
EVFORDULOK 

150 éve született 
Banovits Kajetán, 
a Közlekedési Múzeum 
első igazgatója 

Banovits Kajentán 
(Kiss Farkas Imre festménye, 
a Közlekedési Múzeum tulajdonában) 

1841. augusztus 10-én született az Ung vármegyei Mátvócon (ma Csehszlovákia, 
tőketerebesi járás). Vasútmérnöki diplomát szerzett, majd kü lönböző vasúttársaságoknál 
dolgozott. Tevékenysége kiterjedt a folyamszabályozásra, lecsapolásokra is, ugyanis szülő-
földjén lecsapolótársulatot szervezett 1886-ban. 

A vasútnál - KSOD, MÁV - eltöltött évek alatt munkájával európai hírnévre tett szert, 
elsősorban újításaival. Legismertebb ezek közül az állomási védjelző, de egyéb vasúti 
jelzőberendezéssel és világítással kapcsolatos újításával is megbecsülést vívott ki. Mint vezető 
beosztású tisztviselő - miniszteri tanácsosként ment nyugdíjba - a kiképzés és a továbbkép-
zés eredményes megoldásán fáradozott . Gyakorlati tudását több vasúti szakkönyv írásánál és 
szerkesztésénél kamatoztatta. 

Nevéhez fűződik a millenniumi ünnepségek alatt sikert aratott Közlekedési Csarnok 
kiállításának megszervezése, amely a Közlekedési Múzeum alapja lett, Banovits Kajetán 
pedig igazgatója. Tekintélyének és befolyásának köszönhető, hogy az ideiglenes épületet 
lassan allandóvá építették át, és a főváros a telekbérletet meghosszabbította. Éppen a telek 
ideiglenessége és a gyűjtemény gyors gyarapodása miatt került sor arra a vitára, amely a 
múzeum létét veszélyeztette. Banovits Kajetán a városligeti bővítés mellett érvelt, míg mások 
a műegyetem mellé álmodtak egy hatalmas műszaki múzeumot . A gyűjtemény elhelyezésén 
túl a múzeum célja is szóba került , nevezetesen az oktatás és a közművelődés elsőbbsége. 
Banovits Kajetán jól látta, hogy a kiállításoknak elsősorban a nagyközönség érdeklődését kell 
felkelteni, nem pedig a szakoktatás céljait kiszolgálni. Természetesen ez utóbbi szempont 
sem elhanyagolható. 
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A régi Közlekedési Múzeum 

A múzeum gyűjteményének gyarapításában maga és ki tűnően megválogatott munkatársai 
dolgoztak. A kor legjobb és legismertebb szakembereit nyerte meg a szakbizottság 
munkájához, amely minden fontos szakmai kérdésről döntö t t . A bizottság azonban sok 
esetben Banovits Kajetán tudásában bízva szabad kezet adott neki. A különböző vállalatok-
nál kiépített kapcsolatai, a felügyelőbizottságban dolgozó vállalatvezetők révén az anyagi 
problémákon is sokszor úrrá tudott lenni. 

A századfordulón még nagyon kevés műszaki, illetve közlekedési múzeum működöt t 
Európában. A nagy hírű Deutsches Museum is későbbi alapítású, mint a Magyar Királyi 
Közlekedési Múzeum, így Banovits Kajetán úttörő munkát végzett az európai szintű 
gyűjtemény létrehozásával. Lelkesedése, kellő szaktudása és menedzseri munkája révén a 
főváros leglátogatottabb múzeuma lett. 

Szakmai munkája elismeréseként nemesi címet kapott, továbbá számos kitüntetés birto-
kosa is volt: Lipót-rend lovagja, III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa, Ferenc József-rend 
lovagja, a csillaggal ékesített II. oszt. porosz koronarend tulajdonosa. 

Banovits Kajetán 1915. december 7-halt meg, sírja a Farkasréti temetőben található. 

