
BANYAI KORNÉL
* ÜJBÁNYA, 1897. - t SZOLNOK, 1934.i

Valljuk meg: ez a meglehetősen szűk szakmai - ott is inkább csak irodalom-
történész - körökben számon tartott név a közvélemény előtt mindmáig szinte isme-
retlen. Mindmáig, mert a maga korában gondoskodtak róla, hogy versei ne kapjanak
túl nagy nyilvánosságot. Az élet és az irodalom perifériájára szorulva írta 1933-ban
Berda Józsefnek, a jóbarátnak: „Mégis csak a Nyugat az egyetlen fórum, amelyben
még megjelenhetünk".2 Az ellenforradalmi korszak nagyon jól tudta, miért bástyázza
körül hallgatással a költőt.

Ma már csak a nemtörődömségre panaszkodhatunk. Az ifjúkori barátok nem
hagyják elmerülni emlékezetét,3 a nagyobb antológiákban is felbukkan a neve, nem
marad ki persze a lexikonokból sem, de vajon nem érdemelne-e többet. 1959-ben
már úgy látszott, hogy igen. A Magvető Kiadó akkori tervében szerepelt válogatott
verseinek kiadása, de mert telt-múlt az idő, s a kötet sehogysem akart megjelenni,
két év múlva megkérdeztem a kiadót: mi történt? Azt a választ kaptam, hogy az
a sorozat, melyben meg akarták jelentetni, ^időközben megszűnt és ezért a Bányai-
kötet sem jelent meg" . . . Ezért?!

Néhány éve felötlött a gondolat: emlékeznek-e rá a Tiszaföldvár melletti Homo-
kon, ahol életének utolsó éveit töltötte? Emlékeznek is, meg nem is. Három évtized
hosszú idő. Egy-két mondat az emberről, akiről tudják, hogy verseket írt, és Jakab
Máriától, az egykori szomszédtól ennél valamivel több, sőt egy fénykép - ez minden,
ami fellelhető. A szolnoki temetőben levő sírjáról is terepvázlatot kellett rajzolni,
hogy meg lehessen találni. Kérdés: sikerül-e. Pedig nem lenne méltatlan helyen Ver-
seghy Ferenc mellett.

Az olvasó joggal kérdezi: ki hát ez a költő, akit - állítólag méltánytalanul -
elfeledtek, éj költészete valóban olyan érték-e a magyar irodalomnak, hogy emlékét
ébresztgetni érdemes lenne?

Az I. világháború kitörése még a gimnázium padjaiban érte. Az érettségi után
gyorsan peregnek az események: 1915-ben bevonulás, orosz front, hadifogság és az út
vége - Szibéria. Nyilván nemcsak az agitáció, hanem a tapasztalatok és a fiatalember
kialakuló életszemlélete is közrejátszott abban, hogy a hadifogoly-táborok baloldali
köreihez vonzódott, s mikor kitört a forradalom, tétovázás nélkül állt az új világért
harcolók oldalára. A Krasznojarszkban 1919-ben megjelenő Ember című hadifogoly
újság szerkesztői között Zalka Máté mellett Bányai Kornélt is ott találjuk. Ebből
a lapból nem maradt fenn egyetlen példány sem, de az Omszkban megjelent Vörös
(Jjság megőrizte a Homok álnéven író költő néhány írását. Az 1921. május 8-i szám
Proletárversek főcím alatt két versét közölte: Halottak indulója, Üj aratás. Állás-
foglalásának, forradalmi világszemléletének bizonyítására hadd álljon itt az egyik!4
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Napfény vonul fejünkön át,
rózsákat hint a reggel
Minden gyökérből változik

• •••-... . balálon győzelem rőpM,
piros munkás sereggel.

Velőre hullnak vaskezek.
Lázadva ég a homlok.
Hogy hervadt szerteszét a múltl
Megrázta munkás ökleit
s a tőke szertebomíott.

Máskép mozdulnak városok,
más gépek füstje, gőzei
Harang elhallgat, vas fütyül.
Üj csókok.örömök felé
munkások mind előre!

Előre sok csatás betűk!
Tűz csapkodjon a porban!
Piros máglyákat gyújtsatok
s ember fejéről ósdi pánt
sóhajtva szerteroppan.

