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Banyai Kornél a tanárom, osztályfőnököm volt Homokon, a 28-as, a 29-es,
a 30-ba hajló években. Akkor fejeztem be ott harmadik és a negyedik polgárit.
A múlt napokban böngésztem néhány, Bányairól szóló, munkát, és azokban az
áll, hogy 29-ben jött Homokra. Én mégis úgy emlékszem, hogy Bányai doktor
már 28-ban is a tanárom volt, de aztán valamilyen okból, úgy télidején, el-
hagyta az intézetet, majd visszatért, és a negyedik osztályt már az ő vezetése
alatt jártam ki.

Nem tudom, mikor hozták be az osztályfőnöki órát, mikortól van divatban,
de arra emlékszem, hogy Bányai már tartott nekünk, legalábbis a negyedik pol-
gáriban. Leült az egyik első pad szélére, és néha olyan nagy-nagy megnyugvás-
sal olvasott nekünk. Persze olyan volt ez, mint csordának a zene, nem sokat ér-
tettünk belőle. Mondhatom, közöny vette körül, már-már az ellenszenvig foko-
zódó közöny, legalábbis a mi osztályunkban.

Az iskolatestvéreknél gyakran adtak néhány perces kis vallásos reflexiókat,
az életből ellesett példák alapján. Bányainak ilyen alkalmakkor is mindig volt
valami mondanivalója. Amikor már a ballagás felé közeledtünk, engem kért
meg, hogy majd négy év múlva szervezzem meg a találkozót, de akkor ő már a
földé volt, én pedig elkerültem, parancsra, mert az elöljáróim úgy látták, hogy
tanítónak való volnék, és a szerzet célja az volt, hogy tanítókat neveljen. Én
szakács vagy takarító akartam lenni, mint mostohagyereknek, ennél nem is volt
nagyobb álmom. Egyszer a tanár úr fölszólított, hogy „És te mi akarsz lenni
barátom?" Mondtam, hogy iskolatestvér leszek. Elmarasztalt ezért, azt mondta,
„Szép, szép, de miért nem leszel te mondjuk mérnök vagy tanár vagy keres-
kedő?" Irányította volna egy szabad pálya felé, és hát most utólag adok neki
igazat.

Említettem, hogy nagy-nagy ridegség vette körül. Mennél jobban közele-
dett felénk, annál jobban visszahúzódtunk. Mennyire fájhatott ez neki, és mé-
gis ugyanaz tudott maradni! A kis udvarán volt egy meggyfa, mit mondjak, te-
remhetett rajta vagy három-négy kiló gyümölcs, és egyszer beállított sugarasan,
derűs arccal, ami nála ritka dolog volt, és hívott bennünket: „Barátaim, meg-
érett az udvaromon a meggy, meghívlak benneteket!".

A lakása az akkori Széles úton volt, ma Döbrei János útnak hívják, a Papp
néniék nagyon-nagyon egyszerű kis tanyai házában. Olyan házat képzeljünk el,
mint Bálint Sándor néprajztudós mesélte nekem egyszer, aminek a tűzhely volt
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a központja, ahhoz toldották szinte az egész házat. Vertfalú, tapasztott szobában
éltek, és lehetett ott még valami kis kamra.

Legtöbbször így szólított bennünket azzal a mély, különös, szép zengő hang-
ján: „Fiúk!", vagy azt mondta: „Barátaim!". Ezt mi valahogy félreértettük. Az
iskolatestvérek, nagyon egyszerű francia szerzet volt, főként a züllésveszélynek
kitett gyerekek nevelésével foglalkozott. A háború után összeszedték a szétszórt
családok kallódó gyerekeit, azokat nevelték, nem csoda, hogy a szép szóval nem
nagyon tudtunk mit kezdeni.

A felesége nagyon szép nő volt. Azt olvastam valahol, hogy Bányai Homo-
kon írta a boldog családi életben a legszebb szerelmes verseit. Nem tudom, hi-
szen úgy ír, hogy az ember nem bizonyos benne, a földről beszél-e, a puszta föld-
ről, amely virágokat nevel vagy a szerelemről. Annyit tudok, olyanforma életük
lehetett, mint Madáchnak a feleségével. Madáchot ez a kapcsolat Az ember tra-
gédiájára inspirálta. Lehet, hogy sokmindent belemagyarázok a verseibe, de va-
lami hasonlót érzek bennük.

Az biztos, hogy nagyon sokat tett a családjáért. Magam előtt látom, hogy
ment Gulyásakhoz minden áldott reggel a tejért, vitte a gyerekeinek, mindig
olyan komoran, de ha szólt hozzá az ember, vagy csak köszönt neki, akkor föl-
vidult az arca, és nagyon kedvesen válaszolt. Egyébiránt úgy ment, mint egy
alvajáró, és úgy érezte az ember, nem is nagyon tudom ezt szavakkal kifejezni,
mintha mérföldes léptekkel járna, és mégis olyan könnyaden, szinte dallamosán.
Olyan volt, mintha mindig kutatna valamit, mint egy mágus, aki kincset keres
a földben, vagy mint egy eszközök nélkül vizet, forrást kereső ember. Sokszor
megállt egy egyszerű fűszálnál vagy az első tavaszi veronikánál, az egy kis ne-
felejcsszínű virág. Akkoriban még őspark volt az intézet körül, az egyik testvér
ölre ment egy fáfáért, amikor ki akarták vágni. Bányai sokszor megállt egy-egy
gyönyörű tölgynél vagy sötét fenyőnél — kivált havas télben — alig tudott el-
mozdulni onnan, nézte mozdulatlanul, mint egy szobor, azután továbbment
bandukolva.

