tiszaföldvári Bányai Kornél Emlékesten

Az én nemzedékem a harmincas évek elején kezdett kibontakozni. A falut jártuk,
szociografusoknak, falukutatóknak neveztek bennünket. Három millió volt a föld-
nélküliek számai, egy-egy ilyen földnélküli ember havi jövedelme 20-24 pengő körül
mozgott. Tömegnyomor, tömegéhezés volt a népsors, és ez a nemzedék azt mondotta,
illetve én mondottam a vásárhelykutad találkozón: „Gyönyörű dolog irodalmat
csinálni, de kinek csináljuk, ha éhezik, sorvad, pusztul a nép. Tárjuk fel tehát és
mutassuk meg a népsorsot." Minden szombat délután - mert tanár voltam - az isko-
lából a pályaudvarra mentem, falura utaztam, és csak hétfő reggelre érkeztem vissza.
Egyik ilyen utam alkalmával mentem át ezen a tájon, esett az eső, majd hirtelen
elállott, harmatban fürdött a táj, a szőlőkön!, gyümölcsfákon fényes vízcseppek ragyog-
tak. Milyen szép kis magyar gyarmat - gondoltam, midőn megállóit a vonat, de nem
láttam a helység névtábláját, mert az utolsó kocsiban ültem. Tovább indultunk, mire
az állomás elé értünk, akkor látom, hagy Homokot hagyjuk el -, itt él Bányai Kornél.
- Gondoltam, hogy leugrom, de éppen gyorsítani kezdett a vonat. Azután hónapo-
kon keresztül törtem a fejem, hogy miként lehetne őt belevonni ebbe a nekiinduló
irodalmi mozgalomba, mikor megérkezett korai halálának a híre.