Máskép hoz színesőt a rög,
nézzétek más az éjjeli
Szépségben dúskálnak szemek.
- Az ember örömöt arat
acélporos kezével.

Az először 1918-ban Omszkban megjelent „Búzák születése és halála" című ver-
seskötet, majd az 1920-ban Taskendben megjelent „örök arc" című azt bizonyítja,
hogy Bányai Kornél fiatalon gazdag költői termést mondhatott magáénak.

Ilyen nevelőiskola és indulás után nem is csodálkozhatunk azon, hogy az ellen-
forradalom Magyarországára hazatért költő hiába végezte el a jogot - mint Féja
Géza megjegyzi róla -, túlságosan „jegyes" ember volt ahhoz, hogy közhivatal válla-
lására gondolhatott volna, s végül csak egy magánpolgáriban - ott is volt hadifogoly-
társa segítségével - kapott állást, és hogy versei elsősorban a Nyugatban jelentek
meg. Az első verseket nagy meglepetés fogadta, és még nagyobb várakozás követte.
Zengő verselése, kozmikussá feszülő képei joggal ébresztették azt a reménységet),
hogy az Ady utáni költő-nemzedék jelentős egyénisége jelentkezett a színen. Ez sem
volt azonban elég ahhoz, hogy a szibériai két kötetet itthon ne saját költségén kell-
jen kiadni.

Élete egyre keservesebb, s mikor már nem volt más választása, néhány év múlva
Homokra költözött. Először a Beniczky-féle nevelőintézetben kapott tanári állást, s
ennek talán legnagyobb haszna az volt, hogy az intézet nyomdája „Közelebb a föld-
höz" címmel kiadta harmadik verseskötetét. Versei itt-ott megjelennek ugyan,5 Babits
Mihály a fiatal költők 100 legszebb verse között 5 Bányai-versnek is helyt ad,6 de
a tiszazugi szőlők magányában meghúzódó, az utóbbi években már magántisztvise-
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lősködő költőt csupán egy-két baráti szál köti az irodalmi élet központjához. 1932-ben
végre elismerésben részesül: ha nem is díjat, de 1000 pengjő jutalmat kap a Baum-
garten-alapítványból.

Ezek az utóbbi évek érlelik meg igazán költészetét. Közvetlen közelből látja
a sanyarú paraszti életet, a „tanyák sötét gondú világát", s megrázó képekkel fejezi
ki ennek az életformának reménytelenségét.

Házak hevernek körül a nesztelen
forgó síkon: Alföld tanyái,
pirosán tükrözik a zuhanó Napot, messze
gőzéből bukkanva, mint tengeren halászó
hajók vitorlái.

Zörgő vonat ragad csöndjükbe s egyre fájóbb
fojtott sírással nézem őket
s miközben örök horgonyt vetettek:
a színtjátszó kalásszal s tengerivel
hullámzó mezőket.

Merülő világ ez: holttenger, pőre sík,
tanyák sötét gondú világa -
mely önmagát emésztve mozdulatlan
sorvad a Kárpátok örvös
kőgátjába zárva.

Méltó gyásszal omlik az este is, tört
virágként ellobban és távol
mint vízbefúlók elhaló kiáltása rémlik
pár gyönge fény a homályba süllyedő
tanyák ablakából.

Tejút füstjét, csillogó szikráit ontva
elzúg az éj s a szörnyű mélyben
holtan úszó tanyák fölött egyetlen
díszként csak a csorba Hold dereng
túlvilági fénnyel.

(Alföld II.)

De nem hiányzik a tájból az ember, „a gazdag földeken görnyedő szolganép",
s a vers aligha hagyott jó ízt Magyarország akkori urainak szájában. A komor képek
ugyan itt-ott szomorúvá szelidülnek, de mindig anélkül, hogy ez a harc feladását je-
lentené. A költő így jut közelebb a földhöz és önmagához.

Távolban ülök én, duzzadó ég alatt
s míg könnyező felhők érintik vállamat:
körül sötét földek. Alföld mély síkjai
húzzák lábaim mint börtön vasláncai.
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Hol, merre vagy szabadság? Végtelen mezők
csöndjében bolyongsz, vagy ősszel, ha nő a gőz,
füstölgő zsúp alatt tanyázol mint szegény
vedlett gúnyában is derűs vándorlegény?