Gyakran volt szomorú, talán ezért is tudott annyira örülni. Stilisztikataná-
runk volt, akkor még úgy nevezték a tantárgyat, amit tanított. Regényekről rit-
kán és keveset beszélt, inkább a versek vonzották. Tornatanár is volt, igényes
ezen a téren is, mint minden másban. Célszerűen és mutatósán tornáztatott ben-
nünket, nem volt unalmas menetelés, jobbra át, balra át, csak amennyi nélkülöz-
hetetlennek tűnt. Olyan gyakorlatokat tanított, amihez a rutin mellett kedv is
kellett, és tudott is kedvet önteni belénk, pedig nem szerettük, de megszerettet-
te, amit kezdetben csak ímmel-ámmal végeztünk, hogy „Na, megint valami na-
gyot akar mutatni ez az olaj tanár!" Azt gondoltuk, hogy a Bányai biztosan va-
lami magyarosított név, meg olyan bronzszínű arca volt, és azt is tudtuk, hogy
az akkori határon túlról származik, ezért mondtuk, hogy „olaj tanár".

Nagyon tudott örülni egy-egy szép kifejezésnek, jelzőnek is, szinte megdöb-
benve megállt, nem dicsért, az nem volt szokása, csak szinte megdöbbent, mint
aki hirtelen rájön, hogy valamit azért már elért.

Arról sohasem beszélt, hogy Oroszországban volt hadifogoly, és hogy ott
milyen élete volt. Csak sejtettünk valamit, mi is beszéltük, gyerekek, de ez csak
olyan sese-susa beszéd volt.

Az iskolatestvérek nagy szegénységben éltek, az intézetben százhúsz gyerek
volt, és gyerekenként kaptak naponta egy pengőt, ebben volt minden, az ellátás,
a gyógyszer, a tanszer és a ruházat, de még az alkalmazottak fizetése is. Nem
tudom, hogy mit érhetett akkoriban egy pengő, de azt tudom, hogy nagyon nagy
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nehézségekkel küszködtek. Bányai, azt hiszem, csak azért vállalta a nélkülözést
és a nyomort, mert használni akart. Ártani, tudtommal, soha senkinek nem
ártott.

Azután még ezt a kis támogatást is megvonta az állam, nem tudom, hogy
miért, megvonták a vizsgáztatási jogot is, így az iskolatestvérek nem tanítottak
többé, Bányai is fölöslegessé vált. Egy borkereskedő céghez, a Kovács-testvérek-
hez került, ezek négyen ott béreltek kétszáz vagy négyszáz holdat, nem tudom
pontosan, a későbbi homoki tanácsháza volt a kastélyuk. Szóval náluk lett köny-
velő, de ez már az élete vége felé volt, egy olyan időszakban, amikor már nem
voltam a közelében.

Közreadja: BISTEY ANDRÁS

Örök diákként
Anyanyelvét is örök diákként tanulja az ember, hogy általa mind jobban ter-
jeszkedhessen térben és időben. Legszívesebben azokhoz szegődünk, akik maguk
is lankadatlan buzgalommal és parazsalló kíváncsisággal kutatnak, teszik a dol-
gukat a lehetőségeknek ebben a rengetegében. így hajt engem is a vágy a nyelv-
búvárokhoz, közülük főként azokhoz, kik írásművészetükkel is lelkesítenek.
Nyughatatlanul keresem a beszélni és írni jól tudó nyelvbúvárokat. A múló
években nem is egyre akadtam. Valamennyiük közül talán legkedvesebb lett
számomra egykori mesterem a magyar nyelvben, volt gimnáziumi tanárom.
Mióta a tiszai hajósok életéről szóló műve megjelent, lélekben gyakori és hívat-
lan vendége vagyok. Nem tudok betelni írásaival. Valahányszor olvasgatom
őket, felpezsdülök. És mire elül a friss nyelvi portyák izgalma, bizonyossággá
higgad bennem, amit az iskolapadban még inkább csak éreztem vagy gyanítot-
tam: nem akárkitől tanultam én magyarul Szolnokon, a Verseghy Gimnázium-
ban. De hadd mondjam már, miért is járok hozzá örök tanítványaként!

A mű nem könyv alakban jelent meg, hanem füzetként. Egy része F aha jók
a Tiszán címmel 1955-ben, Szolnokon. Más fejezetei a Damjanich Múzeum kiad-
ványaként Tiszai hajósélet címen 1961-ben jutottak el a szerencsés kevesekhez.
Az ígért harmadik résznek — fájdalom — magam sem vagyok birtokosa. Hogy
mire szolgáltak a fahajók a Tiszán és más folyókon? Áruszállításra használták
őket abban az időben, mikor még nem gyártottak fémlemezekből motoros von-
tatásra alkalmas uszályokat. A tetejes meg tete jetlen faha jókat fölfelé eleinte
emberek vagy lovak vontatták, lefelé pedig a víz árján úsztak. A fedett alkal-
matosságokkal főként búzát fuvaroztak a malmokba vagy tárházakba; a nyitott
tetejű fahajókat inkább kő, tégla, kavics továbbítására építették a superok, az-
az: hajóácsok. Ezeknek az elmúlt fahajóknak és hajósoknak a történetét mond-
ja el az a szolnoki tanárom, aki harminc esztendeig járt-kelt, bátran mondha-
tom: együtt élt a vizek fáradhatatlan vándoraival. Mesterségük minden szavát
ismeri és sokukat használja előadásában. Ezért is hiteles és szakszerű a munká-
ja. De nem egyszerűen szakszerű, hanem előzékenyen az! írója ugyanis minden
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