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A videki szinjatszas lehetosegei az 1850-es evekben

,,Es Feleki mellett ott volt Ronai, ott Csongei
David, e pathetikus es mulatsagos trouba-
dourja az akkori szineszetnek es aztan meg
sok jeles, kik mindanyian harczterrol jottek
vissza a szinpadra es olyanok is, kiket sorsuk
es a menekules kenyszere, vagy a muveszet
irant valo benso lang heve vitt eloszor a vi-
lagot jelento deszkakra!" - irja Vildgostol Vi-
Idgosig cimu oneletirasaban Molnar Gyorgy
(tizenkilenc evesen maga is honved) Kilenyi
David 1850 oszen, Nagyvaradon jatszo szin-
tarsulatarol.1 Ha Molnar emiekezete pontosan
idezte fel az idopontot (1850. junius elejet)2,
amikor csatlakozott a tarsulathoz, akkor a
szabadsagharc utan videken szervezodo szin-
tarsulatok kozott.Kilenyie az elsok egyike volt.

   Bar az 1848-49-es szabadsagharc alatt sok
tarsulat feloszlott, szineszei nemzetornek,
honvednek alltak, sem a magyar kormany
fennhatosaga alatti, sem az osztrak csasza-
ri csapatok altal megszallt teriileteken nem
halt el teljesen a szinjatszas. A fegyveres hare
kezdetet kovetoen Cegledrol, Kassarol, Kecs-
kemetrol, Kolozsvarrol, Szegedrol, Szekesfe-
hervarrol tudhato, hogy hosszabb ideig voltak
 magyar eloadasok.3 Debrecenben 1848 osze-
 tol 1850 novembereig folyamatosan jatszottak

az Abday Sandor es Lang Lajos, majd Feleki
Miklos vezette szineszek.4 Hetenyi Jozsefszin-
tarsulata 1849 tavaszan Veszpremben lepett
fel, az ostromlott Komaromban pedig 1849.
szeptember 8-ara, a Csirke kertbeli szinkorbe
Pazman Mihaly tarsulatanak eloadasat hirdet-
te a szinlap.5 A hadiallapot es a seregvonulas
azonban megiscsak szetzilaltak a szinhazi ele-
tet, es a pillanatnyi, az adott telepiilesre vagy
teriiletre ervenyes politikai es hadi helyzet te-
remtette meg a fellepesi lehetosegeket vagy
eppen tette lehetetlenne a jatszast.

   Sepsy Karoly szinigazgato 1847-ben otven-
re becsiilte az orszagot jaro magyar truppok
szamat.6 Ha nem becsiilte tul a szinjatszas ek-
kori kiterjedtseget, az 1840-es evek masodik
feleben egy szamaban egyre bovulo, Kerenyi
Ferenc becslese szerint mintegy tizenket-ti-
zenot nagy-, illetve kozeptarsulatot (15 f6
felettieket) es ennel joval tobb, harminc-har-
mincot kistarsulatot (15 f6 alattiakat) moz-
gato magyar nyelvu hivatasos szineszet igye-
kezett megfeleini a publikum elvarasainak.7
Megengedve azt, hogy az eredmeny - valoban
hfjan a pontos adatoknak - kizarolag tajekoz-
tato jellegu, a harmincot kistarsulatot tizenot,
a tizenot kozeptarsulatot harminc fovel sza-
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