
len, hogy néhány feljegyzést Móricz Vi-
rág tett ad acta. 

A nehézségek ellenére is optimista va-
gyok: van esély arra, hogy az utóbbi évek
kutatási eredményei és a várhatóan meg-

jelenõ (még ha nem is teljes) napló lehetõ-
vé teszik egy, a korábbinál teljesebb, a va-
lóságos tényekhez igazodó, hiteles pálya-
kép megrajzolását.

Hamar Péter
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ESZTÉTIKAI ÉS ETIKAI ÉRTÉKEK 
AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT
CÍMÛ REGÉNYBEN

Móricz Zsigmond népköltési gyûjtõút-
jain ismerte meg a falut: 1903 és 1908 kö-
zött legalább ötven szatmári települést lá-
togatott meg.1 Akkor döbbent rá arra, hogy
„az õ írói eszményképei – Jókai, Mikszáth,
Gárdonyi – megszépített képet festettek a
faluról”,2 s távol álltak a néptõl. A Vallo-
más az írásról címû megnyilatkozásában
késõbb úgy vall errõl a négy-öt esztendõ-
rõl mint a legfelsõbb életiskolájáról, írói
életének elõkészítõ tanfolyamáról.3 Akkor
tudatosította magában írói küldetését is,
„azt, hogy neki a nép valóságos életérõl

kell pontos, hiteles írói számadást és íté-
letet készítenie”. Olyan életismeretben ré-
szesült ezeken a szatmári gyûjtõutakon,
hogy „huszonöt-harminc évi írói munkál-
kodás után is úgy érezte, még mindig nem
mondott el mindent, amit ott tanult.” Itt
vált meggyõzõdésévé az a felismerése,
hogy nemzeti önismeret nélkül nincs
nemzeti jövõ, s hogy az írónak tehetségé-
vel ezt a nemzeti önismeretet kell mélyí-
tenie, gazdagítania.4

Erre az önvizsgálatra kényszerít ben-
nünket a mûveiben: ahogy a lelkiismeret

A 2009. június 27-én, Móricz Zsigmond születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett szatmár-
németi irodalmi tanácskozáson elhangzott elõadás szerkesztett változata.



egyéni tükrében megvizsgáljuk cselekede-
teinket, s így megismerjük személyiségje-
gyeinket, jellemünket, ugyanígy jutunk el
a nemzeti önvizsgálat által, a hibák, bû-
nök feltárásával a kollektív önismerethez,
ami a nemzetnevelés elengedhetetlen elõ-
feltétele. „Mély nemzeti elkötelezettség
élt benne – írja róla Görömbei András. –
Föl akarta egyenesíteni a magyarságot, s
ehhez két lehetõséget látott: a bírálatot és
az ösztönzést.”5 Móricz két dolgot tartott
elengedhetetlennek: „Amelyik nép nem
engedi föltárni a bajait és betegségeit, az
nem fog meggyógyulni, az el fog veszni.
De amelyik nép elfordul a lelkében és éle-
tében felderülõ jelenségektõl és örömök-
tõl, az nem fog soha nagyra lelkesülni,
mert megszûnik az önbizalma.”6

A Móricz-kritika

A marxista irodalomtörténet kisajátí-
totta Móricz társadalomkritikai érzékeny-
ségét, habitusát. Úgy állították be az élet-
mûvét, mint az elmaradott, feudális vi-
szonyok ostorozóját. A Tragédia címû no-
vella fõhõsében, Kis János alakjában pél-
dául a megalázott paraszt képét látták.
Pedig a mûben nincs semmiféle lázadás!
Hiszen Kis János alakja teljesen kiesik a
népi mulatozók körébõl. Figurájában a fe-
lesleges ember jelenik meg elõttünk. Az
identitástudatát vesztett alak tragédiája.