Nem lellek itt sehol, híred sem ösmerik.
Nehéz gyászában tompán morog és dong a sík,
s a gazdag földeken görnyedő szolganép
keresi vén arccal egyetlen kenyerét.

De hogyha Nap tűnik, s támadó Hold alatt
szinte már hallom ahogy háborganak
körül a Kárpátok, s megáll a levegő
s mintha a tenger volna, megmozdul a mező:

jönnek-mennek búsan férfiak, asszonyok,
ízes szavú, kardos bajúszú magyarok
s hajolnak hasztalan a drága föld fölé,
mely egy tagba forrva többé nem az övék.

ilyenkor hallom én, jól hallom halk neszét,
a sötét síkba tört szabadság énekét,
mely egykor nappal is, mint harsány győzelem
vonul keresztül ormokon s a földeken.

* * *
Ügy borult a szívemre ez a vidék
gyümölccsel, borokkal, új emberekkel
mint egy különös és magyar gyarmat,
nyugalmat rejtő, csönddel fedező zug
Zöld árnyú tengerekben.

Ilyen tájék hallotta sóhajom
Turkesztán síkjain sötét időben,
bús homlokú szárdok és oroszok között,
midőn csonka Holddal csillogott az éj
távoli jegenyéken.

erjedő ízeket, gyümölcsszagot
emelt a szél. Folyton újuló régi
bánattal lobogott leiekké a rög
s húzódtak szomorú szívemhez
az őszi föld meséi.

Most itt is ősz van, mese és gyümölcs.
Fölöttem egyhangú égbolt harangoz.
Holtak fölé hajolva csillogó
mosollyal így jutok közelebb
a földhöz s önmagamhoz.

(Alföld nyitott egében /., 2.)
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Saját költői sorsának szomorúsága is fel-felbukkan, s mint a Vadember című
versben írja: „ . . . boldogan ejtem hajszolt homlokom jószagú csöndetekbe". Fáradt-
ság és elmúlás ihleti a Madárdal-t.

MADÁRDAL
r Testvéreim:

ragyogó hang,
égbe zendülö madár
ámulva hallgatlak a föld
fekete füvében.

Eleted • • •
jajjal és kacajjal
csobog csőrödből: forrás
éneke, csók csattanása, szél
selyme holt mezők felett.'

Dalodban
könnyeim csilognak
s múló napjaim szépsége árad.
Visszhangul az ég
tenger csillaga csobban.

Fáradtan
dűlök a fűbe.
Dalolj helyettem is, dalolj]
Minden beszédnél fényesebben
mosolyog Istenünk a dalban.

Halálom
könnyű lesz és édes:
mint torkodból a hang
magosba szállók s dal leszek
elhagyott esti tájon.

A Bányai Kornélról elszórtan megjelenő írások mind azzal fejeződnek be, hogy
az irodalomtörténetnek mielőbb illenék leróni adósságát, amellyel a költőnek tar-
tozik. Ez a megemlékezés sem tarthat igényt arra, hogy előre megfogalmazza az
ítéletet, de erősíteni szeretné az eddigi hangokat, az eddig elhangzott kívánságokat:
ne engedjük elmerülni e költészet értékeit. A szolnoki Nemzeti Jövőnkben - a
Bányai halálakor megjelent nekrológ azt írta7: „ . . . sokáig dacol majd a közönnyel,
s meg nem értéssel, amik tövissé tették rövid életét". Jó lenne, ha ez már nem sokáig
tartana.