Ki volt ez az ember, ki volt ez a költő? Honnan jött? Újbányán született, ősei
valamikor - elbeszélése szerint - bányászok voltak. A föld mélyét túrtákí, onnan
jöttek fel a napra. Ez a nagy ugrás, ez a nagy lendület elevenen élt Bányai Kornélban.
Mintha ő is valahonnan a föld mélyéből jött volna fel és örült mindennek, a napnak,
a fénynek és emberhez méltó életet szeretett volna teremteni Magyarhonban. Családja
Üjbányán élt, azután kerültek Lévára, ott végezte a gimnáziumot. Több évvel felettem
járt, abban az időben a nagyobb diákok nem barátkozhattak a kisebbekkel, mert ez
nagy sérelem lett volna a diák ranglétrán. Mégis jól emlékszem a diák Bányai Kor-
nélra. Piros arcú, barna szemű és hajú, folyton mosolygó, igen nyájas fiú volt. Már
diákkorában verseket írt a Zászlónk c. diáklapba, melyet Izsóf Alapos szerkesztett.
Emlékszem egyik versére, a lap az első oldalán hozta. Akkor már megindult az első
világháború, Bányai azt írta ebben a versében, hogy várunk valamire, nagy, mindent
megoldó dologra, de nem a háborúra gondolt. Egy percre sem kapta el a háborús
láz, mely még érett, nagy írókat is megfertőzött. Érezni lehetett, hogy már ebben
a korai versében a forradalmat várta. 1915-ben sor alá került, az esztergomi császári
és királyi 26-ik gyalogezredbe vonult be. Rövid kiképzés, majd a tiszti iskola elvég-
zése után, mint hadapród jelölt az északi harctérre került, egy szakaszt vezényelt.
Édesanyja, aki nagyon szerette, szőrmemellényt küldött utána. Gyakran mondogatta
Kornél: „Nem bírtam volna a szibériai teleket a szőrmemellény nélkül, midőn anyám
utánam küldte, megmentette az életemet, másodszor is életet adott." - Mint mon-
dottam, az északi harctérre került, szakaszával egy előretolt állást védett, körülötte
mindenütt visszavonult az osztrák-magyar katonaság, őt azonban szakaszával együtt
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ott feledték, vagy tudatosan ott hagyták. Mégsem mozdulhatott, mert nem érkezett
ilyen irányú parancs. Egyik éjrzaka kopácsolást hallott az ellenfél oldaláról. Egy folyó
futott közöttük, tudta, hogy hidat építenek a hajnali támadáshoz. Hajnalban csak-
ugyan megindult a támadás, eleinte védték magukat, vagy tíz lépésnyire Kornéltól
verték főbe az egyik katonát, aki tiszti szolgája volt. Kiloccsant az agyveleje; Kornélt
annyira megrázta ez a látványt, hogy megadást vezényelt. Megkérdeztem, hogy lőtt-e
az ellenségre? Sose lőtt, illetve nem célzott emberre, fölfelé, vagy oldalt lőtt, mint
katona sem esett tudva és akarva emberölés bűnébe.. Egyik igen szép versében írja,
hogy valamelyik eltévedt golyó talán mégis megölt valakit, és ezért jutott hadi-
fogságba, ez a büntetése. Ilyen tiszta ember volt -, ennyire érzékeny lelkiismerettel
ruházta fel a sors. A fogságot Omszkban és Krasznojarszkban töltötte. A foglyok
között azonnal kirobbantak a társadalmi ellentétek. A legénység szembehelyezkedett
a tisztekkel, akiket „hajcsároknak" csúfoltak. Mennyi érdekességet mesélt a fogoly-
tábor életéről. Azt hiszem, ha életben marad, kitűnő prózaíró is lett volna belőle.
A táborban is voltak szellemi meg gyakorlati emberek. Gyakorlati ember volt egy
földije, aki csapdákat állított fel a tábor kerítésénél, kutyákat fogott eí, kutyapörköl-
te!; főzött és árusított, ott is megcsinálta a maga kis üzletét. Ám, Kornél és társai,
Dornbusch, Sugár, meg Pogonyi nagy emberi ügyre tették fel az életüket. Mikor a
forradalom kirobbant, nem jöttek azonnal haza, hanem Ember címen magyar forra-
dalmi lapot indítottak. Csak egy számát láttam, Bányai Kornélnak igen szép verse
jelent meg benne. Bányai magába szívta a Nagy Októberi Forradalom élményét, és
hitte, hogy rövidesen áthatja az egész világot. Ezzel az élménnyel jön majd haza, és
itthon is meg akarja indítani a forradalom előkészítését.

Szibériából egyelőre Turkesztánba ment, Taskentben állapodott meg, és most
már fokozott erővel dolgozott. Még a fogolytáborban írta a Búzák születését és halálát.
A fogolytábor drótjai közé szorítva is életben, búzában, kenyérben és örömben gon-
dolkodott. Mikor pedig kijött a táborból, Turkesztán forró mezőin, a magányban
és az elmélkedésben feltört belőle a halál megrázó élménye. Mint katona szüntelen
élet és halál peremén járt, hullahegyek közötti, bajtársak hullottak el mellőle. Meg
kellett birkóznia ezzel a tragikus élménnyel, és meg is birkózott. Megírta A halál
zsoltárai-t, ebben a versciklusban legyőzi a halált, meghirdeti, hogy nincsen halál,
csak élet!