Móricz évtizedek óta a nemzeti iro-
dalmi kánon centrumához tartozik, még-
is sokaknak úgy tûnik, múltbelivé vált.
Írásmûvészete hiába tartozik a „klasszi-
kus”, idõálló életmûvek közé, mégsem so-
rolhatók napjainkban ezek a mûvek a leg-
olvasottabb könyvek közé. Ennek több
oka is van. Nyilvánvaló, hogy a Móricz-
olvasást tartósan meghatározta és „be is
fagyasztotta”,7 hogy 1948 után a kritikai
realizmus és a lukácsi tükrözésesztétika
mintapéldájaként kanonizálták az élet-
mûvét. A tartalmi szempontot emelték ki,
s így háttérbe szorult mûvészetének gaz-
dag esztétikai értéktartománya. Pedig a
szakirodalom „minden idõben gazdagon
utalt Móricz mûvészi szemléletének
összetettségére is”.8 Ady Endre már az
1909-es kritikájában arról ír, hogy Móricz

olyan izgalmakat kelt, olyan végtelensé-
geket tár föl, mint elõtte senki még. A Hét
krajcár például olyan szimbóluma a sze-
génységnek, mint „Krisztus hét vérzõ se-
be”. Schöpflin Aladár is méltatta Móricz
éles társadalom- és erkölcskritikáját. A
Szegény emberek lélekábrázolását doszto-
jevszkiji mélységûnek tartotta.9

Mindezek az esztétikai észrevételek
viszont háttérbe szorultak az 1948 utáni
irodalomszemléletben. S emiatt az 1970-
es, 80-as évek irodalomszemléleti válto-
zásai során „Móricz mûvészetét sokan
korszerûtlennek minõsítették”.10 Csak a
kilencvenes években keletkeznek majd
olyan irodalomtörténeti távlatú értekezé-
sek, amelyek kísérletet tesznek Móricz
írásmûvészetének a feltárására, az újfajta
esztétikai kommunikáció lehetõségeinek
megmutatására. 

Az Isten háta mögött

Az írónak – talán – egyik legegysége-
sebb mûve Az Isten háta mögött (1911) cí-
mû regénye. A történet mindössze 48 óra
alatt játszódik. Valójában külsõ cselek-
mény alig van; a sovány történet is csak
arra kell az írónak, hogy feltárja elõttünk
a szereplõk jellemét. A történet szikársá-
ga szinte egy mondatban összefoglalható:
„Egy vidéki kisvárosban élõ szép és fiatal
asszony ki akar törni az unalmas, szürke,
kiszámítható kispolgári életbõl.” Mégsem
csupán egy öreg férj és az unatkozó, szép
fiatal feleség történetét írta meg Móricz. 

