
A magyar színházmûvészet hatal-
mas fejlôdésen ment keresztül a ki e-
gyezés után, a 19. század utolsó évti-
zedeiben és a századfordulón. Sorra
épültek a színházak a történelmi Ma -
gyarország nagyobb városaiban.

A fôváros színházaival egyidôben
(fontosabbak: Nemzeti Színház, Magyar
Színház, Vígszínház, Opera, Madách
Színház, Operett Színház) a vidéki vá-
rosokban is megépültek a magyar szín-
házak. Ezek mindmáig otthont adnak

a magyar színjátszásnak. Színház létesült Debrecenben, Kecskemé ten,
Gyôrött, Szegeden, Békéscsabán, Miskolcon, Egerben, Pécsett, Kapos váron,
Zalaegerszegen, Veszprémben. A trianoni békeszerzôdés után elszakadt te-
rületeken jelentôs a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, aradi, temes-
vári, kassai, ungvári, beregszászi, újvidéki, szabadkai színház. Ezekben ma
is elôadnak magyar nyelvû darabokat.

Romantikus színjátszás � Az 1870-es években alakult ki a mai érte-
lemben vett színházmûvészet. Ekkortól már fejlett színházi kultúra keretei
között folyt a színjátszás az új, korszerû színházakban. A kiegyezés kor-
szaka a nemzeti érzelmek fölerôsítésének kedvezett. Ez még a romantika
kora, mely nagy történelmi egyéniségeket és nagy szenvedélyeket vitt szín-
re. Sikerrel játszották a magyar drámaírás korábban keletkezett remekeit,
melyek a romantika jegyében születtek – pl. Katona József Bánk bán címû
drámáját, Vörösmarty Mihály mesejátékát, a Csongor és Tündét és Madách
Imre Az ember tragédiája címû drámakölteményét. E nagy mûveket ettôl az
idôtôl fogva játsszák rendszeresen a hazai színházak.

Otthonra találtak a magyar színjátszásban a külföldi dráma magyarra for-
dított mûvei is, ókori görög drámák és újkori remekmûvek, köztük
Szophoklész tragédiái (a századvég ünnepelt színésznôje, Jászai Mari leg-
nagyobb szerepei közé tartozott az Elektra címszerepe), Molière (molier)
vígjátékai vagy Shakespeare (sékszpír) drámái.

Népszínmûvek és operettek � A 19. század végén divatos lett a nép-
színmű. A „népiesen” beszélô, mulatós, kedélyes vidéki figurák – falurosz-
szák, mulatós kurtanemesek és betyárok – bemondásai és „fülbemászó” nó-
tái gyorsan meghódították a nagyközönséget. A népszínmû leghíresebb
csillaga Blaha Lujza volt, akit szép hangjáért „a nemzet csalogánya” néven
emlegettek. A század végén a népszínmû átadta helyét az operettnek, a be-
szélt szöveget zenekarral kísért dallal-tánccal váltogató, vidám és könnyû
mûfajnak.
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�A Népszínház

00713_Irodalom7_5_:Irodalom  2008.06.04.  18:08  Page 234



Színjátszásunk a 20. század elején �

A századforduló polgárosultabb közönsége
önmagára, a városi emberre is szeretett vol-
na ráismerni a színpadon. Ekkor terjedt el
a naturalista színjátszás. (Natúra: termé-
szet.) A naturalizmus követôi az emberi ter-
mészet hívebb utánzását hirdették. Új ol-
daláról mutatták be az embert, de a
naturalista drámában a testiség, a nyomor,
a züllöttség és a bûn ecsetelgetése a legki-
válóbb színészi játék ellenére sem hatott
mindig „természetesnek”.

A magyar drámaírás kiemelkedô egyé-
niségekkel gyarapodott a századfordulón,
az irodalom felvirágzása idején, a 20. szá-
zad elsô évtizedeiben. Néhány kiemelkedô
név e korból: Heltai Jenô, Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, Szomory Dezsô,
Szép Ernô, Füst Milán, Móricz Zsigmond. A tragédia és a komédia egyaránt
virágzott. Ezek mellett megjelent egy harmadik mûfaj: a színmû, mely egye-
síti a két hagyományos drámai mûfaj tulajdonságait. Ilyen Heltai darabja, 
A néma levente is.

