
BÉCSY TAMÁS 

Kire süt a nap? 
(Zilahy Lajos: Siit a nap) 

Közismert, hogy a magyar i roda lomtudományban a lírai és epikai művekhez 
viszonyítva meglehetősen keveset írtak a drámáról . Ennek valószínűleg az 
egyik oka, hogy a magyar drámák - a sokat és a laposan elemzett há rom mű 
kivételével - , elsősorban az 1945 előtt megírtak, zömmel szórakoztató, kom-
mersz művek. Ez a mellőzés arra a gesztusra is visszavezethető, h o g y az iro-
dalomtörténet a nagy, a jelentős műalkotásokkal foglalkozik. 

Zilahy Lajos drámái némiképp kiemelkednek a kor vígjátékainak általános 
színvonalából, mégsem ismerték el, mégis alig foglalkoztak drámáival . 
„Zilahy Lajos - írta 1937-ben Bóka László - b izonyosan nem kap a magyar 
irodalomtörténetben külön fejezetet. [...] Pár év múlva ő a rosszak voltak még 
kategóriába sorolódik."1 1937-ben már több mint tíz drámája megjelent -
volt, amelyik több kiadásban - , Schöpflin Aladár hét sort szentelt drámáinak 
A magyar irodalom története a XX. században című könyvében.21964-ben Hege-
dűs Géza-Kónya Judit A magyar dráma útja című munkájában az olvasható, 
hogy a két vi lágháború közötti „népszerű írók sorában ő áll az első helyen a 
közelmúlt kispolgári írói közül",3 és „csak torzóban maradt látleletet tudott 
kiállítani saját koráról".4 1965-ben egy „türelmetlen" - vagyis ideológiai 
furortól áthatott - d r ama tu rg szerint „A kor mindmegannyi szellemi és mű-
vészi törekvése megtalálható műveiben kommercionált vál tozatban. . ." 5 

A kommersznek minősített egyes d rámákat alig elemezték; röviden, nega-
tív szavakkal ítélték el. Harsányi Kálmán A fehér szarvast így: „az egész darab 
tu la jdonképpen négy nagy hatású tablóvá hull szét, [...] megoldása is csak 
hangulat ."6 Osváth Béla a Süt a napot ekként: „nem művészi értékeinek 
köszönheti sikerét. Szerkezete laza életképek sorozata; a II. felvonás betét-~ „7 
szerű. ' 

A megállapítások jószerével igazak; csak az elemzést nélkülözik. Az is 
valószínű, hogy azokkal az értelmezési módszerekkel, amelyekkel a világ-
vagy a magyar i rodalom jelentős művei t szokták vizsgálni, az e lemzés nél-
küli tagadáson, vagy a negat ívumok felsorolásán túlmenően nagyon nehéz 
szólni a ha rmadrangú irodalomról. 

Ujabb irodalomértelmezések kiiktatták a magas és a kommersz művek 
közötti hierarchiát; az utóbbiakat is textnek, szövegnek, a drámákat dramati-
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kus szövegnek tartják. Az így értett szövegnek semmiféle reflexiója nincs a 
valóságra, az értelmezés-elemzés nem irányul arra, hogy a valósággal való 
összevetés alapján történjék. Különösképpen a dekonstrukció elmélete(i) 
hirdeti(k) ezt. A dekonstrukciós eljárás hiányossága, hogy igen gyakran mel-
lőzi az esztétikai aspektust. Ezért fontos, h o g y a dekonstrukció nézőpontja 
bővüljön, ami akkor lehetséges, ha megtaláljuk azokat a megközelítéseket, 
amelyek összeegyeztethetők a dekonstrukciós művelettel és mégis megjele-
nik bennük az esztétikai aspektus. 

Roland Barthes és Jacques Derrida nyomán Howard Felperin rögzítette ezt 
a módszert.8 A m ű témáját ne értelmezzük úgy, hogy annak valamiképpen, 
de mégis az életvalóságba nyúlnak a gyökerei. Értelmezhetjük akként is, 
hogy a témát a text, a szöveg teremti; vagyis ebből a nézőpontból a szöveg 
dekonstruálja azt, hogy a témát a szövegen kívül keressük, hiszen a szövegen 
kívül nincs semmi. A szöveg az önmaga teremtett tér-időben létező. A szöveg 
különböző nagy egységeket-elemeket beszél, amelyeknek egymáshoz való 
viszonya teremti meg a témát. Ezek az egységek-elemek n e m azonosak az 
alakokkal; önmagukba foglalják a velük kapcsolatba került, avagy hozzájuk 
kapcsolt tényezőket, az instrukciókat, pé ldául a „fizikai" környezetet is. H a 
írott drámát vizsgálunk így, akkor a drámai tér nem környezet , hanem az 
alak része; az alakokkal együtt létező mint témaalkotó egység a szövegben. 

A d r á m a m ű n e m alapismérve, az alakok közötti viszonyok és ezek változá-
sa így lényegében megmarad, noha kiszélesedik. A szöveg által konstruált 
téma egységei között konstituálódik viszony, és ezeknek a viszonyoknak a 
változása az, ami a szöveget drámaszöveggé teszi. 