• - Kisfaludi Sándor

JEGYZETEK: . 1 Bányai Kornél halálának helyéről és idő-
pontjáról különböző téves adatok jelentek

. . . . . . . meg. E tekintetben sajnos, sem az Új Ma-
A fenti cikk 1964-ben Íródott s először meg- g y a r L e 3 d k o n i s e m a z irodalmi Lexikon

jelent a Múzeumi Levelek i965-ik évfolyama- . nem kivétel.. A szolnoki halotti anyakönyv
, . „ , , . . •,• „ * , „ . , tanúsága szerint (1934. 69. oldal. 413 sz. be-

ban. A IV. Szolnoki Kulturális Hetek Banyai jegyzés) Szolnokon halt meg (és nem Ho-
Kornél ünnepsége kapcsán • szükségesnek mokon) 1934. (és nem 1935.) augusztus 31-én
tartjuk újra közlését. (Szerk.) (és nem 28-án).
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2 Berda József közlése Bányainak egy neki 5. Például: Irodalmi Kurír. Szépirodalmi, tár-
küldött levelezőlapja alaoján. sadalmi és kritkai folyóirat. Szolnok, 1932.

3 Berda József: Bányai Kornél (Így iaaz! május, 2. évi. 3. sz. 59—61. old.
Versek. 1961. 19. old.) Féja Géza: A forra-
dalom költő-küldöttje. (Népszabadság, 1DC2. 6- U J anthológia. Fiatal költők 100 legszebb
november 7. 12. old.) — Féja Géza: Hányni verse, összeáll.: Babits Mihály. Bp. 1932.,
Kornél, ifjúságom kenyeres társa. (Kortárs, ivrvnoat ->1 ->a «IH
1964. augusztus, 8. évf. 8. sz. 1215-1222. old.) nyugat, n ÍV. om.

4 Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve. 7 Nemzeti Jövőnk, 1934. szeptember 6. 3. évf.
1958. 269. old. 71. sz. 3. old.

Érdemes szószerint közreadni újból a szolnoki újság irodalomtörténetileg is érté-
kes korabeli nekrológját. (Szerk.)

„Sic itur ad astra.

A tiszazugi Homoktelepről néhány nappal ezelőtt tüdőgyulladással a szolnoki
kórházba szállították Bányai Kornélt, a jónevű költőt, s rövid szenvedés után örökre
lehunyta szemeit.

Évek óta élt már Homokon elvonultan, feleségével és gyermekeivel, s amily
szerényen, csendesen élt a falujában, oly egyszerűen és igénytelenül költözött el
közülünk.

Bányai Kornél 1897-ben Újbányán, Barsmegyében született. Az iskola padjai közül
diplomát szerzett, majd Esztergomban helyezkedett el; itt szerkesztette „Forrás"
címmel az ifjú magyar költőnemzedék antológiáját, melyben csokorba köti a később
mind nevesebbé váló magyar írók és költők írásainak színe-javát.

Három nagysikerű verseskönyve jelent meg, amelyekben az új magyar líra egyik
legizmosabb, legerőteljesebb egyénisége mutatkozott meg.

Versei a legelőkelőbb folyóiratokban jelennek meg, s országszerte rokonszenvessé
teszik nevét. Megkapja a Baumgarten-díjat, s a legszebb reményekre jogosítja kásai-
nak ismerőit. Meleg szeretet, az élet mélységeinek biztos kézzel való átfogása, a
természet komor képeinek mesteri ábrázolása, a legmélyebb és legtisztább líra jel-
lemzi minden írását.

S ma, egyszerű fejfa tövén, mélyen a föld alatt nyugszik, s örökre elszenderült
a dal barátságos ajkán.

Költő, magyar vátesz, magyar tehetség volt; ravatala mellett egyetlen búcsúztató
szó sem hangzott el; egyetlen irodalmi társaság sem képviseltette magát; csak töré-
keny termetű, egyszerű felesége, legszűkebb rokonsága sírt koporsója fölött, s isme-
rőse kísérte el utolsó útján a szolnoki kórháztól a szolnoki temetőig.

Elt 37 évet. Ez van egyszerű fejfájára írva. De verseivel bevonult a magyar líra
halhatatlanjai közé és sokáig dacol majd a közönnyel, s meg nem értéssel, amik tövi-
t.essé tették rövid életét." (Nemzeti Jövőnk, Szolnok, 1934. szeptember 6.)