Az írónak „egy 1939. január 14-én ké-
szült följegyzése szerint Az Isten háta mö-
gött címû regényében arról van szó, hogy
az ember nem más, mint állat. A szerzõi
intenció szerint tehát ez a mû nem foglal-
kozik az állatiság(unk) alól való felszaba-
dulás lehetõségeivel, hanem »csak« ezen
anti-antropológia bemutatásával.”11 A
bennünk szunnyadó állati természettel
szembesít minket. Tükröt tart elénk. Hi-
szen ahhoz, hogy formálni, alakítani tud-
juk önmagunkat, ahhoz önvizsgálat szük-
séges. Ez a tükörmetafora jelenik meg a
regény központi eseményében is. Veres
Pál tanító ünnepi ebédet rendez az új
káplán tiszteletére. Jelen vannak: a pap a94
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káplánnal, az albíró, aki ugyancsak most
került a kisvárosba, a szomszédból Veres
kollégája, Dvihally és Veres unokaöccse,
a náluk lakó Veres Laci is. Az albíró ész-
reveszi, hogy az asztaltársaság csupán az
asszony kedvéért gyûlt össze: mindenki
szerelmes a nõbe. Õ is meg akarja hát sze-
rezni magának az asszonyt. Közben meg-
érkezik Dvihally felesége is. Veresné pe-
dig sugárzóan hódít a férfiak között. A jó-
kedvét azonban megzavarja az uradalmi
gazdatiszt lánya. A kislány, Marica, azért
jön, hogy megkérje Veresnét, segítsen ne-
ki folytatni az elkezdett horgolást. A taní-
tónénak a kislány családjáról eszébe jut
saját társadalmi helyzete. Mindig maga-
sabbra vágyott, de csak a kispolgári élet
jutott számára, egy unalmas helyen egy
szürke kisember felesége lett. A szakiro-
dalmak ennyit szólnak errõl a jelenetrõl.
Pedig a kislány jelenléte a tisztasággal va-
ló szembesülést is jelenti. Azt a tükröt,
amelyben Veresné megláthatja korábbi
önmagát, a gyermekkori ártatlanságát. A
kislányban elvesztett önmagára ismer.
Ösztönösen megérez ugyan valamit, de
nem tud már eljutni az önismeretig. Még
az önvizsgálatig sem. Mint mikor a go-
noszt felingerli a tisztaság megtapasztalá-
sa, hasonlóképp az asszony is keserûsé-
gében mindenkit durván megsért. Így ott-
hagyja az egész asztaltársaság. Csak egye-
dül az albíró marad. A férj a megsértett
vendégek után megy, hogy kiengesztelje
õket. Az albíró pedig az egyedüllétet ki-
használva mohón közeledik a tanítóné-
hoz, aki teljesen átengedi magát az ide-
gennek. Az eseményeket a betoppanó La-
ci zavarja meg. Kínos pillanatok követ-
keznek. A férfi úgy érzi, szerencse, hogy
nem történt meg az eset, hiszen túl ol-
csón és könnyen kapta volna meg ezt a
nõt. S már a közjegyzõnérõl ábrándozik.
A férj is visszaérkezik. Gyanakodik
ugyan, de amikor látja a helyzetet, meg-
nyugszik. Hiába marasztalja az albírót, az
gyorsan távozik. A tanító kikíséri tehát a
vendégét, s ahogy kilépnek a szobából,
Veresné forrón megcsókolja a kamasz só-
gorát, Lacit, majd aludni küldi. A vissza-
érkezõ férjével pedig jól összevész. Õt

okolja az elrontott életéért, minden kese-
rûségért. S éjszaka nagy elhatározásra
szánja el magát a duzzogó asszony: Laci
szobájába megy, de a fiú ágyát üresen ta-
lálja. Sejti, merre járhat a sógora. Reggel-
re az asszony úgy érzi, teljesen megörege-
dett. Úgy gondol mindenre, mint egy idõs
asszony. 

Ebben a jelenetsorban is észrevehet-
jük az önazonosság hiányát. A Veresné tí-
pusú asszonyok sohasem lehetnek boldo-
gok, mert szakadás van bennük, mert
nem azonosak önmagukkal, tetteik nin-
csenek összhangban emberi méltóságuk-
kal. Ez az etikai kérdés komparatisztikai
lehetõségként van jelen a mûben. Móricz
ugyanis egy francia regény történetét ül-
tette át a századelõ Magyarországára.
Flaubert Bovaryné címû mûvét. S azt ku-
tatja, hogy mi a különbség az izgalmas
életre vágyó francia szépasszony és a po-
ros ilosvai kisvárosban élõ fiatal tanítóné
sorsa között. 