Dr. Molnár Erzsébet 

Kilencvenéves lenne Muharay Elemér 
Muharay Elemér 1901-ben született a jászberényi Apajpusztán. Szülei pár holdas 

földjükön nem élhettek meg családostul, apja ezért vasúti munkás lett. Elemér a hatodik elemi 
befejezése után szintén a vasúthoz szegődött, pályafenntartónak, később különböző alkalmi 
munkákkal kereste a kenyeret. Eközben tanult : magánúton elvégezte a négy polgárit, majd a 
reálgimnázium ötödik és hatodik osztályát. 

Tizenhét éves korában - tehát 1918-ban - belépett a köztársasági hadseregbe, majd 
hosszadalmas, keserves román fogság jutott osztályrészéül. 
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1921-ben Budapesten napszámoskodott , később raktárkezelő-segéd lett. Közben elvégezte 
a Bolváry-Mattyasovszky-iéle színi- és rendezőiskolát. Ezen a pályán akkoriban nem 
boldogult. 1926-1928 között Francia- és Németországban keresett megélhetést s újabb 
ismereteket. Jórészt fizikai munkája közben nemzetközi rangú rendezők módszereit és 
fogásait leste el. 

Hazatérve Bartók és Kodály példája nyomán, munkásságuk adaptálásával a magyar színját-
szás megújítására tette életét. Először vidéken jutott színészi és rendezői szerződéshez, majd 
1931-ben a pesterzsébeti Erzsébet Színház rendezője lett. Munkásbérlettel kísérleteztek, vá-
laszul a hatóság, tűzveszélyességre hivatkozva, megvonta a helyiség használatának engedélyét. 

Egy ideig a Magyar Színházban működöt t , s a fiatal színészek szervezéséhez fogott , anyagi 
és művészeti helyzetük rendezése érdekében. Erre a Színigazgatók Szövetsége feketelistára 
tette. 

Önállósodni törekedvén, elindította az Új Tháliát, majd ennek gyér sikere után a Művész 
Stúdiót. Ekkor már határozott célja volt a népi játékkultúra kifejlesztése. 1936-ban 
Dunakeszin parasztfiatalok előadták néhány meseföldolgozását. 

Közben 1935 végétől - egyéb tevékenysége közepette - a Szabó Pál és Barsi Dénes által 
(Biharugráról) szerkesztett Kelet Népe budapesti szerkesztője lett. A lap állandó anyagi 
nehézséggel küzdöt t - gyakorlatilag ingyenes helyiségű - , szerkesztősége negyedévenként 
másutt ütött tanyát. 1936 őszétől Tatay Sándor és nővére tudot t egy átjárószoBát az újság és 
Muharay rendelkezésére bocsátani. Muharay ebbe if jú feleségét, a köl tő Zakar Editet 
(Margittay Edit néven is jelentet meg verseket) is beköltöztethette. Az újdonsül t hitves is a 
lap munkatársa lett. 

A Művész Stúdiót pedig 1938-ban rendészeti okokra hivatkozva bezáratták. A nagy 
professzor, Györffy / s í W « niába üdvözölte 1937-ben működését . 

Muharay a pesti sikertelenségek után ismét a falu felé fordult . Fóton élénk társadalmi, 
gazdaköri tevékenység, mondhatni , mozgalom alakult ki, igen értékes paraszt vezetőkkel. 
Ilyen volt többek közöt t Szőri János, Hódi Sándor, Lisai Elek János. A népi írók is 
o t thonosan mozogtak portáikon. Muharay az országot járó „biciklis apostol" Somogyi Imre, 
egyebek között a Kertmagyarország felé című könyv írója révén került barátságba velük. így 
jött létre színjátszásunk történetének egyik kiemelkedő eseménye, a Fóti Faluszínpad 
bemutatója. Működésének anyagi-tárgyi feltételeit a mintegy hetvenfőnyi tagság és néhány 
pár t fogó teremtette elő. Edit asszony fáradhatatlanul varrta, készítette a szükséges ruhákat, 
kellékeket, két piciny leánykájuk nevelése közben. 