BÁNYAI KORNÉL VERSEIT OLVASVA

- ADY HATÁSA ALATT -

Bányai Kornél, mint a XX. század elejének szinte valamennyi fiatal magyar
költője, Adytól indult, Ady révén került kapcsolatba az irodalommal. ,,Ady könyvét
szorongatja a hóna alatt és a természettudomány titkait kutatja, de már kezébe
nyomják a töltött fegyvert..." - írja Mátyás Ferenc a Vasénekű testvéreim beveze-



tőjében s ezzel jól jelzi a költö indulását. Adytól és a természettől sohasem szakadt
el véglegesen. Mégsem Ady epigon, mert bár fiatalon meghalt, megtalálta önálló
kifejezésmódját, költői eszközeit. Ezeknek az eszközöknek a kimutatásához azonban
Ady költészete volt az előfeltétel.

ö maga így írt Adyról: „...verseiben jövőbe rohan a magyarság múltja, szá-
zadok zenéje vált ízes gyümölccsé. A magyar irodalom az epikában Móriczcal, a
lírában Adyval lombosodik új szüretek felé." (Id. Hajnal Anna: Bányai Kornél,
Irodalomtörténet 1950)1

Ady költészete nemcsak tanulmány, segítség a számára, hogy megízlelhesse az
„ízes gyümölcsöt", veszélyt is rejt. Később, amikor nem bírja erővel az állandó
fortissimót, ismét Adyhoz fordul költői eszközökért. Ekkor azonban már érezhető,
hogy ez a hang nem az övé. A szavak üressen kopognak ilyenkor, a kifejezések nem
mondanak semmit. „Puszták szűz lángjában idős sebeink virulnak" (Puszták leánya)
„Lobogjatok táncos kedveim/Szent támadás ez:" (Tavaszi seregek támadása) „Szépen
halódtunk, mert nagyon éltünk" (Szép halál). A felsorolást tovább is lehetne folyt-atni.
A Közelebb a földhöz című kötetben több ilyen avult adyzmusra bukkanhatnánk,
ugyanakkor ebben a kötetben vannak a legszebb, leginkább letisztult versei is.

Egyetlen hatalmas ívvel lehetne érzékeltetni Bányai Kornél költészetének fejlő-
dését. A Vasénekű testvéreim című kötet első ciklusa, az Igék az éjszakában nagyob-
bik része még a legelső korszak tiszta egyszerűségét mutatja. Már katona, de a háború
még nem vált igazi élményévé. Ady még nagyon közel vart, hatása termékeny módon
segíti a fiatal költő önkifejezését. „Csak állok s csendben valamire várok./ Nyár van.
Hulló csillagos az éjjel/ és zajong az árok" (Halál közelében) „ . . . csókjaink jajszóval
omlanak" (Három jaj) vagy a Kísértetek című versben: „Napos mezőkön víg daluk
lobog napos mezőkön nagy halotti tor,/ napok és éjjelek halk ritmusa/ kínokba
és jelmúlásokba forr!

Itt is gyakran ír a természetről, mint ahogy később is szinte minden versében
jelen van a természet, de itt még csak szemléli, nem azonosul vele. „Mellette az Irtis
fenékig befagyva,/ csikorgó hideg, s fénylő tiszta hó." (Omszk) ,i,Felhők robognak
nagy csillámkerékkel/ fákat hasítva csonka bérc felett./ Elaggott erdőn csillogót az
éjjel/ és sírt a szél: lázas beteg gyerek." (Rabok).

De a Magyar táj, vagy a Szépség mezőin tájképeit is idézhetnénk. Ezekben a
költeményekben még csak leírja a természetet, úgy ábrázol, hogy önmaga kívül esik
az ábrázoltak körén, csak mint közvetlen szemlélő van jelen, vagy még úgy sem,
amikor emlékképeket idéz fel. Ennek a különállásnak a hangsúlyozása azért fontos,
mert később éppen a természetbe olvadás lesz Bányai Kornél költészetének legfőbb
jellegzetessége. Az Igék az éjszakában című ciklus első részére a tartózkodás for-
mailag is jelemző. A verssorok rövidek, a szakaszok szabályosak, szinte minden
versben használ rímeket. A kifejezésmód egyszerű, tagolt, világos. Minden a helyén
van ezekben a versekben, talán éppen ezért nem hatnak olyan erővelí, mint a későb-
biek, ahol az érzelmek játszi könnyedséggel szakítják szét a valójában bilincsként
szorító formákat, hogy akadály nélkül ömölhessenek elő a legőszintébben, a leg-
öntudatlanabbul.