Elkészült lélekkel, forradalmi hévvel jött haza Lévára. Édesapja akkor már nem
élt, a család egyik rokona, a Béla bácsi minden áron hivatalnokot, megbízható polgárt
akart bcíőle csinálni. Addig gyötörte, rágta a fülét, mígnem Kornél nyíltan meg-
mondotta: „Béla bácsi, én kommunista vagyok". - Béla bácsi ekkor sírva fakadt és
levette a kezét róla, Kornél pedig átcsúszott az Ipoly vonalán és Budapestre érke-
zett. Nem volt tanácsos mutogatni magát, mert a fogolytáborban a tisztekkel - bár
ő is ti.;zt volt - éles ellentétbe került. Ezért a Ráday utcában egy közös barátunknál,
Szabó Miklós rajztanárnál húzódott meg, aki padlásszobában lakott és takarítót sem
tartott. Nem jelentette be magát Kornél, és ott nem talált nyomára senki. Múltak
a hetek, a hónapok, nem történt baja, nem találkozott szerencsére olyan emberrel,
aki feljelentette volna. Ezért önálló lakást bérelt Kelenföldön, jó messze a központtól.
Beiratkozott a jogi karra, a jogot hamar el is végezte, de ez mellékes dolog volt
neki. Bányai Kornél tudta, érezte, hogy Ady halálával tulajdonkeppen a Nyugat-
nemzedék kora befejeződött és valami újat kell teremteni. Milyen újat? Folytatni Ady
forradalmiságát, egyre szélesebb méretekben. Forradalmi magyar folyóirat alapítására
törekedett, az ellenforradalom közepettel, amikor ez reménytelen volt. Erre nem
akadt tőke, erre nem vállalkozott a nyomda. Lassanként rá kellett ébrednie, hogy
Magyarországon a nagy forradalmi változás még a jövő zenéje. Akkor a leghaladóbb
irodalmi folyóiratunknál, a Nyugatnál kopogtatott. A Nyugat szerkesztője, Osvát Ernő,
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azonnal felismerte tehetségét. Egyetlen szerkesztő volt, aki Bányai Kornél költemé-
nyeit mindhalálig közölte. Ha nincs Osvát Ernő, talán még annyira sem jut be a köz-
tudatba, amennyire bejutott. A Nyugatban megjelent versei azonnal rangot adtak
neki, állást keresett, de államhoz nem mert menni, mert ott igazolnia kellett volna
maigát, és rögtön kiderült volna forradalmi múltja. Mahunka Imre bútorgyárosnál
lett titkár, majd mikor annak már nem volt szüksége titkárra, a Nyugat kiadóhiva-
talában dolgozott. Akkor tudta megi, hogy egy barátja, Sugár Béla, akivel együtt volt
fogoly és együtt szerkesztette az JLniber-í, Esztergom-táborban helyezkedett el a fiú-
nevelő intézetben. Sugár hívta oda Bányai Kornélt, aki őszintén elmondta az igaz-
gatónak, Bauer Józsefnek forradalmi múltját. Ez azonnal befogadta, födelet, kenyeret
adott neki. Később Kornél hívott engem Esztergom-táborba. így már hárman voltunk,
mikor pedig Sugár Béla elment onnét, ketten maradtunk. Kornél hadifogolytáborból
hadifogolytáborba jutott, mert néhány éve Esztergom-tábor is hadifogolytábor volt,
az orosz hadifoglyokat tartották ottan, és a volt tiszti épületekben rendezték be
a fiúnevelő intézetet. Esztergom úgy 8-10 km-re fekszik Tábortól. A Strázsahegy alján
saámkivetésben éltünk. Volt szobánk, mostak reánk, ettünk is, de bizony cigarettára
már csak ritkán telt. Nagyon kicsi fizeté'sel, szűkös körülmények között, számkivetés-
ben tengődtünk. Hogyan élt mégis Bányai Kornél? Ö ezt a számkivetést és a magányt
nem sorscsapásnak vette, nem süppedt valaminő kényelmes mélabúba, de úgy vélte,
hogy itt a magányban meg kell valósítani valamit. Egy kis csöndet és békét nyertünk,
ezt viszonozni kell a sorsnak, de mivel? Művel. Itt írta meg Örök arc című kötetének
legszebb verseit. Hallatlanul érdekes vállalkozás az Örök arc. Tulajdonképpen lírai
trilógia. Lírában, versben beszéli el az emberiség történetét. Az eisö rés^ vissza-
nyúlik az őskorba, mikor az ősember tudatot teremt, ismerkedik a világgal, és lassan-
ként megszületik az emberi szellem. A második a jelen reménytelenségét adja.
Kimondja, hogy abban a társadalmi rendben, amelyik a két világháború között ural-
kodott, nem az élet volt az úr, hanem a halál. A harmadik rész a jövőt ábrázolja,
midőn az ember új életet teremt a földi tereken, és azután belép a Kozmoszba.
Bányai már látta az emberi fejlődés következő lépését, amikor a földről a Kozmosz-
ban is helyet teremtünk magunknak. Ezeket a verseit az óda hangján írta. Fenséges,
tiszta, izzó pátosszal telített költemények ezek. Berzsenyi és Vörösmarty örökségét
folytatják. Hangjuk ünnepélyes', az egész emberiséget átöleli bennük. Képei tiszták,
viiágosak, messzire ragyognak. Ezt a könyvét Esztergomban Lajszki könyvnyomdájá-
ban adta ki, saját költségén. Hatása alig volt. Miért? Vidéken élt, az irodalom pesti
klikkek, érdekszövetségek kezében volt. A budapesti irodalmi körök nem nagyon
igényeltek új és különb tehetséget. Hagyták, hadd maradjon vidéken. Nem támadták
és nem bántották. Ennél rosszabbat tettek, mert a támadás felhívja a figyelmet.
Hallgattak róla. Eltük az egyhangú vidéki életet. Bementünk vasárnap Esztergomba,
a Korona Kávéházban elolvastuk a pesti lapokat, de jöttek nyarak, csodálatos nyarak.
Két elhagyott sziget volt a Dunán: Nyárasd és Körtvélyes. Gyalog mentünk a Dunáig,
a révész vitt a szigetekre. Soha senki se járt kívülünk ezeken a szigeteken, ösfák
nyúltak az ég felé, a parton homok, mint a bársony, gyalogszeder mindenfelé. Naponta
itt beszélgettünk, gondolkodtunk, terveztünk; lelkivilágunk itt alakult ki. A későbbi
munkáink csírái itt fogantak meg, a szigeteken, a ragyogó légkörben. Sokfele jártam
azóta, sok mindent megértemi, de iiyen nyarak nem jöttek többé.

