
Az utóbbi években örvendetesen gyakorivá vált kapuállítások arra engednek következtetni, hogy a 
fedett kapuk fejlődéstörténetét nem tarthatjuk lezártnak. Hiszen csak Kovászna megyében az elmúlt tíz év 
alatt háromszáznál is több új, kicsi és nagy, fedett kapu készült. Ezeket zömmel Alsócsemátonban 
(Cernat), Gelencén (Ghelinta) és Vargyason (Virghis) élő fafaragók kész.tették. A legjelentősebb munkát 
Alsócsemátonban végzik, ahol a hetvenes évek elejétől népművészeti iskola is működik. It t a fafaragó és 
más egyéb mesterségek szakmai alapismereteit tanítják az ifjabb nemzedéknek. A helyi fafaragók 
ácsmesterekkel együttműködve, a környék hagyományainak megfelelően díszítve készítik a kapukat az 
egyszerű székely földművesek, értelmiségiek és különböző intézmények megrendelésére. A fejfákat, 
kapukat, bútorokat, faragó mesterek keze nyomán napjainkban új fejezet kezdődik a magyar népi 
fafaragás történetében. 

Sebestyén József 

A magyar színjátszás 
történetéből 

II. József uralkodása után, az úgynevezett „nemesi felbuzdulás" korában a felvilágosodás eszméinek a 
hatására hazánkban is felmerült a nemzeti nyelv ápolásának, és vele kapcsolatban a hivatásos színjátszás 
megteremtésének a feladata. 

Nemrégiben került elő Szigetvár mellett, egy somogyviszlói parasztház padlásán a legrégibb magyar 
nyelvű újságok egyikének, a Hadi és más nevezetes történetek-nek mintegy 50 példánya, amelyek 1790. 
július 6-a és december 17-e között jelentek meg. Ezeket a megkopott lapokat böngészve az 1970. szeptem-
ber 3-i számban akadtunk rá az alábbi, színháztörténetünk szempontjából roppant érdekes tudósításra. 

„Kassa mellől - írja a 200 éves újság - következendő örvendetes Tudósítás érkezett hozzánk: 
Hazánknak egy nagy tekintetű Fija jó érezvén, mely igen fogja segíteni Anyai nyelvünknek elterjedését, s 
gyarapodását az, hogy ha Íróinknak játszó színre készített Darabjaik nem tsak olvastatnak, hanem 
közönségesen el is játszódtatnak, nevezetesen jutalmat rendelt annak a játszó seregnek, amelly Kazinczy 
Ferenc Úrnak Hamletjét, illendően elkészülvén, Budán el fogja játszani. Az pedig, Akire ezen Rendelés 
bízattatott , olly igyekezettel vagyon, hogy a Hamlet játszására összveszervezendő Sereg azután Alzirt, 
Meropot és Tankrédet játssza, és így végtére egy Magyar Játszó Seregünk légyen, amelly míg kívántatni 
fog, Budán és Pesten, azután pedig Székesfejérváratt, Nagyszombatban, Pozsonyban, Győrben, Esztergom-
ban, Debretzenben, Nagyváradon, Miskoltzon, Kassán, Kolozsvárott és Szebenben is mulasson. IUy nemes 
elősegéllés után, amellyet az említett nagy Hazafi ajánl, nints egyéb hátra, hanem hogy azok, akik mago-
kat azoknak a Személyeknek a felvállalásaokra, amelyek a Hamletben előfordulnak, alkalmatosok-
nak érzik, Budán a Strohmayr Ür könyváros boltjában (hol a Hamletek elegendő számmal vágynák letéve) 
magokat jelentsék, és onnan további utasításokat kérjenek. Leginkább az fog a felvétendő Játszókban 
tekintetni, hogy tiszta Magyar Accentussal szóljanak és beszédeken idegen íz ne esmertessék. Reményijük, 
hogy az említett jutalmon fellyül Nyelvünknek szeretete (mellynek boldogításával Maradékaink előtt olly 
méltán ditsekedhetik Századunk), ezen szándéknak tellyesítését nem teszi sikertelenné: valamint más 
részről azzal hízelkedünk Magunknak, hogy a megnevezett Daraboknak belső érdeme és a Játszó 
Személyeknek illendő elkészülések minden Néző helyben hagyását megnyerendik." 