* 

A Süt a nap c ímű vígjátékról m é g a következők olvashatók. A Magyar Irodalmi 
Lexikon II. kötetében például: „Javarészt korszerű tárgyakat választ: Siit a nap 
című darabjában a háború utáni falu életére tereli a figyelmet, s a társadalmi 
osztályok közeledését propagálja. . . "9 Az ún. ÚMIL szerint: „A két vh. között írt 
műveinek alapélménye" között megtalálható „a középosztály sorsáért érzett fe-
lelősség (Siit a nap d. 1924)" is.10 Pomogáts Béla úgy gondolja, hogy „a Siit a 
nap című falusi életkép [...] a mellett a gondolat mellett tett hitet, hogy a 
»középosztálynak« a paraszti társadalomból kell megújulnia..."11 

A vígjátékot 1924. március 21-én mutatta be a Nemzeti Színház, és m é g 
abban az évben nyomtatásban is megjelent. 

„Történik egy kis bihari faluban, a háború után."12 A református p a p 
lányába, Sárikába Kopácsi, a vasúti forgalmista szerelmes. A Postamesterné 
azon mesterkedik, hogy Kopácsi az ő lányát vegye feleségül, ám Kopácsi az 
első felvonás végén épp meg akarná kérni Sárika kezét. Azonban most avat-
ják vitézzé Sámson Mihályt, aki „a háború egyik legvitézebb katonája volt". 
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Amikor Sámson és édesanyja bevonul az avatási ünnepségre a templomba, 
Sárika meglátja őket, otthagyja a forgalmistát és u tánuk megy. А П. felvonás-
ban a Tanító rendezésében Sárika, Kopácsi, a Postamesterné lánya és a zenész 
cigányok a Falu rosszát próbálják. Sárika parasztruhába öltözött, s a próba 
végeztével, a II. felvonás végén így látja meg őt Sámson Mihály, és azonnal 
belészeret. Paraszt lánynak nézi, s hívja, „Estére... legyél a falu alat t . . . az öreg 
nyárfánál . . . Beszílni akarok veled." Azt is mondja , „ N e m bánom, akárki 
vagy... N e m bánom, ha nincs semmid . . . csak ez a raj tad való"; és „(karjaiba 
kapja és csókolgatja. N e m engedi el)". A III. felvonásban Sámson bevallja 
édesanyjának, hogy nősülni akar; a lányról csak annyit tud, Sárika a neve. 
Anyja világosítja fel, hogy ő a papkisasszony. Sámson kirobban, „Eladom ezt 
a házat . . . azonnal!... Egy percig se maradok tovább itt a faluba." A szöveg 
nem tematizálja egyértelműen - vagyis nincs rá dialógus - , miszerint noha 
megszerette a lányt, mégsem veheti el, mert ő paraszt , Sárika meg úr i kis-
asszony. Késleltető témarész után Sárika visszahozza a Sámsontól tegnap 
kapott kalárist; majd újabb késleltető témaegység után Sámson a házba hívja 
Sárika apját, majd a p a p a lányát. Az udvaron a Tanító és Sárika nagyanyja , 
Fehérné marad. Az idős asszony megkérdi a Tanítótól: „Ha a maga jánya 
vóna. . . hozzáadná?" A válasz: „ . . . A z idők ekéje fölszántott bennünke t 
. . .Akik fölül vótunk, alul kerülünk. [.. .] Most keveredünk. . . Nagyokat hasít 
belénk az eke... nem baj! így jó, ha keveredünk." Sárika kijön a házból , s 
így tematizálódik, mi történt bent: „Na, mit akarsz mondani , kisjányom? 
S Á R I K A : (a Mihály vállára támasztja a fejét. Lehunyja a szemét, arcát és keze 
fejét valami szép mozdulat ta l egy láthatatlan fényforrás felé emeli és fürdet i 
benne. Forró kábulatban mondja.) Süt a nap . . . " 

* 

Az új irodalomértelmezések (például a dekonstrukció) úgy tartják, h o g y egy-
egy szöveg különböző elemei között nincsen hierarchia. Egyik alak sem, 
egyik témarész sem fontosabb, értékesebb, meghatározóbb a többinél. Azért 
van ez így, mert maga a befogadó hozza létre a m ű jelentéseit abban a 
dialogikus viszonyban, amelyet a műve l folytat. A különböző befogadóknak 
más és m á s kérdései vannak, amelyekre más és más témarészek emelkednek 
ki min t válaszok. 

Az előzőekben a szövegnek csak azokat a részeit emeltem ki, amelyek 
Sárika és Sámson Mihály kapcsolatát tematizálták. A három felvonásnyi szö-
vegnek ez a témaegység csak kis része. A szöveg által megteremtett tér-idő-
ben azonban csak ezekben az egységekben van viszonyváltozás: Sárika és 
Mihály egymásra találása, ami h a p p y enddel végződik. Látható, hogy ez egy 
elinduló pontból (Sárika meglátja a templomba bemenő Sámson Mihályt) a 
II. fe lvonás végén egy közöttük lévő dialógusváltásban, majd a III. felvonás 
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elején egy eltérítő mozzanatban és azonnal ezután a „jóvégben", h a p p y end-
ben rögzítődik. Ezen egységek közé több témarész iktatódik. Mivel a Süt a 
nap Nevekben és Dialógusokban rögzített szöveg, a több témaegység közül 
az emelkedik ki, amelyikben viszonyváltozás van; ez pedig csak Sárika és 
Sámson között valósul meg. 

* 

Milyen témaegységek iktatódnak a viszonyváltozást magában foglalók 
közé? 

A házasságot anticipáló, a „jóvéget" elérő kapcsolat mindkét oldalát egy-
egy másvalakihez irányuló lehetőség fenyegeti. 