Esztétikai értékek 
(a magyar Bovaryné)

A regényben nagy szerepe van az
intertextualitásnak. A Flaubert-regénnyel
való párhuzam mellett különbözõ mûfajú
vendégszöveg emelõdik még be a mûbe:
népdal, naplójegyzet, klasszikus óda. A
szövegek találkozása más szövegekkel, il-
letve egymáshoz való viszonyuk alakítja
a jelentéseket. Mikszáthnál még komoly
problémát jelentett az eredeti szöveg és a
másolat viszonya.12 Pedig a „dialogikus
utalástechnika”13 már a modernség elõtti
idõszakban is jelen volt, akkor még integ-
ratív (azaz a szövegek elkülönítésének 
recepciós szabálya nélküli) jelleggel. Az
ún. identitáselvû szövegfelfogás pedig a
romantika és a modernség történeti para-
digmáját hatja át. Erre a mindig is jelen
lévõ poétikai-retorikai jelenségre majd
1969-ben Julia Kristeva intertextualitás-
meghatározása irányítja a figyelmet. Az
intertextualitás magyar elnevezése, a
szakirodalom által gyakran használt
„vendégszöveg” a párizsi Magyar Mûhely
egyik alapítójától, Papp Tibor avantgárd
költõtõl származik.
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A Madame Bovary-intertextus tehát
meghatározó Az Isten háta mögött címû
regényben. A mû azt tárja elénk, hogy a
demokratikus Franciaországban és a félfe-
udális Magyarországon mennyire más-
ként alakul két hasonló sorsú emberi élet.
Ugyanis „Ilosván, az Isten háta mögötti
magyar kisvárosban csupa elnyomoro-
dott lélek tengõdik” – írja a mûrõl Czine
Mihály. Még aki csillagnak is tûnhetne,
Veres tanító fiatal felesége, még õ is eltor-
zult lélek. Az asszony esetérõl hallva
gondol a kisvárosba újonnan került albíró
Flaubert Bovarynéjára: 

„…akinek az esete oly nagyszerû volt,
de amely nem fog ismétlõdni soha. Nin-
csen olyan nagy nõ a kisvárosban... Ah-
hoz, hogy valaki olyan arányúvá fejlõd-
jék, ahhoz valami nagy kultúra kell... Mi-
csoda karikatúrája ez a világ, amiben
élünk a karikatúrának... Ez már a közön-
ségesség. Az unalmas, egyszerû közönsé-
gesség... Hol vannak azok a színek, han-
gulatok, amiket a francia kisváros ködös
emléke a könyvön keresztül megha-
gyott... Ott színe, illata van az életnek...
De itt olyan józan, olyan szimpla min-
den... nem lehet valami közönségesebb,
mint egy házasságtörés ebben a társaság-
ban... […] ez az élet, ami itt körülveszi,
egyáltalán lehetetlenné teszi magát az
életet...” 14 (Kiemelés tõlem – K. E.)

A két asszony, Veres tanítóné és
Bovaryné rokon lelkû, rokon vágyú, rokon
értékû emberek, mégis másként alakul a
sorsuk. Mondhatnánk azt is, hogy „Az Is-
ten háta mögött kétértelmû kapcsolatot
tart a Flaubert-regénnyel: igazolja is, de
cáfolja is a két mû közötti megfelelése-
ket”.15 A „Bovary úr” megszólítás elhang-
zik a regény elején és végén egyaránt. Az
albíró szólítja így Veres Pál tanítót. Mind-
ez a Flaubert-regénnyel való összevethe-
tõségre utal, s a Bovary úr megszégyenü-
lésével analóg bekövetkezést készít elõ.
Várjuk, hogy Veressel is az történik majd,
mint Bovary úrral: megszégyenül.  A re-
gény cselekménye mégsem tesz eleget az
így felkeltett olvasói várakozásnak. Veres
Pál megszégyenülését ugyanis – a csábí-
tás visszatérõ alkalmai ellenére – mind-

háromszor megakadályozzák a körülmé-
nyek. A házasságtörés tehát elmarad. Va-
gyis az eseményszintet a történések bekö-
vetkezésének a hiánya jellemzi. Az elvá-
rásaink egyáltalán nem teljesülnek.16