Az intézetet közben átvették a szaléziánus szerzetesek. A gazdasági ügyeket a pre-
fektus intézte, de nem fizetett elsején, néha a hónap végéig is elhúzta, ült a pénzen,
úgy vélte, hogy a bankók kikelnek majd, mint a tojások. Egyszer már nagyon pénz-
szűkében voltunk. Kornél elment a prefektushoz a lelkére beszélni. A prefektus
végre elmondotta, hogy szívesen fizet idejében, ha kártyázunk vele. A rend ugyanis
tiltotta a kártyajátékot, hát reánk csapott le. Nem kívánt nyerni, krajcáros alapon
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játszottunk, csupán gonosz szenvedélyét akarta kielégíteni. Képzeljék el: minden este
le kellett ülnünk ezzel a kövér pappal, és kártyáztunk órákon keresztül. Untuk fölötte,
Kornéllal egymás mellett laktunk, s egy délután nagy zajt hallottam a szobájából.
Bementem, a heverőn térdelt és egy párnát ütött, vert s nyomorgatott. „Mit csinálsz?"
- kérdeztem ijedten. „Azt képzelem, hogy ez a párna a Buckó - ugyanis ez volt
a prefektus gúnyneve - és agyonütöm. Elrabolja az estéimet meg az éjszakáimat, mikor
nyugodtan dolgozhatnék. Többé nem kártyázunk" - mondotta Kornél magából kikelve.
A fizetés megint késni kezdett, mit tehettünk, ismét preferánszoztunk esténként, és
fogcsikorgatva mondtuk be a „bcttlit", meg a „mizert".