Sárikát a Kopácsi nevű forgalmista is elvenné feleségül. A lány azonnal 
magára hagyja, amint meglátja Sámson Mihályt a templomba bemenni. Ez a 
fenyegetettség ezért álfenyegetettség. A Tanítót felkéri a gazdag paraszt, 
Pongé Juhász, hogy az ő lányát ajánlja Sámsonnak feleségül. A Tanító akkor 
hozza Mihály elé Pongé Juhász lányát, amikor az már találkozott Sárikával. 
Ezért „(a boldogságtól teljesen magánkívül)" ügyet sem vet a nagy hozo-
mánnyal rendelkező lányra. Ez a fenyegetettség sem valódi. 

A Sárika és Sámson első felvonásvégi és a Il.-ban való találkozása előtt több 
témaegységet tematizál a szöveg. Ezek a témaegységek nem folytatólagosan 
követik egymást, hanem váltakozva. 

Az egyik egység a szegénységet tematizálja. A szöveg elején két kéregető 
van a textben. Az egyik a Koldus, „(a rongyoktól alig felismerhető katona-
ruhában. Csak féllába van, mankóra támaszkodik)". A másik egy cigány-
asszony. A Pap anyja, Fehérné a Koldusnak ad alamizsnát, a cigányasszony-
nak nem. Rozika, a Tanító „(mezítlábas tizenkétéves leánykája)" vasalót akar 
kölcsönkérni Fehérnétől, aki nem adja, mert a Tanítóék mindennap kölcsön-
kérnek valamit, lisztet is, zsírt is. A Tanító szegénységének tematizálása a 
II. felvonásban folytatódik. 

A következő, ehhez az előzőhöz mellérendelt témarész a Pap jószívűsége. 
Ő is szegény; két fia - őket a szöveg n e m teszi a téma részévé - gimnázium-
ba jár, és irkát sem tud nekik venni. Lányának, Sárikának „egy szalagot se 
tudok venni a hajába". Ugyanakkor a Szűcs Mari néven tematizált alak férje 
keresztlevelének kiállítását kéri. A Pap megcsinálja, de nem fogad el érte 
pénzt. Ezután a Postamesterné Sárika elleni intrikáit tematizálja a szöveg, 
illetve a Forgalmista azon kérését, hogy Fehérné beszéljen Sárikával az ő ér-
dekében. Ez meg is történik. A Pap jószívűsége ezután tematizálódik tovább. 
A gazdag Pongé Juhász meg akarja tőle venni „a nagy aranyrámás tükröt", 
de ő nem adja. A Tanító először Fehérnének beszéli el, hogy Pesten a Zene-
akadémián tanuló fiának hangversenye lesz. A Tanító és a Forgalmista dialó-
gusa a közbeékelt rész, s csak ezután tematizálódik tovább az elindított 
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mot ívum, a Pap jószívűsége is, a Tanító szegénysége is. Kéri a Papot, ad jon 
kölcsön ötvenezer koronát, ennyi t kell fia pesti hangversenyéhez előre le-
fizetni. A Pap ezután küldi el a Harangozóval Pongé Juhásznak az arany-
rámás tükröt. Ismét mellérendelt témarészlet következik. Egy Őrnagy jön, s 
ő közli, hogy Sámson Mihályt ma vitézzé avatják. A Postamesterné az 
Őrnagyra is ráakasztaná lányát, de az Őrnagy már családos ember. Ezután 
indul a menet a templomba, s hagyja ott Sárika a Forgalmistát. 

Az I. felvonásban a szöveg m é g Sárika férjhezmenetelére is utal. Ez a rész 
nemcsak a Forgalmista szándéka körül tematizálódik. A férje keresztleveléért 
jött fiatalasszony „(Pólyás gyereket tart a kar ján)" , Sárika „(Ölébe veszi a pó-
lyát) játszani kezd a csecsemővel, beszél hozzá. Szűcs MARI: A kisasszony na-
gyon szeretne már egy gyereket? SÁRIKA (ölébe ejti a kezét, l ehunyt szemmel) 
Nagyon szeretnék! Nagyon szeretnék Mari! Szűcs MARI: H á t férhe fog men-
ni a kisasszony. SÁRIKA: Én n e m megyek fér jhez sohase, Mari!" A szöveg 
elindít egy újabb motívumot. Sárika megkéri Szűcs Marit, adja kölcsön a 
színdarabhoz szép vasárnapi parasztruháját . 

A Sárika-Mihály viszonyától független témarészek egymás mellé való he-
lyezettsége а П. felvonásban is folytatódik. Tere a Tanító szobája, a szegénység 
tárgyaival: „vedlett, rongyos kanapéval, egyszerű ebédlőszekrénnyel". A Ta-
nító szegénységét, nyomorúságos helyzetét akként tematizálja a szöveg, hogy 
két gyermeke van, a felesége beteg, nincs mit enniök, a szövetkezet jegyző-
könyvét írja és készít abból több példányt. A Pap ekkor hozza neki a fia hang-
versenyéhez szükséges pénzt, ami t a tükör eladásáért kapott. Szűcs Mari most 
hozza a parasztruhát, s a szegény Tanítóéknak három tojást is ad. Itt te-
matizálódik Pongé Juhász kérelme, ajánlja a Tanító Sámson Mihálynak az ő lá-
nyát feleségül. Itt teszi a szöveg a téma részévé a Falu rossza próbáját, a 
Postamesterné további intrikáit, s a próba során a Forgalmista rossz éneklését. 