BÜZÁK SZÜLETÉSE ÉS HALÁLA

Nincs éles határ Bányai Kornél költészetének első és második szakasza között.
A dátumok azt mutatják, hogy egy időszakban még a kétféle hangnem párhuzamo-
san jelentkezik. A Búzák születése és halála (A föld szimfóniája), amelybe az 1918-21.
között írott verseknek egy része keTült, már teljesen világosan magán viseli annak
a sajátos látásmódnak és érzelemvilágnak a jegyeit, amelyből Bányai Kornél igazi
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költészete kibontakozott. Ebben a könyvben egyetlen vers van, a nyolcassal jelzett,
amely eltér a többitől és a korábbiak zárt formáját idézi fel. Ez a vers, megközelí-
tőleg a ciklus közepén.talán ellenpontot jelent, egy lélegzetvételnyi szünetet a szavak,
sorok végtelen áradatában.

Ezt írja az i-es számmal jelzett versben: J.Azért jöttem, hogy hirdessem a földet./
Lábam poros és nagy, buja hantokat hozok./ Elétek rakom a párás göröngyök cso-
dáit./ Tudom, hogy fátyolos, bús szemetek szépséget áhít,/ kutatva dörgő távlatokba
nyúl!"

A legtisztább ars poetica ez s a továbbiakban hű is marad hozzá. A következők
(a 8-as kivételével) tulajdonképpen prózaversek. Ritmikus prózát ír, s a költemé-
nyeket a gondolatritmus mellett az újszerű kifejezésmód tartja össze. Megüt egy bizo-
nyos hangot, s utána már nem is válik meg tőle. A sorok nem is versszakokba,
hanem szakaszokba állnak össze, mint a prózában, mégis nyilvánvaló az első sor után,
hogy verset olvasunk, nem pedig tájleíró prózát. A 6-os számú vers jó példa erre:
„Égre kapaszkodó városok fölött gyárkémények gyászos lobogói lengnek. Földek
tetejére hullámzik a füst, s nehéz*, vastag ködben imbolyog a havon. Kultúra füstje
lobog le a mennyről, s beteg emberizinok robotolnak gépek csordáival."

ÖRÖK ARC

A Búzák születése és halála egy lépés előre, de Bányai Kornél igazi hangja
az Örök arc című kötetben hallatszik először. Az Örök arcban kozmikussá tágul
az a világ, amely a Búzák születése és halálában nem terjedt túl a földeken, a fal-
vakon, a hétköznapi élet terén. Az ismert és versbe foglalt dolgok világa egyszerre
kitágul. Ez a legnagyobb különbség a két kötet között. A Búzák születése és halá-
lában szűk a horizont, de azon belül mindent közelről néz. A részleteket is észre-
veszi, egy összezsugorodott, elpusztult mehet a „dérsütött virágok lehorgasztott szá-
rán" a búzaszemeket, amelyek „potyognak rejtőznek dús földek ölébe-göröngyök alá,
mint gyermekek anyjuk pompás kebelére."

Az Örök arc világa más. A látóhatár a kozmikus végtelenbe vész, minden
megnövekszik. A méretek, a távolságok és az érzelmek is. A költő ugyanakkor távo-
labb is kerül mindenkitől, a kis, emberi dolgok eltűnnek, elvesznek, elnyeli őket a
távolság, amelyből nézi a világot. Messzire lát, de csak a nagy dolgokat látja meg,
elszemélytelenedik a költészete.

Németh László így írt 1927-ben a Nyugat 17. számában az Örök arcról: „Bányai
Kornélban az anyag mitológiája él. Érzi az ember mögött nyújtózó évmilliókat, a
porból állatot, az állatból embert formáló időt."

„ . .. még messze van az élettói, az életet életté tevő részletektől..." A Búzák
születése és halála ismeretében inkább azt mondhatnánk!, hogy már távol van az
életet életté tevő részletektől. Később a Közelebb a földhöz köteben ismét meg-
kísérli, hogy az élethez közelítsen, de ez annyira soha sem sikerül már neki, mint
a Búzák születése és halálában.