Bányai Kornél az államtudományok doktora volt, illegálisan tanított a polgári
iskolában tanári képesítés nélkül. Az igazgató kétszer mutatta be a tanfelügyelőnek
az én képesítésemet, és azt mondotta, hogy az előző alkalommal Kornélét nyújtotta
be. Ez a helyzet nem tarthatott sokáig. Bányai Kornél csak óraadó tanári fizetést
kaphatott, havi 114 pengőt. Mentek az évek, közeledett a 30-ik évéhez, egzisztenciát
szeretett volna teremteni. Szerelmes is volt, nősülni akart. A homoki iskolatestvérek
sokszor ellátogattak a mi intézetünkbe és csábították őt. Homokon működött
a Beniczky-nyomda. Azt Ígérték, hogy egymás után kiadhatja a könyveit. Nagyobb
fizetést is ígértek, ezért Kornél idejött. Azt hiszem más is Homokra vonzotta. Fiatalon
elszakadt a Felvidéktől, azért felvidéki emlékei mindig elkísérik. Szibériában élt,
csodálatos verseket írt a szibériai nagy folyamokról, a faházakról. Turkesztánban is
járt, verseket írt, gyönyörű napfényes mezőiről. Majd Dunántúlra került, Esztergomba,
a prímási városba. Lefokozott életet éltek Esztergomban az emberek, a papok min-
denkin és mindenen rajta tartották a szemüket: sűrű kihagyásokkal vert az élet ütőere.
Kornél szabadabb légkörbe vágyott, s midőn Homokra érkezett, úgy érezte, hogy egy
kis magyar gyarmatra jutott: szőlők, gyümölcsösök vették körül, a Nagy-Alföld szabad
lélegzete vigasztalta. Az Alföld ugyanúgy vonzotta, mint egykor Petőfit. Nyaranként
azért vissza-visszatért Esztergomba. Nyárasd és Körtvélyes szigetére is kiment, ahol
annyi szép, boldog nyarat töltöttünk. Ilyen visszatérése alkalmával írta egyik legtöké-
letesebb versét, a Vadember-t.

V A D E M B E R

Nyárasd, Körtvélyes, kedves szigetjeim, Kezemből tűz szökik s mit víz sodort
utak kígyóit feledve — [messziről:
itt vagyok újra s boldogan ejtem V 1 - g a n kap a száraz fába
hajszolt homlokom jószagú csöndetekbe. s m í g forgatom a nyársat, serceg a zsír

Letéptem testemről ruháim, meztelen [— füstje halovány
fényben, lombok alatt járok. szegélyül szegődik távoli hegyek
Fűzek párájában nefelejcs remeg [fatyolaba.

[s lábaim
szelíd csókokkal érintik a vadvirágok. V a d a l m a s v a d k ö r l e üdítő ízeit földi

Bokrok közt lapul a Duna, ez a szeder vérével cserélem.
[zöldszemű Hal a vacsorám: csupa merő kincs,

szörnyeteg homokos ágyán. [midőn ércesen
Pikkelyes hátát csattogva veri a kacagó ragyog a gyertyafényben.

[Nap
s fent könnyű fény játszik a fák . . . , , . • ,. T- ,-, ^

[koronáján A csöndben mint János, Pathmosz
[szigetén,

Révészkunyhóban alszom, széna írom lelkemet a porba,
[vánkosom. s rábízom sorsát a felhőket mutogató

Rigó füttye ébreszt reggel [szélre
s ha este dob piros testemre takarót: s a gyöngyöző királyi habokra.
tücskök és halászok altatnak kábító

[énekekkel. Esztergomtábor, 1931.
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Milyen clégikus ellágyulás, milyen mindent átfogó ölelés ez a vers. A költő
maradéktalanul egyesül a természettel. Tankönyvekben lenne a helye, az elégikus
életérzést ennek a versnek az alapján kellene tanítanunk.

Itt Homokon írt egy másik nagy verset is az alföldi tanyákról. Félelmetes és
megrázó írás: a 30-as évek reménytelenségét, csalódásait, borzalmait, népünk rom-
lását és pusztulását írja meg a két világháború között, mindazt, amit könyvek töme-
gében írtunk meg, egyetlen versbe tudta sűríteni. Újabb irodalmunk egyik legnagyobb
társadalmi versét szenvedte ki Homokon, strófáiban az egykorú népsorsot a maga
teljességében mutatja fel.