Kulcsár Szabó Ernõ elemzése szerint
Veresné voltaképpen nem is rendelkezik
azzal a lehetõséggel, hogy közelebb jus-
son a szerepeken túli nõiesség értékvilá-
gához: „Primitív s szinte állatian szûk
gondolatai, de hihetetlen tágas érzései
voltak.” S pusztán az illúziók elvesztését
áll módjában tudomásul venni: „Vége a
regénynek!” A férj hasonló kiábrándult-
sággal állapítja meg az „uralmi elbeszé-
lés” széthullását: „Ez az asszony egész
megvénült – mondta magában, s fél
szemmel vizsgálta a feleségét. – Az ember
elvesz egy fiatal lányt, hogy míg él, min-
dig legyen körülötte egy fiatal, friss me-
nyecske, osztán tessék.”

Veres a házasság történetének a mér-
legét is megvonja: „Malacom volt, disz-
nóm; volt úgy, hogy tehenet is tartottam;
na egye meg a fene. Késõ bánat, eb gon-
dolat. Avval tettem tönkre magamat,
hogy megházasodtam.”17

Viszont Veres sikeressé válik. Ha pa-
radoxonokon át is, de egyértelmû az ér-
vényesülése: hiszen a hirtelen megörege-
dõ feleség mellett a harmadik nap regge-
lén Veres megfiatalodik, igazgatóvá neve-
zik ki, s a korábbi események egyedüli is-
merõjeként „egyszerre õ lett a város kö-
zéppontja, a legérdekesebb ember”.18

Mindez annyiban hasonlítja Charles
Bovaryhoz, hogy a nyilvánosság szemé-
ben õ is másként jelenik meg, mint ami-
lyen valójában.19

A magyar Bovary és Bovaryné mellett
a regény másik fontos figurája Veres Laci.
Az érettségire készülõ kamasz fiú a gim-
názium provinciális terroráldozatának a
szerepébe kerül, s így Nyilas Misi egyik
elõképének tekinthetjük. „Az õ diákélete
a besúgásoktól fülledt légkörben kisstílû
botrányoktól botrányokig zajlik.” A tanu-
lás tétje itt nem más, mint a karrierépítés
és szeretõfogás. Az Istentõl való szám-
ûzetés e büntetõtelepérõl való kiválás le-
hetõségét Veres Laci személyisége elvileg96
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hordoz(hat)ná – állapítja meg Beke Judit.
„Csakhogy ez a regény a szabadulásnak
semmiféle távlatát nem nyitja meg.”20

Az etikai értékek és az erotikum 

A szexualitást mint témakört elsõként
Móricz jelenítette meg irodalmunkban, s
a körülményekhez képest szokatlan nyílt-
sággal és gazdagsággal tárgyalta azt (Az
Isten háta mögött, Sárarany, Úri muri,
Rokonok).21 A modern szubjektum létét a
férfi–nõ kapcsolatban ábrázolja. Óriási
dolog ez a 20. század elején, hiszen a ha-
gyományos magyar irodalom roppant er-
kölcsös, szûzies volt. Valójában jóval ké-
sõbb, még az 1960-as, 70-es években is.
Deréky Pál szerint olyan szemérmetes
volt az irodalmunk, „mint a népiek sze-
rint maga a magyar ember (vagyis a férfi,
mert olyan, hogy nem szemérmes magyar
nõ egyszerûen nem létezett […], és ha itt-
ott el is pattant egy-egy trágárság, az csak
úgy és akkor történt […], ahogy, ahol és
amikor múlhatatlanul szükség volt rá.”22

Az erotikum korai, nyílt megjelenése,
azaz már Móricznál való feltûnése
kultúrkritikai attitûd is volt. Az Isten há-
ta mögött címû regényének is szinte min-
den szereplõje szexuális problémákkal
küszködik. S láthatjuk, hogy mennyire
nem tudják kezelni ezt a problémát,
Veresné erotikus kisugárzását. Veres La-
cit, a kamaszt a kultúrkör, a polgári miliõ
nem tudja beavatni az életbe. S Veresné is
felszámolódik. Ez a nõalak rendkívül ero-
tikus késztetésû. Ha jó irányba használná
fel ezt az erõt, akkor megtalál(hat)ná az
individuumát. 