Sajnos, a Kassa mellől érkezett tudósítás nem nevezi meg név szerint azt a „nagytekintetű hazafit", aki 
ezzel a pályázati hirdetéssel életre hívta az első magyar hivatásos színjátszó társulatot. A Bécsben 
megjelenő magyar nyelvű újság tudós és lelkes szerkesztője, Görög Demeter nemcsak helyt adott lapjában 
a felhívásnak, hanem hat oldalas kommentárban méltatja a jelentőségét, sőt jól átgondolt gyakorlati 
tanácsokat is ad a megalakítandó színjátszó társulatnak. Bevezetőjében a művelt nemzetek példáját idézi: 

„A teátromnak szerentsés feltalálását az elmés Görögnek köszönhetjük. Ez a ditső emlékezetű Nemzet, 
valamint minden más Tudományban szült nagy embereket: úgy a Teátromiban is vállalkoztak belőle 
Aischylusok, Sophoklések, Euripidések és Aristophanesek, kiknek neveik érdemlett becsben fognak 
örökre maradni a tudós Világ előtt. Jól látván azt a követésre méltó Rómaik, hogy a Tudományoknak ez 
vagy amaz forrsásából nemtsak a Görögöknek, hanem más Nemzeteknek is szabad tellyes bővségig 
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meríteni, közöttük is támadtak Plautusok, Terentiusok, Senekák. - A Görög, s Római Mustráknak 
követése után minémű tökéletességre lépett a Teátromi Tudomány minden európai pallérozott 
Nemzeteknél: tsalhatatlan tanúbizonyságai ennek az Anglusok Shakespeare-joknak, a Frantziák Corneille-, 
Moliere-, Racine, s Voltaire-jekenek, az Olaszok Goldoni-, s Metastasio-joknak, a Németek Lessing-, Wiss-, 
Schroder, s Kotzebue-jeknek és több ilyeneknek Teátromi Munkáik, mellyekbó'l némellyek Nemzeti 
Nyelvünkön is olvastatnak immár nagy haszonnal és gyönyörűséggel." 

Még ugyanabban az évben, 1790 kora ó'szén Kelemen László megszervezte az első' magyar hivatásos 
színjátszó társulatot. Bemutatkozó előadásukat 1790. október 25-én tartották a budai Várszínházban, 
majd viharos sikerrel megismételték a német színészet pesti fellegvárában, a Rondellában. A társulat 
rendszeres játékát csak 1792. május 5-én kezdhette meg a budai Duna-parton fából épült színházában. 

Molnár Imre 

Sebesy Kálmán nemzetőr kapitány 
emlékezete 

Sebesy Kálmán, olmützi fogoly 
(Berzsenyi Lénárd rajza) 

Sebesy kapitány síremléke Csornán 
(Kálmán Gyula felvétele) 

Lakóhelyem, Csorna, a rábaközi kisváros bővelkedik az 1848-1849-es szabadságharcra vonatkozó tárgyi 
emlékekben. Itt zajlott le a honvédelmi harc egyik utolsó győztes csatája. 1849. június 13-án, melyben 
Kmety György ezredes (később tábornok!) hadosztálya kiűzte a városból Franz von Wyss osztrák 
vezérőrnagy dandárját, s az ütközetben az ellenség főparancsnoka is elesett. A település régi temetőjében 
- amelyet Szent Antalról neveztek el hajdan és a város délnyugati szélén terül el - csornai csata 
névtelen hőseinek emlékkövet emeltek, Wyss generális földi maradványai is szép sírkereszt alatt 
nyugszanak. 
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