A szöveg Sámson Mihályt edd ig csak instrukciókban említette. A temp-
lomba vonulók között „(jön elöl a menet, élén Sámson Mihály)". Most teszi 
a szöveg témává. A Tanítóhoz jön, s a szegény családnak „(egy szép kerek 
gomolyát hoz)". A szövegből el tűnnek a gyerekek és a Tanítóné; a Tanító 
pedig azzal hagyja el a szöveg terét, hogy e lmegy Pongé Juhász lányáért, vele 
találkozzon Sámson. Itt kerül sor Sárika és Mihály első találkozására. A lány-
hoz mint témához hozzátartozik az a parasztruha, amelyet a próba idején 
viselt. Sámson a ruha miatt nézi paraszt lánynak, vagyis: hozzávaló lánynak. 
Mihályhoz egy hiányt rendel a szöveg. Itt v a n a háza, itt él az édesanyja, d e 
sem Sárika őt, sem ő Sárikát n e m ismeri. A Pap ezzel összefüggésben meg-
jegyzést tesz: „nagyon régen elkerült a faluból". És ez az a hiány, amelyre 
szüksége van a szövegnek: Mihály nem tudhat ja , ki is Sárika; csak így lehet-
séges, hogy Mihály tüstént letegezi a lányt, a kanapén közel ül hozzá és 
„(meg akarja fogni a mellét)". Egy „(sor kalárist)" ad Sárikának; tarisznyájá-
ból m é g egy Petőfi-kötetet is előhúz. Ezek m i n d hozzá mint témarészhez tar-
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toznak, miként az is, hogy öleli, csókolja. Kettejük első találkozásakor min-
denképpen Sámson az aktív, a viszony kialakulására törő dinamizmusokat 
indít el. 

A III. felvonás tere a Sámson Mihály háza előtti udvar. Ő „Azt a bakanótát 
dalolja: »Vékony héjjá, vékony héjjá van a piros almának. . .«" A szöveg itt 
teszi a téma részévé Sámson anyja révén a „boldog vég" elé állított akadályt. 
Mihály: „Baj van. [...] Szörnyű nagy baj van!" - de „(ezt nem komolyan 
mondja)". Sámsonné azt hiszi, fia bolondot akar belőle csinálni. A „nagy ba j" 
elmondását Mihály azzal vezeti be, hogy „Eltört a klarinét"; kocsmában volt, 
és „úgy danoltam, hogy a csillagok benéztek a kocsmaablakon, oszt úgy 
danoltam, hogy az egyik cigánnak betört a feje. . ." Sámsonné ekkor „(Kezdi 
érteni a dolgot). Te Mihály!... (Alig tudja kimondani az örömtől) Hhá . . . 
házasodol?" És ekkor világosítja fel fiát, ki is az a Sárika, és Mihály ekkor 
közli, elmegy a faluból. 

Ezután ugyancsak egymás mellé rendelt témarészeket tematizál a szöveg. 
A Pap és anyja, Fehérné azt kéri Sámsontól, adakozzon a Tanítóné gyógyke-
zelésére, mert az összeesett: szanatóriumba kellene vinni. Mihály nem ad, 
mert „Ez (Megnyomja a szót) az urak dóga, nem az én dógom." A szöveg itt 
ad lehetőséget annak a jelentésnek a meghozatalára, mi az, ami a „jóvéget" 
megakadályozhatná: Sámson hiába szerette meg Sárikát, nem veheti el, mert 
úri kisasszony. A szöveg Pongé Juhásszal készít elő egy újabb motívumot. 
Mihállyal akar beszélni, de a Pappal vált dialógusokat. A Tanítóról mondja, 
„Kiszaladt gyalog a kastélyba a bárónéhoz. Valami ángol levelet kapott." 
Pongé Juhász hallotta, hogy Mihály el akarja adni a házát, s ő megvenné. 
A szöveg nem tematizálja, kitől, hogyan hallhatta ezt meg, amikor Mihály 
csak az imént és csak az anyjának mondta. A „boldog vég" késleltetése ezek 
után kívülről jövő esettel, a cigányokkal történik. A tegnap este megrepedt 
klarinét árát kérnék Mihálytól. A humoros szöveg hordozza azt is, hogy ezt 
a repedést Pongé Juhász már egyszer megfizette. Sámsonné kivételével min-
denkit elhagy a szöveg és Sárikát hozza be ismét. Ekkor történik Mihállyal 
második dialógusváltása: a tegnap kapott kalárist hozza vissza. Mihály nem 
akar vele szóba állni. Ebben a témaegységben Sárika lesz aktív; a dráma ak-
cióit - ami a köztük lévő viszony kialakítására irányul - ő indítja el. Először 
úgy, hogy a távozni akaró férfi után kiált: „Miskaa!"; majd egy székre feláll-
va a tornác falán lévő kalitkát nézi a madarakkal. Az egyiknek az ajtaját 
kinyitja, s Mihálynak „Vigyázzík, mer kiröpül" szavára Sárika „(céloz vala-
mire). Az a madár amelyik az én kezembe van, az nem röpül ki . . ." Mihály, 
noha elértette, ismét elmenne, ám a lány jajongani kezd, s úgy tesz, mintha 
nem tudna a székről lejönni. A házról is kezd érdeklődni, hány szoba van, 
Sámsonné melyikben lakik, hol van a konyha. És máris kimondja: „Ebből a 
középső szobából lehetne csinálni egy nagyon szép ebédlőt!" Mihály még 
most is el akarja küldeni, mire Sárika „(Ósszecsuklik és leesik a lépcsőre. 
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Arcát eltemetve, keservesen sírni kezd)". Ismét a Papo t és Fehérnét tema-
tizálja a szöveg. Mihályban „(végsőkig feszült benne a visszafojtott indulat . 
Most oda lép Sárika elé és kirobban belőle). Most aztán vagy menjen a kisasz-
szony ... vagy pedig ... (Fogát összeszorítva harapja el a szót)". A Pap nem 
érti, mi történik. Azt, h o g y Mihályban a „vagy ped ig" milyen döntés t jelöl, 
így dialogizálja a szöveg: „(A Paphoz [szünet múlva csendesen]) Aggyá ide 
azt a gyűjtőívet." Tudniillik a Tanítóné megsegítésére valót, amit az előbb az 
„urak d ó g á n a k " nevezett. 