Ha etikai szempontból vizsgáljuk meg
a szexualitást, akkor a mûbõl újabb és
újabb jelentésrétegek tárulhatnak fel. El-
hangzott Veres Laciról, hogy õt a kultúr-
kör, a polgári miliõ nem tudta beavatni a
szexuális életbe. (Móricz idejében a túl
nagy visszafogottság, ma pedig a szaba-
dosság idézi elõ az eltorzulásokat.) A fiú
tragédiáját az okozza, hogy meggondolat-
lanul elõreszalad, s a biológiai érettséget
összekeveri a szerelemmel. Nem tudja,
hogy a szexuális érzelmeknek erkölcsi ér-
tékekkel, a kölcsönös odaadással, biza-

lommal, szeretettel, felelõsségtudattal, le-
mondással, hûséggel, az emberi méltóság
tiszteletével vagy akár az önfeláldozással
kell összekapcsolódnia ahhoz, hogy meg-
érezze a teljességet. Csak ösztönelfojtási
és ösztönkielégítési mechanizmusok vég
nélküli ismétlése történik a regényben.23

Az erkölcsi tudatosság jelenléte tehát hi-
ányzik Az Isten háta mögött szereplõinek
az életébõl. S ez a hiátus, az esztétikai
bravúrral rejtjelezett utalás az érték utáni
vágyat teremti meg az olvasóban. 

Móricz mûveiben a házastársi konf-
liktusok egyik oka az erotikus hajlamok
nagyfokú eltérésében ismerhetõ fel. A
Sáraranyban például Turi Daninak fa-
gyos, rideg a felesége. Az Úri muriban
Szakhmáry Zoltán asszonya szintén ke-
vély, hideg, tartózkodó szépség, aki meg-
retten a szerelem elõtt. A Jószerencsét bá-
nyafõnökének ugyancsak hideg a felesé-
ge. Az Erdély címû mûben Károlyi Zsu-
zsanna pedig „már nem is nõ, csak egy
élõ lelkiismeret”. Rögeszméibe belegaba-
lyodó fejedelemasszony, aki „hideg és be-
teg”, s nem nyújt szerelmet emberének. A
frigid feleségek ellenképeit mintázza meg
Móricz azokban az asszonyokban, akik
„erotikus és szexuális kielégülés nélkül
emésztõdnek a házasságban”.24 Ilyen Az
Isten háta mögött Veresnéje is, illetve az
Árvalányok és A fáklya címû regények
hõsnõi. Össze nem illõ emberek vergõd-
nek a házasságokban, olyanok, akik
összebékíthetetlen ellentétei egymásnak. 

A realista ábrázolástól való eltérés

Móricz Zsigmond írásmûvészete túl-
mutat a történeti realizmuson: hatással
volt rá a századfordulón érvényesülõ po-
zitivizmus és naturalizmus determiná-
ciótana, Nietzsche, valamint a szecesszió
s a freudizmus is.25 A 19. század végéig
jórészt még úgy gondolták, hogy a törté-
nelem telikus, s ennek megfelelõen a va-
lóságot ábrázoló szövegeknek is egy meg-
határozott célelv mentén kell kibomlani-
uk. Móricznak ebben a regényében – aho-
gyan a cím is jelzi – elmozdulás történik
a transzcendens, a természetfeletti meg-
határozottságtól. A történetet nem egy
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felsõ (isteni) akarat irányítja, hanem leg-
többször az ösztönök. Így nincs semmifé-
le fejlõdési vonal a cselekményben, nincs
elõrehaladás. Csupán ha valaki nem a
konvencióknak megfelelõen viselkedik,
ebben az esetben történik fordulat a cse-
lekményben.26 (Például amikor az ebéd-
nél Veresné felrúgva az illemet a vendé-
gek szeme láttára megérinti könyökével
az albíró arcát. Az összegyûlt férfiakban
ekkor tudatosul szerepük és helyük a töb-
biek között: „Mintha leesett volna a há-
lyog a szemükrõl.”27)