Heltai Jenô

235���������������
���������������������������

�Herczeg Ferenc

AZ ÍRÓ � Heltai Jenô (1871–1957) költô, író és drá-
maíró. Humorérzékét mindhárom mûnemben kama-
toztatta. A századfordulón gyorsan fejlôdô Budapest
költôje. A francia sanzon (városi mulatókban énekelt
szórakoztató dal) hatására írt versei nagy népszerűsé-
get hoztak számára. Ezek a versek egyszerre érzel-
mesek és csúfondárosak. Heltai a nagyvárosi nyelv
mûvésze; a mozi az ô szóalkotása. Elbeszélései, szín-
darabjai és kabarétréfái derûs színekkel festik meg a
pesti polgár életmódját, fôleg a mûvészvilág jellegze-
tes, bohém figuráit. A kabaré szórakozóhelyeken vagy
kis színházakban elôadott humoros mûsor, melyben a
konferanszié (az elôadást rövid elmélkedéssel kísérô
humorista) összekötô szövegével tréfás jelenetek, san-
zonok és kuplék (sikamlós dalok) váltakoztak.

Az író bejárta Európát, elbeszéléseinek egy része
külföldön játszódik. Kiváló színházi ember: a húszas-har-
mincas években színházigazgató. Legnagyobb sikerét 
A néma levente címû színdarabjával aratta (1936). Petôfi
nyomán ô írta a János vitéz címû daljáték szövegét és da-
lait (a darabot Kacsóh Pongrác zenésítette meg).
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A néma levente

Mûfaj � A néma levente színmû. A
tragikus és komikus elemeket váltogató,
szerencsésen végzôdô darab Mátyás ki-
rály idejében játszódik. Az igazságos ki-
rály személyéhez fûzôdô mondákhoz kap-
csolódik.

A fôhôs Agárdi Péter, a híres „fekete
sereg” hadnagya. Mátyás királyról és ked-
velt katonáiról több mese és monda fenn-
maradt, de a néma levente története az
írói képzelet mûve. A színmû mesés tör-
ténetet dolgoz fel, ezért mesejátéknak is
nevezhetjük.

A drámai tájékoztató � A drámák
szövegét – így A néma leventéét is – rö-
vid tájékoztató vezeti be. Itt olvasható a
szereposztás, mely fontossági sorrendben
ismerteti a fô- és mellékszereplôket. Né-
hány sor tudatja az olvasóval, hogy mikor
és hol játszódnak az események, s fogal-
mat ad a színpad berendezésérôl.

A néma levente szereposztásából megtudjuk, hogy a fôhôs Agárdi Péter,
Mátyás király hadnagya, a nôi fôszereplô pedig Zilia, egy szép olasz öz-
vegyasszony. Jelentôs szerepe van Mátyás királynak és Beatrix királynônek,
Beppónak – Péter legényének –, valamint Zilia három társalkodónôjének.
A három felvonásból álló darab másfél év leforgása alatt játszódik. Az elsô
és a második felvonás eleje Olaszországba, Zilia házába vezet, a továbbiak
a Mátyás serege által megszállt Ausztriában, Hainburg várában, Mátyás szál-
lásán játszódnak.