Még mind ig nem a „ jóvég" következik. A Tanító jön a bárónétól, aki lefor-
dította az angol levelet. Fiának játékát meghallgatta egy londoni impresszá-
rió és szerződtetni akarja egy hangversenykörútra. A szöveg a Forgalmistát 
is idehozza, s kiderül, a Postamesterné lányát fogja elvenni. Mihály csak 
ezután hívja a Papot: „Jöjjík be vélem e ' kicsit a szobába. Mondani szeretnék 
valamit." Az udvaron Fehérné, a Tanító és Sárika marad . A várakozás inst-
rukcióban lesz a téma részévé. „Tanító (hátrafordítja a fejét és figyeli Sárikát. 
Aztán összenéz Fehérnével. Aztán csak a levegőbe néznek. Hallgatnak, de 
valami szívdobogás van ebben a hallgatásban. Kis idő múlva a Pap megnyit-
ja az ajtót)", és behívja Sárikát. Ekkor történik meg a Tanító és Fehérné között 
a már idézet t dialógusváltás. 

* 

Minden kézikönyv utal arra, hogy a drámaszöveg sűríti az időt. Ez a közis-
mert tény az ún. óraidőre vonatkozik. 

A Süt a nap első felvonása egy vasárnapon kezdődik; ekkor avatják vitézzé 
Sámson Mihályt. A másod ik felvonásban Pongé Juhász mondja a Tanítónak, 
hogy fér jhez akarja adni a lányát „Ehhe a Sámson Mihályhoz, akit tennap 
avattak". Az óraidő szerint tehát hétfő van. A harmadik felvonásban ugyan-
csak a gazdag paraszt egyik mondata jelöli az időt. Sámsonnénak mondja, 
amikor fiát keresi: „Nem történt semmi, csak tennap délután a jányommal a 
tanító ú rná l vótam." A harmadik felvonásban tehát k e d d van. 

A texten kívüli idő sűrítését a Tanító fia hangversenyének menetrendje 
jelöli. Az első felvonásban kér pénzt a növendékhangversenyre; ezt a máso-
dikban kapja meg. És másnap, a ha rmad ik felvonásban ér tesülünk arról, 
hogy a hangversenyt m á r meg is hallgatta a londoni impresszárió, s a fiú 
szerződtetése ügyében levelet írt, amely meg is érkezett . 

A drámaszövegben a tér sohasem reális fizikai tér - a színpadon sem: ott is 
csak jelöl egy máshol lévő teret - , és az idő sem óraidő. Közismert, hogy pél-
dául Shakespeare Antonius és Kleopatra c ímű drámájában az I. felvonás 3. jele-
netének végén megy el Antonius Alexandriából. A rövid, mindössze 85 soros, 
Rómában játszódó jelent időtartama alatt a következőknek kellett megtörtén-
nie, az 5. jelenet tanúsága szerint: Antonius megérkezett Rómába, Kleopatra 
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után küldte Alexist, aki oda is érkezett, találkozott Antoniusszal, ő átadott 
neki egy „keleti gyöngyöt" Kleopatra számára, és Alexis visszaérkezett Ale-
xandriába. Csehov Három nővér című drámájának minden felvonása között 
megszület ik egy gyermek. 

Ezeknek az időtar tamoknak a sűrítése csak az óraidőre érvényes. Van 
azonban valami oka, hogy ezek nem zavarják a befogadót , sőt: észre sem ve-
szi. Az ok: az absztrakt térben absztrakt idő lép érvénybe. Nicolai H a r t m a n n 
Lételméleti vizsgálódások c ímű munkájában olvasható, amikor a folyamatokról 
ír: „A folyamat azonban n e m az időbeliség maga, h a n e m az, »ami kiterjed« 
és szétterül az időben, kezdete, tartama és vége van."13 

A drámaszövegben elsősorban a Dialógusok és az általuk vezérelt és a be-
fogadó által létrehozott jelentések terülnek szét. Ezek a jelentések a Nevek 
közötti viszonyokkal és ezek szétterülésével azonosak. Dialógust a reális 
életben n e m lehet váltani a dialógust váltók közötti v iszony megléte nélkül, 
amelyek persze tar talmukban, jellegükben nagyon is különböznek egymás-
tól. A viszonyoknak két fajtája van: statikus és most, a jelenben változó viszo-
nyok. Egy drámatextben azonban a Nevek közötti statikusság: kapcsolat , és 
csak az a viszony, amely változó kapcsolat. Ha a Nevek között csak kapcso-
latok vannak, az absztrakt idő: álló idő. Ennek meglétét a befogadó rendsze-
rint akként érzékeli, hogy n e m történik semmi. A Nevek közötti kapcsolatok 
az álló időben is szétterülnek. Az absztrakt időben azonban csak akkor létező 
a folyamat, amikor a Nevek között most változó viszonyok vannak, illetve 
ezeknek az előkészítése valósul meg. A folyamatnak ez a változata függet len 
az óraidőtől, ennek múlásától. Mivel n e m az idő múlik, hanem a viszonyok 
vál toznak, ezért a viszonyváltozás egyes etapjai mindig azonnal következnek 
egymás után. Az óraidő kívül reked ezen a folyamaton. A befogadót ezért 
n e m zavarja, ezért nem érez törést például az Antonius és Kleopatra vagy a 
Három nővér említett eseteiben. 