Az Örök arc verseinek csak egyik, bár igen fontos jellemzője az a távolság,
amelyből a költő a világot szemléli. A távolság azonban itt sem a felülemelkedés
hűvös tárgyilagosságát jelenti. A tér végtelenné tágulásával egyszerre végtelenné
tárulnak az érzelmek is, a Búzák születése és halálában meglevő lassú ritmus fel-
gyorsul, egyúttal uralkodóvá válik a költeményekben!, hogy szinte elvész mögötte
a gondolati tartalom.

„Alig ismerek lírikust, akiben a ritmus-adó ösztön ennyire túlkiabálná a gon-
dolat-adó értelmet." „ . . . ezek a szavak . .. egymásban rohannak, egy szakadatlan
monoton hullámzás ez a kötet, melyet hasztalan erőfeszítés megakasztani."
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' Németh László írja le ezeket á gbndolatokat a Nyugatban megjelent*, már idézett
cikkében.

„Annak a költőnek, aki ezt a hangot ütötte meg, nem szabad megijedni az
egyoldalúságtól. Olyan Berzsenyi ő, aki csak Fohászkodást írt" - teszi hozzá.

A természet áll a központban, az ember összeolvad a természettel, vagy inkább
belevész a természetbe. Egyetemes szemlélet jelentkezik az Örök arcban, olyan
szimultán látás, amely a durván megmunkált, primitív részleteket nagy egységbe fogja.

Sárközi György a Nyugat 1931. április i-i számában már a későbbi kötet, a
Közelebb a földhöz recenziójában írja, hogy Bányai Kornél versei unalmasak. Unal-
masak, de éppen a bennük levő „eszelős monotónia" teszi őket izgalmassá, ha az
olvasó át tudott hatolni az első rétegen, bele tudott illeszkedni a versek ritmusába.

Ha ez érvényes a Közelebb a földhöz című kötetére is, amelyben már meg-
figyelhető bizonyos letisztulás, sokkal inkább érvényes az Örök arcra.

„Egyetlen hatalmas és egyben szimpla alapérzést őriz csak meg, jóformán vala-
mennyi versében: s ez az egyetemesség tudata . . . "

A költő csak a leghevesebb érzelmeket engedi szabadjára, csak a leglángolóbb
színeket alkalmazza. A szó azonban egy bizonyos ponton túl már nem bírja el azt
az érzelmi feszültséget, amelyet ki kellene fejeznie s minél jobban hevítik, annál
jobban veszít erejéből. A költő nem talál szavakat az érzelmek kifejezésére és ilyen-
kor fordul Adyhoz, de Ady frazeológiája bántóan és idegenül hat ebben a környe-
zetben.

KÖZELEBB A FÖLDHÖZ

A Közelebb a földhöz már a címével is jelzi a költő fejlődési irányát. A cím
az új kötet programját is kifejezi. 1931-ben jelent meg a könyv, újabb kötetet már
nem is tudott kiadni. Az 1931. után írott költemények azt mutatják, hogy a „közelebb
a földhöz" programot következetesen magáénak vallotta később is, ezért a kötetben
megjelent és a későbbi versei szervesen összefüggnek, a könyv megjelenése nem lezá-
rása a letisztulás korszakának. Éppen ezért a Közelebb a földhöz és az ezután
következő három év verseit egységnek tekinthetjük.

Ha az Örök arcban megtalálta a neki legjobban megfelelő hangot, a Közelebb
a földhöz a végső beteljesülés ígérete.

A kivételektől eltekintve is elmondhatjuk azonban, hogy a versek egyszerűbbek,
tagoltabbak, világosabbak. Az érzelmi ív lehajlik az első versek szintjére, de ez a
visszatérés technikailag és gondolatilag sokkal magasabb fokon jön létre.

Egyre több tiszta szépség bukkan elő a szavak mind kevésbé izgatott sodrából.
A forma feszesebbé, zártabbá válik, néhol már a klasszikus versmértékek elemei buk-
kannak elő. Például az Omló kövek zenéje című versben. „Hervadt köveid hallga-
tom Visegrád, gyöngülő erősség,/ lőréseidben fekete éjszaka vigyáz, keserű gaz virul./
Csatás idők emléke leng körüli, régen halt ember arcát/ idézik téglákkal pirosló
falaid, csipkésen rohanva/ sóhaj os égbe."