T A N Y Á K

Házak hevernek körül a nesztelen Méltó gyásszal omlik az este is, tört
forgó síkon: Alföld tanyái, virágként ellobban, és távol
pirosán tükrözik a zuhanó Napot, messze mint vízbefúlók elhaló kiáltása rémlik
gőzéből bukkanva, mint tengeren halászó pár gyönge fény a homályba süllyedő
hajók vitorlái. tanyák ablakából.

Zörgő vonat ragad csöndjükbe s egyre Tejút füstjét, csillogó szikráit ontva
[fájóbb elzúg az éj s a szörnyű mélyben

fojtott sírással nézem őket h o l ú s z 0 t a n y á k f ö l ö t t egyetlen
s mikben örök horgonyt vetettek: ,. . . , , TT , , ,
a színjátszó kalásszal s tengerivel díszként csak a csorba Hold dereng
hullámzó mezőket. túlvilági fénnyel.
Merülő világ ez: holttenger, pőre sík,
tanyák sötét gondú világa —
mely önmagát emésztve mozdulatlan 1931
sorvad a Kárpátok örvös
kőgátjaiba zárva.

Homokon igen érdekes változás ment végbe Bányai Kornélban. Eddig az óda
fensége jellemezte, szárnyaló nagy távlatok nyíltak verseiben, itt azonban fölfedezte
a közelit, a foghatót, a makrokozmosz után a mikrokozmoszt, a világtávlat után
ar. egyediben rejlő mindenséget, hiszen atomjaink a csillagok rokonai. Utolsó köte-
tének a címe: Közelebb a földhöz, de nem csupán a földhöz jutott közelebb, de az
emberhez is. Megírja a szőlőt kötöző öreg parasztot, aki este pohár bora mellett
énekel, akár egy antik isten, a virágzó barackfát, Homok vegetációját, a Galamb
tanyát. Hazament Lévára is, verset szerzett a Szikincze partjáról, az otthoni szőlő-

;.dqmbokról, az erdőben úgy vélte, hogy halott apja tigyeli. Költészete Homokon lett
váiőságízűbb, melegebb, emberibb. Itt nőtt igazán nagy költővé. Sajnos ennek a köte-
tének sem lett komolyabb hatása. Egyetlen kritikus sem látta meg rendkívüli értékeit.
Nem vették észre, nem kapott megillető méltatást. Ez volt az oka talán annak a szo-
morú ténynek, hogy verseinek a száma évről-évre fogyott. Össze is állítottam statisz-
tikájukat: 1931-ben még 7 verset írt, 32-ben már csak hatot, 53-ban négyet, 34-ben,
halálának évében egyet, ezt is csak halála után közölte a Nyugat. Mi történt ebben
az emberben? Eljön Homokra, csúcsra jut és egyszerre elhallgat. Súlyosan beteg volt,
cukorbaj kínozta. Tudta ezt. Meg voltak a jelei, s nem gyógyittatta magát. De miért?
Micsoda kétségbeesés élhetett benne? Igen, kétségbeesés élt benne; egyik oka az volt,
hogy késett a forradalom. Kornél úgy gondolta, hogy a 30-as évek elején föltétlenül
kitör a magyar forradalom. Nemcsak ő gondolta így, hanem sokan. Volt egy kitűnő
publicista, Szabó Bertalan. A magyar földkérdésről írt jobbnál jobb, értékesnél érté-
kesebb cikkeket, tanulmányokat, s azt mondta, hogy 1930 Szilveszteréig ki kell törnie
a magyar forradalomnak, ha nem tör ki, akkor öngyilkos lesz. 1930. december 31-én

177



éjfélkor, mikor megkondult a harang, a rádióban fölzendült a Himnusz, agyonlőtte
magát. Voltak ilyenek, kik egyszerűen nem bírták az akkori sorvasztó légkört, és
inkább a halálba mentek. Nála is lassú öngyilkosság volt ez. Látta a magyar nép
nyomorát, érezte, hogy a forradalom még messze van. De azt is tudta, hogy ő és
a költészete csak a forradalomban tudna igazán szerephez jutni, tovább hullámzani,
tovább élni az emberekben. Az egykorú honi reménytelenség vitte lassú öngyilkos-
ságba. Nem dobta el ugyan az életét, de elfogadta a halált. Nem küzdött a betegség
gyilkos erejével, orvoshoz sem ment, midőn a szolnoki kórházba szállították, állapota
már reménytelen volt.