Amit a text nem tematizál, az nincs is benne az absztrakt időben. A texten 
kívüli megtörténéseket a Nevek legfeljebb dialogizálják a textben, á m ezek 
ekkor már a Nevek között tematizált viszonyváltozásokat jelölik. I lyen pél-
dáu l Hamlet angliai útja. Ezt a text nem tematizálja - nincs ilyen jelenet - , s 
csak Hamletnek Horatióhoz írott levele, illetve a visszatérte után Horat ióval 
való dialógusa jelöli. Ám ekkor már Claudiusnak Hamle t elleni akcióját, a 
kettejük közötti viszonyt tematizálja. 

A Süt a nap szövege a Tanító fiának hangversenyét, ennek sikerét nem 
tematizálja. Ezt csak a Tanító dialógusai, illetve az impresszárió levelének fel-
olvasása hozza be a témába. Ám ekkor a Pap jószívűségét és ennek eredmé-
nyét jelenti: a fiú tehetséges, a Pap nem hiába áldozott rá. Ez utóbbi azonban 
csak „ráadás"-jelentés. 

A text nem tematizálja a Tanítóné összeesését és Sámson kocsmai mula to-
zását sem. A Tanítóné hirtelen rosszullétének csak a következménye tema-
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tizálódik. A Papot ugyanis csak azért teheti a harmadik felvonásban a Sám-
son házához kötött dialógusokat mondó alakok közé, mert itt is pénzt gyűjt . 
A Pap jelenlétére végül azonban azért van szükség, hogy a felvonás végén 
Sámson megkérhesse tőle Sárika kezét. Ugyanakkor a Pap jószívűsége és a 
Tanító szerencsétlensége is tematizálódik. N o h a mindkét témarész a szöveg 
álló idejében létező. 

Mivel a Nevekből és Dialógusokból összetett szöveg a Nevek közötti 
viszonyokat tematizálja, csak azokban a témaegységekben lesz az absztrakt 
álló idő absztrakt időfolyamattá, melyekben a viszonyok változnak. Azok-
ban a témarészekben, amelyekben nincs viszonyváltozás, a drámatextben 
álló idő van. Az írásbeli és a szóbeli közlés természetesen csak az időben 
tagolt módon lehetséges; először „ezt" azu tán „azt" lehet rögzíteni vagy ki-
mondani . A közlés így mindenképpen igényli az idő folyamatát. Nicolai 
Har tmann szavával: a közlés terül szét - az ún. „reális" időben. A textben 
ezért az időfolyam valamiképp érvényesül. Mivel azonban minden d ráma-
text absztrakt, csak önmagában létező teret létesít, ez a tér nem lehet össze-
kapcsolt a reális terekkel együt t létező „reális" idővel. így teremtődik meg a 
szövegben a saját absztrakt-idő, amely hoc tempus. 

Mindezt a görög kronos és kairos fogalmakkal is lehet értelmezni, ahogyan 
Frank Kermode The Sense of An Ending című művében tette.14 A kronos idő az 
ún. múló idő, a kairos pedig ebben az az időszak, amely jelentőséggel telített. 
Minden fikció benső ideje a kairos fogalmával jelölhető. Á m ha ezt a benső 
időt ebből a kettősségből értelmezzük, egy drámatextben azok az időszakok 
telítettek jelentőséggel, amelyekben a viszonyváltozások értelmeződhetnek; 
a többi a kronos idő; és ehhez a kairoshoz képes t a kronos idő: álló idő. 

A Süt a nap absztrakt terében csak Sárika és Mihály viszonyának kialaku-
lása, illetve azt a „jóvégbe" jut tató lépései érvényesítik a kairos időt, az abszt-
rakt idő folyamatát. Mivel a szöveg más pont ja in nem értelmezhető viszony-
változás, a drámatextben csak ez terül szét úgy, hogy folyamatot teremt. Ez a 
viszonyváltozás interpretálható a tematizált egységek közül a legfontosabb-
nak; éppen azért, mert a h a p p y enddel végződő viszonyváltozás egységei a 
drámatext kairos idejét teremtik meg; vagyis, amikor a viszonyváltozás egy-
ségei terülnek szét, létező lesz a text kronos idejének jelentőségteljes szaka-
sza, a kairos idő. 

A Süt a nap témaegységeinek bizonyos részei, amelyek a Sárika és Mihály 
között lévő dialógusokat körülfogják, csak hangulati lag kapcsolhatók a 
„jóvéghez", illetve ennek előkészítéséhez. I lyen például Sárika boldog játsza-
dozása Szűcs Mari gyerekével. Talán ez ér telmezhető mint az ő „érzelmi tala-
ja", a szerelemre való „előkészítettsége". Hiszen ekkor említi azt is, hogy 
semmiképp n e m menne hozzá Kopácsihoz, mert „Az az élet sovány, ami 
körülötte van. Az élet, ami r ám várna." A paraszt i életet pozitív, boldog élet-
ként dicséri. A parasztoké a virág, a kert, a mező, „mennék én veletek arra, 
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ahol dolog van és nóta [...] az élet kertjében éltek ti, ahol búza van [...] erő 
van és élet, ahol ... süt a nap". Ha ezeket a szövegeket a d ráma absztrakt 
terével, a faluval való viszonyban értelmezzük, még hangulati értelemben 
sem tekinthetjük másnak, mint a paraszt Sámson Mihállyal való házassága 
hangulati-érzelmi előkészítőjének. Hiszen Sárika is falun él, ahol virág van és 
mező stb. van. 