A dráma cselekménye � Zilia arról beszélget barátnôivel, hogy egy ma-
gyar lovag napok óta követi ôt. Most is a ház elôtt áll. Zilia már több kérôt
kikosarazott, kényesen ôrzi jó hírét. Barátnôi azonban szeretnék, ha felol-
daná özvegyi fogadalmát. Titokban összejátszanak a levente furfangos szol-
gájával, Beppóval, aki kalmárnak álcázva ékszereket kínál Ziliának. Beppo
megvallja, hogy gazdája szeretne vele megismerkedni. Az úrnô elôször ki
akarja dobni, de az ügyes szolga meglágyítja: hajlandó fogadni gazdája hó-
dolatát. Agárdi Péter szerelmi vallomását kurtán elutasítja, de a lovag ki-
tartó kérlelésére búcsúcsókot vált vele. Elôbb azonban súlyos fogadalomra
kötelezi: három éves némasági fogadalmat vesz tôle.
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�Jelenet A néma levente című színdarabból
(Korniss Péter fotója)
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Egy évvel késôbb minden vál-
tozatlan Zilia házában. Az eré-
nyes özvegy barátnôi zúgolódnak
az unalom ellen, udvarlóra vágy-
nak. Fel bukkan Beppo, elmond-
ja: gazdája, Mátyás vitéz hadna-
gya megnémult. A király tízezer
aranyat kínál annak, aki szóra
bírja, de már oly sokan próbál-
koztak, hogy fejét veteti annak,
aki hiábavalóan gyötri katonáját
kísérletével. Zilia jól tudja, mi az
oka a lovag némaságának. Úgy
gondolja, ô könnyen megszün-
tetheti Péter némaságát. Elhatá-
rozza, hogy útra kel Mátyás biro-
dalmába.

Barátnôivel együtt eljut Hain -
burg ba, Mátyás és Beatrix fogad-
ja. A király figyelmezteti az özve-
gyet, hogy életével játszik, a
királynô azonban igyekszik tá-
mogatni honfitársnôjét. Zilia találkozik Agárdi Péterrel, de tévedett, amikor
azt hitte, könnyû dolga lesz. A vitéz kegyetlenül megleckézteti. Akkor sem
szólal meg, amikor Zilia szerelmet ígér, és csókokat ad neki. A király bör-
tönbe viteti Ziliát. Kedves katonájára, a „néma” leventére bízza sorsát. Ha
nem megy érte a börtönbe, másnap reggel az asszony feje porba hull. A ki-
rályné meglátogatja cellájában az özvegyet. Ô is csalódott Ziliában, amiért
orvosnak adta ki magát, de reménnyel kecsegteti: a néma vitéz talán meg-
kegyelmez neki.

Hajnalban megjelenik a börtönben Setét Lajos, a csuklyás bakó. Zilia
nem tudja, hogy a hóhércsuklya mögött a „néma” levente rejtôzik, és el árul-
ja: bár hazudott és vétkezett a lovag ellen, valójában ô is szerelmes Agárdi
Péterbe. Reméli, hogy a vitéz érte jön, s irgalmas lesz hozzá. A „bakó” kí-
sérôi bekötik Zilia szemét, s úgy tesznek, mintha a vesztôhelyre kísérnék.
A börtönbôl kiérve Péter leveszi az asszony szemérôl a kötést, s ô is leveti
álarcát. Mivel meggyôzôdött róla, hogy Zilia szereti ôt, s nem csupán a tíze-
zer aranyért jött utána –, feleségül kéri. Zilia boldogan mond igent. Az es-
küvôt a királyi pár áldásával tartják meg.
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�Részlet A néma levente színházi előadásából
(Korniss Péter fotója)
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Összefoglaló kérdések

1. Melyik elbeszélô költeményben találkoztál már a „levente” szóval? Kit neve-
zünk így?

2. Miben hasonlít, és miben tér el A néma levente története a Mátyás királyról
szóló meséktôl és mondáktól?

3. Hány fôhôse van a mesejátéknak? Ki a fôhôs – vagy kik azok – és miért?
4. A dráma cselekménye általában párbeszédek során bontakozik ki.

– Hogyan módosul ez az általános szabály A néma leventében?
5. A színmû elején milyen akadályba ütközik Agárdi Péter, amikor szeretne meg-

ismerkedni Ziliával?
6. Mi mozdítja ki szerepébôl az úrnôt, amikor ellenáll a lovag közeledésének?
7. Szerinted képes lenne Agárdi Péter segítség nélkül az özvegy közelébe fér-

kôzni?
– Ki segít neki és hogyan?

8. Ugyanez a kérdés Zilia oldaláról: az asszony képes lenne segítség nélkül szóra
bírni Agárdi Pétert? Indokold meg válaszodat!

9. Egyenlô ellenfeleknek tartod Agárdi Pétert és Ziliát?
10. Melyiküket tartod kegyetlenebbnek a másiknál: Pétert vagy Ziliát?
11. Szerinted a színmûben is rászolgál Mátyás király az „igazságos” jelzôre? Indo-

kold meg válaszodat!
12. Milyen szerep jut a cselekményben Zilia barátnôinek?
13. Milyen eszközökkel fejezi ki magát a „néma” vitéz?