A bemutatónak Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Zilahy Lajos vállalta a védnökségét. 
Petőfi, Ady, Bartók, Kodály és a népi írók művei teljes összhangban álltak a színpadi 
játékokkal, táncokkal, műsorszámokkal . A siker for ró volt. Kitűnő sajtója lett, külföldi 
lapok is foglalkoztak vele. 

Muharayt azonban - kultuszállamtitkári döntésre - az ország minden falujából kitiltották, 
mondván, hogy „illetéktelenül avatkozott a népművelésbe". 

Ez sem törte őt meg, sőt, edzettebbé tette. Ismét Budapest felé fordult . 
Egy angyalföldi fiatal, Töltési Imre ezt megelőzően megkereste Gidófalvy Lajos zászlóst, 

a kerületi leventeszervezet vezetőjét. Megállapodtak, hogy két barátjával a — számukra is 
kötelező - leventefoglalkozás helyett népdalokat tanítanak a különböző ilyen összejövetele-
ken. Ez kitűnően bevált, a fiatalok örültek e lazításnak, lelkesedtek érte. 

A Fóti Faluszínpad betiltása után Töltési Somogyi Imre révén fölkereste Muharayt, és 
fölvetette neki egy leventeszínpad létrehozásának lehetőségét, amelynek alapjai Angyalföl-
dön megteremtődtek. Muharay összeismerkedett Gidófalvyval, és hamarosan igen jól 
megértették egymást. így a népdalozás kibővült az egyfelvonásos népmeseremekkel, népi 
táncokkal. 

Eközben Töltésiék fölfedezték, hogy Balla Péter - akinek Kis magyar daloskönyvét is 
hasznosították a leventeórákon - szombat délutánonként népdalokat tanít a Soli Deo Gloria 
református diákszövetség Kálvin téri központ jában. Az SDG-vezetők jóváhagyásával oda 
csatlakoztak, a levente ifjakkal együtt, akkor már lányokkal is. 

Ilyen körülmények közöt t folyt a lázas készülődés a XIII . kerületi leventeegyesület égisze 
alatt 1940. május 19-ére, az árvízkárosultak javára a Magyar Színházban rendezendő nagy 
bemutatóra. A meghívó fejlécén a kerületi katonai parancsnokság pecsétje is szerepelt. 

A rendőrség a bemutatót a kosztümös főpróbán minden magyarázat nélkül betiltotta. 
Ennek ellenére nem sokkal később Angyalföldi Munkásfiatalok elnevezéssel a Zeneakadé-
mia kistermében megtartották, bensőséges sikerrel. 
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Az SDG-ben pedig az iskolájukat befejezett fiúk megalakították a Kabay Márton Kört. 
Tevékenykedésének egyik fontos ágazata lett a közreműködés Muharay munkájában, a 
tanítványkodás. Természetes volt tehát, hogy a kör által szervezett, 1942. február 15-22-i 
Kálvin téri paraszt-munkás-értelmiségi ifjúsági konferenciának Muharay is az előadója lett. 
Témája: falukultúra, műkedvelés, faluszínpad. E találkozó természetes folytatása lett 
Balatonszárszón az 1942-es - majd a sokkal jelentősebb 1943-as - konferencia, szintén 
Muharayval. Az utóbbinak meglehetősen gazdag irodalma van, főként a Püski Sándor 
kiadásában megjelent könyv nyomán. 