Számottevő jelentésképző ereje van a jóvégbe futó viszony utolsó fázisá-
nak. Először is: a szöveg nem teszi a téma részévé Sámson lánykérését. He-
lyette Fehérné és a Tanító dialógusváltása tematizálódik, amely a Süt a nap té-
ma-egészének lehetséges jelentésére irányítja a befogadó kérdéseit. Ez pedig 
az urak és a parasztok közeledése, egymásra találása; méghozzá egy házas-
ság révén, ahogyan erre több értelmező utalt már. 

Ebben a vonatkozásban azonban több zavaró mozzanat is ott bujkál a szö-
vegben. A téma különböző egységeiben több olyan személyt neveznek meg, 
akik a faluban vagy a környékén laknak; a jegyzőt, az ispánt, az intézőt, a ta-
karékpénztári igazgatót és a bárónét. Őket a szöveg a Nevek fölé helyezi. 
A báróné nem fog idekocsikázni a kastélyból megnézni a színdarabot, „mi-
kor Pesten meg Bécsben járhat színházba"; a postán a neki járó divatlapokat 
olvassák, mielőtt kézbesítenék. A jegyző csak üzen a Papnak, hogy várjon az 
Őrnagyra, aki Sámson vitézzé avatására érkezett a faluba; a szövetkezeti 
igazgató írásbeli munkára alkalmazza a Tanítót. Ugyanakkor az egymást 
megszólító formulák sem jelzik pontosan az urak és parasztok viszonyát. 
Igaz, a parasztasszony Szűcs Marit nemcsak Fehérné, Sárika is tegezi, ő azon-
ban nem viszonozza ezt. A Pap és a Tanító viszont magázzák, Tanító úrnak, 
Tiszteletes úrnak szólítják egymást; ami jelezheti, hogy a hierarchikus vi-
szonyban nincsenek azonos szinten. Ugyanakkor a Tanító és a forgalmista, 
Kopácsi tegező viszonyban vannak egymással. A megszólítás azért tekint-
hető a viszonyok meghatározójának, mert a Pap a II. felvonásban, a Tanító 
házában, amikor már megtudhatta, hogy a Forgalmista el akarja venni Sári-
kát, így szól hozzá: „Szervusz, kedves öcsém" - és az instrukció ezt a gesz-
tust azonnal kiemeli: „(A szervuszt most mondja először a forgalmistának)"; 
vagyis akkor tegezi le, amikor már hozzájuk tartozónak tekinti. Továbbá ez 
azért jellemző a viszonyokra, mert Sámson azonnal letegezi Sárikát, amikor 
a ruha miatt parasztlánynak nézi, de magázza és kisasszonynak titulálja, 
amikor már tudja, hogy a Pap lánya. Ehhez hozzávehetjük még, hogy a Ta-
nító ugyanúgy tájszólásban, a nép nyelvén beszél, mint Sámson, az édes-
anyja, Szűcs Mari, Pongé Juhász és lánya, sőt időnként Sárika, a Pap és Fehérné 
is. Viszont a Postamesterné és Kopácsi irodalmi nyelven szólalnak meg. 

Az urak és parasztok egymásra találásának, egyesülésének még egy 
zavaró momentuma van. A Tanító önmagukat fölül lévőknek tekinti Sámson-
hoz viszonyítva; vagyis az eddig alul, illetve fölül lévők keveredésére utal 
Sámson és Sárika házasságának kapcsán. Amint látható volt, az alul és fölül 
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lévőség alig-alig vonatkoztatható az urakra és parasztokra. Más elválasztó 
tényező azonban jelentésképző erő. A tegezéstől vagy magázástól, illetve fog-
lalkozástól függetlenül a nem tematizált alakokat (jegyző, szövetkezeti igaz-
gató, báróné) éppúgy gazdagnak jelöli a szöveg, min t Pongé Juhászt és Sám-
sont. Sámsonnak háza van, sok birkát, disznót tart stb. Ezzel szemben a Pap 
és a Tanító a szöveg által nyomatékosítva: szegények. így a két szegény, a 
Tanító és Fehérné dialógusa - hangsúlyosan: a lánykérés tematizálása helyett 
- a témaegységek egymásra való vonatkoztatása révén nem az urak és 
parasztok hierarchiájának cseréjére vonatkoztatható, hanem a szegények és 
gazdagok cseréjére. Pontosabban arra, hogy immáron nem a Tanító és a Pap 
a gazdag, és a paraszt a szegény, h a n e m éppen fordított a helyzet. Az a jelen-
tés is létrehozható, hogy a szegény úrikisasszony a gazdag paraszthoz megy 
feleségül. Ám az „úr" és a „paraszt" egymásra találásának lehetőségét erő-
sen csökkenti, hogy sem a Pap, sem a Tanító, sem Sárika nem „urizálnak"; 
egyiküknek sincs sem a dialógusokban, sem az instrukcióban tematizált „úri 
gesztusa". Ez azért is feltűnő, mert Zilahy 1930-ban megjelent Ténsasszony 
című drámája alakjainak dialógusai bőven irányítják annak a jelentésnek a 
meghozatalára a befogadót , miszerint mindenki urizál. Az sem található a 
Siit a nap drámatextjében, ami az 1939-ben bemutatot t Gyümölcs áfán szöve-
gében, ahol is a Nagy Ferdinánd nevű egyetemi tanár meddő felesége azt ja-
vasolja férjének, hogy falusi cselédlányuktól legyen gyermeke, aki adoptálva 
sajátjuk lehet; így egyesüljön úr és paraszt . 