Az adoniszi sorok a szabad strófáknak is klasszikus ízt adnak. Ez a klasszicitás
iránti érzék korábban is megvolt Bányai Kornél költészetében, de sokkal kevésbé
érvényesülhetett. Ezt Németh László már 1927-ben észrevette: „Jamboid lejtésű
szabáU verse hosszú jambus sorokba higgadt s a rendezett sorokban képei is meg-
állapodnak, valóbbakká válnak, időnként már-már befejezettek." Ilyen a Hegyek
között című verse: „Hegyek nyüzsögnek páncélos sisakkal égbe rontanak./ A gyűrött
szikla tölgy fenyő erdőtől illatos./ Völgyekbe lóg az ég kéksége s lábunk virágzó
mohán/ lágy rugókat tapos."
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Vagy az Erdei zsoltár: „Hallgasd a fát most nincs idő és nincsen semmi tér!/
Te is fa vagy virágga-l és gyümölccsel megrakott, fa.*' \ \ •.;..: ". -

A Közelebb a földhöz letisztult, klasszikussá nemesedett hangját egész sor köl-
teményből idézhetnénk még. A Magyar virágok, az Ázsia, a Szőlőhegyek téli csöndje
és még jónéhány vers bizonyítja, hogy műfajt teremtett magának. Az Örök arc lobo-
gásából, állandó fortissimójából megmaradt az ódái szárnyalás, de ebbe valami
csöndes, élégikus hang keveredett. „Szép kedvesem! lehullt dús csillagunk, szédítő
szirmait/ hervadtán dobja arcukba az alkony. Vigyázz!/ Fehér/ borzalom bolyong
a fák között, sötét kerepli énekét,/ egy moccanás s kiszáll a múltba gyúrt zúgó idő,'
halott világ ágaskodik s nyúl bimbós testedért."

A Tanyák hasonló hangon szól, csak konkrétabban. „Méltó gyásszal omlik az
este is tört/ virágként ellobban, és távol/ mint vízbefulók elhaló kiáltása rémlik/
pár gyönge fény a homályba süllyedő/ tanyák ablakából."

Féja Géza a közeli ismefős, jóbarát Bányai Kornél halála után, 1935. májusában
így emlékezett meg róla a Magyar írás című folyóiratban: ,',Utolsó versei: derűs,
nyugodt koccintgatások a halállal."

Kétségtelen, hogy az élégikus hang válik uralkodóvá a költészetében, de gyakran
egy versen belül is keveredik a korábbi lobogás emléke az elégiával. Még az 1934-ben
írott, Tokajban cíöiű versben is, pedig ez valóban hattyúdalként hangzik. Megbékül
a halál gondolatával, de nem sokkal előbb még így ír: „Barátom, annyi bajokon,
halálon keresztül,/ meleg, borgőzös föld alatt/ együtt vagyunk mégis, s egy szebb
jövő ütemére/ táncoljanak a boros poharak."

„Egy verset írt egész életében" - írja róla Féja Géza. Németh László néhány
megjegyzése is ezt támasztja alá: „Vers végére értem és nem tudom, miért van
vége . . . "

Igaz ez, különösen a Búzák születése és halála és az Örök arc korszakában,
de Bányai Kornél egész költészetére mégsem lehet elmondani. Az egyes ciklusokon,
köteteken belül valóban összefolynak néha a versek, s ha valamelyik végére értünk,
nem tudjuk, miért van vége. De költészete egészét tekintve találunk korszakhatáro-
kat, találunk a régebbihez képest másféle hangot s ezek a határok a fejlődés mér-
földkövei.

„Nincsenek csúcsai" - írja még Féja Géza. A többiek közül toronymagasan
kiemelkedő úgynevezett nagy vers valóban nincs a köteteiben. Költészete sokkal
egységesebb annál, hogy ilyenek lehetnének benne. Nem egyes verseiben, hanem
egészében jutott mind magasabbra.

Bistey András
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