Ugyancsak 1942-ben az együttes - Gidófalvy hathatós közreműködésével - Levente 
Központi Színjátszó Csoport Tett. Helyi, angyalföldi jellege így hivatalosan is föloldódot t . 
Másrészt ez jócskán megnövelte lehetőségeit. Györffystálí , kabaysok, egyetemi, főiskolai 
hallgatók részben már addig is tagjai voltak, de új munkás és értelmiségi fiatalok is nőttek föl, 
csatlakoztak hozzá, köztük Kapóst Edit, Meskő Sándor, Papp Oszkár, Vitányi Iván, Zimányi 
Tibor. A budapesti ifjúság színe-javának egyik táborozóhelye lett. 

Muharay eközben könyveket is írt. A KALOT 1940-ben megjelentette könyvecskéjét, a 
Magyar Játékszínt, tizenhat mese és ballada foglalatát, részletes rendezői útmutatásokkal. 
Ennek Püski új, bővített kiadását is megjelentette, Szabó Iván illusztrációival. Ugyancsak a 
K A L O T adta ki Hagyományunk, műveltségünk, életünk című munkáját . Katonai kiadásban 
látott napvilágot, de országos érvényű volt - jórészt ma is az - Az ifjúvezető kultúrmunkája 
című zsebkönyve. 1944-ben jelent meg Bartók Jánossal közös munkája, a Balladamondó 
könyv. A hatvanhét csodálatos szépségű ének, vers a maga sokféleségével tükrözi, reprezen-
tálja a teljes magyar balladakincset. 

A K A L O T 1942 januárjától rábízta Ifjúságunk című (egyszerű kivitelű, de igen jelentős 
országos hatású) lapjának szerkesztését. Ebben az újságban, az ő szerkesztése idején 
mutatKOZOtt be Báraosi Németh János, Simon István, Sipos Gyula, Szeberényi Lehel. 

Az együttes pedig még eredményesebben működöt t - és egyre fölismerhetőbben 
elkülönült a „leventeszellemtől". 1943-ban már állandó megfigyelés alatt állt. 1944 tavaszán 
több tagját rendszerelleneséggel vádolva házi katonai törvényszék elé állították. Március 
19-től a csoport magja, számos fiatal a. fegyveres ellenállás útjára lépett. Muharay harminc-
ezer pengő készpénzt, több vagon fegyvert, katonai ruházatot, lőszert szerzett a mozgalom-
nak. Gidófalvy és Somogyi Imre más-más ilyen csoportot vezetett, de mindhárman tartották 
egymással a kapcsolatot. Később Gidófalvy hős angyalföldi KISKA-parancsnokként a 
németek elleni tűzharcban esik el, s a demokrat ikus hadsereg holta után őrnaggyá lépteti elő. 
Nevét utca és emléktábla viseli Angyalföldön. 

1945-ben Muharay - a Nemzeti Parasztpárt egyik képviselőjeként - tagja lett a Budapesti 
Nemzeti Bizottságnak. E testület átmenetileg - amíg a debreceni Ideiglenes Nemzeti 
Kormány a fővárosba nem érkezett - gyakorlatilag a kormány szerepét is betöltötte. Az 
együttes pedig visszatért a kulturális szolgálathoz: a rendelkezésére állt két és fél év alatt az 
ország kü lönböző részeiben több mint százötven pezsdítő erejű bemutatót tartott. Muharay 
1949 végéig egyben a parasztpárt kulturális osztályának vezetője, a Színházi Plenáris 
Bizottság, majd a Szabadművelődési Tanács tagja, tele munkával, sokakat magával ragadó 
kezdeményezéssel. Amíg a napi politika félre nem söpörte az ilyen törekvéseket. 