Mindebből következhet, hogy a Siit a nap textjének dialógusai és témaegy-
ségeinek egymáshoz való viszonyai n e m arra irányítják a jelentésképződést, 
miszerint itt egyér te lműen az „urak és parasztok" egymásra találása, a kö-
zéposztály ekként való megújulása a tematizáltság. A text nem tematizál sem 
urakat, sem parasztokat; csak szegényeket és gazdagokat ; noha a Pap és a Ta-
nító szegény, Pongé Juhász és Sámson Mihály gazdag. 

* 

Említettem, hogy a Magyar Irodalmi Lexikonok és Pomogáts Béla is azt állapí-
totta meg, hogy a szöveg jelentése „a középosztály sorsáért érzet t felelős-
ség", illetve hogy „a középosztálynak a paraszti társadalomból kell megújul-
nia". Ezek a jelentéslehetőségek azonban nem a szöveg témaegységeinek 
egymáshoz való viszonya által vezéreltetve válhattak megalkotandó jelenté-
sekké. Egyfelől az 1920-as években elterjedt ideológiai-szociológiai, tehát 
lényegében a szövegen kívüli tényezők alapján megalkotott jelentések. 
A magyarországi félfeudális társadalmi szerkezet és az emberek feudális jel-
legű egymáshoz való viszonya elleni, Ady Endre óta ismerős támadások; 
továbbá annak a gondolatnak a felbukkanása, mely szerint a középosztály az 
őserőt magukban hordozó parasztokkal való összefonódottsága révén válhat 
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a társadalmi problémákat megoldó erővé. (Lásd például Szabó Dezső több 
művét.) 

Az említett texten kívülről megalkotott jelentések létrehozására ezeken kí-
vül még Zilahy Lajos későbbi közéleti szereplése (kapcsolata a népi írókkal), 
és bizonyos későbbi drámái (Úrilány, 1935; Gyümölcs a fán, 1939), és a „kitű-
nőek iskolája" (1942) is lehetőséget adtak. 

* 

Mi magyarázhat ta a d ráma nagy sikerét? - hiszen 1927. március 29-én m á r a 
századik, 1931. március 20-án a százötvenedik előadást tartották, és a vidéki 
színházak is sok alkalommal játszották. (A sikerhez nyilván hozzájárul t , 
hogy Sárikát Bajor Gizi, Sámson Mihályt Kiss Ferenc, a Tanítót Rózsahegyi 
Kálmán játszotta, de erre most nem térünk ki, lévén, hogy a szöveget vizsgál-
juk.) 

Először is: az említett témaegységeket igen kitűnően keveri-vegyíti; ezek-
ben több mot ívum (például a Pap jószívűsége és szerénysége, a Tanító h u m o -
ra, szegénysége és fiának hangversenye, a gazdag, de műveletlen Pongé 
Juhász megjelenése) igen jól elosztva tematizálódnak, és ezáltal a mot ívumok 
vissza-visszatérve összekapcsolódnak. Ugyanakkor a Tanító dia lógusai 
humorosak, viccel és beugrat . Ugyancsak a szórakoztató humor tematizáló-
dik a cigányzenészek révén. 

Sikerének legfőbb oka valószínűleg mégis a falusi idill tematizáltságában 
található. Az álló időben tematizált kapcsolatokban nincs semmiféle valódi 
baj, krízis vagy ellentét; a Tanító szegénysége könnyeden-humorosan dialo-
gizált; az összes alakot - kivéve az intrikáló Postamesternét - kedvesnek, 
megértőnek, tisztességesnek láthatjuk. Sárika és Sámson viszonyának alaku-
lása sima és egyszerű; könnyen, hirtelen alakul ki és a p r ó zavar u tán hirte-
len, mindenki által megértve érkezik a h a p p y endbe. Ez a viszony az „urak 
és parasztok" kérdéskörét csak igen enyhén , „felhangjaiban" érinti. Való-
színűleg azért is, mert a színházlátogató budapes t i középosztály tagjai akko-
riban nemigen tekintették úrnak a szegény falusi tanítót és a szegény falusi 
református papot; a pesti középosztály világhoz való viszonyában aligha 
talált volna követendő megértésre egy valódi úrilány és egy valódi parasz t 
házassága. 

Annál inkább átélhették viszont a falusi idill iránti nosztalgiát. A színházi 
konvencióban élt még a népszínmű, illetve Gárdonyi Géza A bor című műve . 
Az 1920-as évek sikerei pedig a régebben volt dzsentri-élet iránti nosztalgiát 
tematizálták Csathó Kálmán darabjaiban, vagy akár Móricz Zsigmond ké-
sőbbi, happy endesített Úri murijában (1928) és Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
(1929) című darabjában. De volt itt nosztalgikus pusz ta i betyárromantika 
(Hunyadi Sándor: Pusztai szél, 1931); a szegény lány földbirtokossal va ló há-
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zassága (Bús Fekete László: Búzavirág, 1921), a gépírólány gazdag bankárral 
való házassága iránti nosztalgikus vágy (Fodor László: A templom egere, 
1927).15 

A sikert leginkább ezért a h a p p y end biztosította. Az 1920-as években be-
mutatot t magyar darabok m a j d n e m mindegyikében - még Móricz Zs igmond 
átírt regényeiben is - a h a p p y end egyértelműen kötelező konvenció. Még-
hozzá úgy, hogy ez gyorsan, hirtelen, lényegbeli akadályok nélkül követke-
zik be. 

A Süt a nap drámatextjének egésze vol taképp ezekhez csatlakozott; a n a p 
az idillre és a h a p p y endre vágyódó nagyközönségre sütött . 
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