Sorsa így megtörte életkedvét. Idővel otthagyta a fiúnevelő-otthont, mert egy
barátja kedvezőbb állást nyújtott, nagyobb fizetést, adott, könyvelő lett borászatában.
De ez volt az ő feladata? Egy telepen könyvelni naphosszat? Napról napra jobban
érezte sorsának méltatlan voltát, fogyatkozott az életkedve, közelében ólálkodott
a halál, de ugyanakkor versei egyre tökéletesebbek lettek.

Utolsó verse dithyrambos, bár halál-vers. Érzi a közeledő elmúlást, de továbbra
is az életet dicséri és életszeretetet hirdet, egy jobb jövő reményére koccint, ugyan-
akkor így búcsúzik: J.Barátaim! Ennyi bajokon, halálon keresztül, meleg, borgőzös
föld alatt együtt vagyunk mégis egy szebb jövő ütemére, táncoljanak a borospoharak."
Egy szebb jövő ütemére! Hitt abban, hogy eljön a magyar forradalom, hitt abban,
hogy átalakul ez az ország, hitt abban, hogy föltör a nép, de messze volt neki min-
den - életerővel már nem birta, ezért végbúcsút vett: „Igyunk, hadd simogasson virág
kezével a bor, ringasson csengő mámorunk, legyen könnyű nekünk a föld, ha benne
utoljára találkozunk." Csodálatos befejezés. Egyfelől az életet hirdeti, az élet szere-
tetét, másfelől elfogadja a halált, belenyugszik egyéni elmúlásába, de nem adja fel
a hitét és a jövőbe vetett reményét. Hitt az emberiségben, hiit az ember jövőjében,
önmagát szívesen áldozta föl érette. Ez volt Bányai Kornél. Sose magát tekintette,
sose az egyéni céljaiért küzdött, mindig a többi ember, a nép, a nemzet, az emberiség
lebegett előtte, mint az igazi nagy költők előtt, és Homokon írt verseivel csakugyan
legjobb költőink sorába lépett.

Dicséret adassék ennek a múzeumnak, hogy Bányai Kornél-emlékkiállítást rende-
zett és ezzel megszógyenítette az irodalmi életet. Az irodalmi életnek kellett volna
ilyet rendeznie. De lám, innen a vidékről, a népből indul el egy folyamatl, mely hitem
szerint, győzni fog. Dicséret adassék a községnek, lakosságának, elöljáróinak, hogy
magukévá, fiúkká fogadták Bányai Kornélt. Nemcsak az a szülőföldünk, ahol szület-
tünk, de az is, ahová elmegyünk meghalni. Az is a szülőföldünk, ahol a legnagyobbat
alkottuk. Az a táj is szülőföldünk, amely a legmélyebb érzéseket, a legmagasabbra
lobbantó tüzet vonzotta ki belőlünk. Bányai Kornél meglett korban jött ide, ebbe
a földbe mélyesztette a gyökereit, itt nőttek naggyá lombjai. Mondhatjuk, az ő fájá-
nak a koronája itt nőtt meg, tehát ennek a tájnak a fia. És hogy az itteni lakosok,
elöljárók, diákok, nevelők ráébredtek erre: ez becsületükre válik. Arra kérlek ben-
neteket, fiatalokat, hogy ápoljátok továbbra is Bányai Kornél emlékét, csináljatok
egy Bányai Kornél kört. Olvassátok a verseit, elemezzétek. Innen majd szétmentek
az országba, vigyétek magatokkal az ő nagyszerű gondolatait, érzéseit, igéit. Hintsétek
el mindenfelé és emlegessétek mindenhol a nevét. Talán éppen ez indítja meg az ő
országos kultuszát

Féja Géza
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