1950-ben - megalázó módon - az illetékesek a Fővárosi Operett Színházhoz irányították 
dramaturgnak. Kénytelen volt elfogadni: hat gyermeküket nevelték. 1951-től viszont már a 
Népművészeti Intézet néprajzi osztályára került, s nem sokkal később e részleg vezetője lett, 
így ott is folytathatta az apostolkodást. Balla Péter, Molnár István is a munkatársa lett, a 
körülötte csoportosult fiatalok pedig az idő múlásával tudományáguk gazdag eredményű 
művelői közé növekedtek. 1951-ben megjelent a Varga Imrével közös Mindennapi 
kenyerünk című könyvecskéje, az aratással kapcsolatos versek, népdalok, táncok csokra. 
1953 termése - s egyben az országos szervezőmunka lecsapódása - a Három népi együttes 
három népi játéka. A Bábszínpad-sorozutbun megjelenteti a Ki az erősebb?, valamint a János, 
a nagyerejű meseföldolgozását, természetesen rendezői stb. útbaigazításokkal. Megszer-
keszti - az intézet munkatársai által összegyűjtött anyagot - a Népmese, mesejátékot, majd a 
Népi gyermekjátékaink az általános iskola / - / / . osztályában című füzetet. 1957-ben lát 
napvilágot talán legjelentősebb könyve, a Mesejátékok. Tizenegy, immár teljesen kiérlelt 
színpadi játékot tartalmaz. Hattyúdala az 1959-ben - Egerben - előadott nagyszabású, 
háromfelvonásos daljáték, a Gyöngyös Gyöngyi szép szerelme. Színpompás film (esetleg 
rajzfilm) alapja lehetne. 
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Az intézet azonban, úgymond, átszerveződött , létszáma megcsappant. Muharay papíron 
megmaradt ugyan osztályvezetőnek, de még a szobájából is száműzték. Testileg-lelkileg 
megtört , megöregedett . Nemsokára halálos kór ütöt te le a lábáról. 

Méltó megemlékezés volt rá a televízió 1977-es műsora, bábjáték, mesejátékok, táncok, 
énekkarok bemutatásával, szereplésével. Az egykori tanítvány, Benedek Árpád rendezésé-
nek hitelességét növelte Edit asszony közreműködése is. Elmondta emlékeit Tatay Sándor, 
Vitányi Iván, Szabó Iván, Kövesi Sándor, Major Tamás, Vásárhelyi Zoltán, Jancsó Miklós, 
Béres Ferenc, Vass Lajos. 

Csoóri Sándor egyik tanulmányában, a Tenger és diólevélben emlékezik rá. Az egykori 
fiatal költő számára sorsforduló volt a megismerkedésük - vallja Csoóri . A Kardos László 
főszerkesztésében megjelent A fényes szelek nemzedéke két kötetén szinte végigvonul 
Muharay működése. A Tiszatáj 1981. októberi száma rangos cikkgyűjteménnyel idézte föl 
munkásságát. Tasi József, Vitányi Iván, Csoóri Sándor, Jancsó Miklós az akkori távlat 
birtokában értékeli benne tevékenységét. E sorok szerzője a Forrás 1985. novemberi 
számában közölt róla összefoglaló szándékú tanulmányt . Néhány vele kapcsolatos múl tú 
intézmény emléktáblán örökítette meg. Szellemi életünkben tehát többé-kevésbé elfoglalta a 
maga helyét. Művei viszont annak idején sem nagy példányszámban jelenhettek meg, így 
ezek a pótolhatatlan gyöngyszemek a gyakorlatban ma már - ma még? - hozzáférhetetlenek 
a színjátszó csoportOK, kulturális közösségek számára. Változtatnunk kellene rajta. 

Ohati Nagy László 

HÍREK 

Sza lmakö tő Detken 

Egykor aratás idején szokás volt az első 
beérett kalászokból aratókoszorúkat, kü-
lönféle figurákat kötni a nyári estéken. 
Ma már kevesen ismerik a kézügyességet, 
fantáziát igénylő szalmakötést. A Heves 
megyei Detk községben idősebb Póka 

József, a helyi termelőszövetkezet állat-
gondozója egyike a ma is élő kevés szal-
makötőknek, aki mesterségét apjától ta-
nulta meg egykor Nagyhalászon. 

Szabó Sándor felvétele 
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