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mely idôszakra tehetô a magyar színházmûvészet kibontakozása?
2. Sorolj fel néhány színházat a fôvárosban és vidéken!
3. Hol mûködik színház a te lakóhelyed közelében?
4. Nevezz meg három drámát szerzôjükkel együtt a romantika korából!
5. Nevezz meg néhány drámaírót a 19–20. század fordulóján!
6. Milyen mûfajok tartoznak a dráma mûnembe?
7. Melyik mûfajba tartozik Heltai Jenô mûve, A néma levente?
8. Általában mit ismertet a drámák szövege elôtti tájékoztató?
9. Milyen formában pereg le a drámai esemény?

10. Milyen érdekes kifejezésmóddal találkozhatunk A néma levente egyes jelene-
teiben?

11. A történelemnek vagy a mesének van nagyobb szerepe Heltai mûvében?
12. Keress más, találó címet Heltai színdarabjának!
13. Jártál-e már színházban? Milyen darabokat láttál, és milyen élményeket szereztél?
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I rány a  közép isko la !

1. Olvasd el Mikszáth Kálmán Vidéki alakok 3. A római című művét! Milyen sor-
rendben töltötte be Mucsy Antal a felsorolt állásokat?

felügyelő a vámkompnál,  főhadnagy a hadseregben,  tűz- és jégkárbecslő egy
biztosítótársaságnál,  titkár egy grófnál,  árvaszéki iktató

2. Írd tovább a zöldkalapos ember történetét!

3. Olvasd el Kosztolányi Dezső Ozsonna című novelláját!

a) Rendezd be az ebédlőt az olvasottak alapján!
Helyezd a bútorokra a megfelelő tárgyakat!

b) Rajzold le az ebédlőt bútoraival és tárgyaival!

4. Nevezd meg a fogalmakat, melyeket a következőképpen határozott meg 
Karinthy Frigyes!

a) Érettebb írók panaszainak kifejezési módja.

b) ...(vö. statisztikai tudományok „Éhenhaltak” rovata).

c) A gazdagabb író panaszainak tolmácsolására ügynököket, ún. színészeket 
fogad fel, akik hangosan elmondják a bajokat.

5. Melyik versben olvastad a következő sorokat? Nevezd meg a költőt is!

a) „Hova repül az ifjúság?”

b) „Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé…”

c) „Itt hágy s vissza se tér majd gyönyörű korom.”

6. Milyen költői eszközök találhatók a következő idézetekben?

a) „a szél busan dúdolva jár…”

b) „Züm, züm: röpködtek végig az uton 
Tréfás falevelek.”

c) „Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül…”

d) „Itt nemrég az öröm víg dala harsogott: 
S most minden szomorú s kiholt.”

ZÉPISKOLA! � IRÁNY A KÖZÉPISKOLA! �
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7. Írd le a füzetedbe a felsorolt szavak jelentését!

tusa,  bíbor,  nesztelen,  csermely,  nektár

8. a) Mi a jelentése a következő mondatoknak?

b) Melyik műből idéztünk?

– „És tudja azt is, hogy ama
Nagy némaságnak mi a balzsama…”

– „Szájad pecsétjét én most feltöröm.”

– „…vétettem nagyot.”

9. Írj húsz mondatból álló fogalmazást az alábbi vázlat alapján a következő címmel:
Levente voltam Mátyás király udvarában!

a) Mátyás király bemutatása

b) Beatrix bemutatása

c) A korabeli öltözködés leírása

d) Események az udvarban

e) A fekete sereg tagja vagyok

10. Írj két szöveget Ősz a parkban címmel!

Mindkét szöveg tizenöt-tizenöt mondatból álljon!

Az egyikből az derüljön ki, hogy szereted az őszt!

A másikban azt fogalmazd meg, hogy az ősz nem a kedvenc évszakod!

� IRÁNY A KÖZÉPISKOLA! � IRÁNY A KÖ

�A Nemzeti Színház ma
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