A szöveg az isteni rendezõelv hiányá-
ra implicit és explicit formában is utal.
Például a címben, valamint a templom le-
írásában. A templom romos, elhagyatott,
szinte elvesztette a funkcióját: nem tud
már kapcsolatot teremteni evilág és túlvi-
lág között.28 Ez azonban nem azt jelenti,
hogy Móricz személyes világa is egy Isten
háta mögötti világ lenne. Az író nagyon is
az Isten jelenlétében élt. Ezt számtalan
példával illusztrálhatnánk. Az Életem re-
génye címû könyvében például mind-
össze tízéves koráig követte életútját, s
úgy érezte, addig minden fontos dolog
megtörtént vele. 

Móricz gyermekkorában az édesany-
jától kapta azt az élményt, melyet a Légy
jó mindhaláligban is megírt, s melyre ké-
sõbb is úgy emlékezett vissza mint életé-
nek meghatározó eseményére. A gyermek
Móricznak az édesanyja egy nyári éjsza-
kán az égboltra mutatva magyarázta,
hogy az Isten teremtette ezt a világot, s
azóta is fönntartja azt.29

„Ez a hit lett Móricz Zsigmond vallá-
sa” – írja Görömbei András. – Ezt fordítot-
ta a maga számára írói felelõsségre is.”
1933-ban így vall errõl az író a Damasz-
kuszi élmény címû írásában: „Hosszú
életutamon, mikor különös sorsom miatt
azt kaptam munkául, hogy számtalan éle-
tet meglássak és megbíráljak és újjá érez-
zek magamban, ez volt az, ami a munka-
kedvemet és friss erõmet megtartotta: aki
teremt valamit, az nem hagyja cserben
azt.”30 Itt ír arról is, hogy benne az Isten
volt a központ, az Isten szemével nézte a
valóságot, „egy olyan egyetemes látás-

móddal, amelyik a krisztusi elvek megva-
lósítását tûzte ki élete céljául”. Móricz a
Bibliát egész élete során olvasta: aláhúzta
benne Jézus szavait, s „érvényes tanítás-
nak tartotta azokat”. S büszke volt arra,
hogy az édesapja ácsmester, hiszen Jézus
nevelõatyja is ács volt Názáretben. Így
Nyilas Misinek is ács lesz az apja a re-
gényben, Árvácska pedig Jézushoz hason-
lítja önmagát. A Biblia motívumai tehát
behálózzák az egész életmûvét.31

Az értékek relativizálódása

Az Isten háta mögött címû regényében
az Isten nélküli világot mutatja be ne-
künk Móricz. Az a világot, ahol az érték
nem a priori, nem egyértelmûen érték.32

Az értékek relativizációja a mûvészete-
ket sem kíméli: a képzõmûvészet, a zene,
a költészet egyaránt rongáltan, torzítva,
esztétikai értékét elveszítve jelenik meg a
regényben. Zabán Márta hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy a mûvészetrõl ez a
kép mindig egy-egy szereplõ tudatán át-
szûrve jut el az olvasóhoz, azaz csupán
egy perspektívát jelent a sok lehetséges
változat közül. A lehangolódott zongora,
az olcsó színnyomat a falon egyaránt az
albíró szemén keresztül mutatkozik
meg.33 A dalokat sem a jellegük, a nép-
vagy mûzenei értékük vagy értéktelensé-
gük, hanem az elõadásmódjuk teszi él-
vezhetetlenné: „A káplán hangja ott kul-
logott a sógornéé mögött”. S a diákta-
nyán: „Egy fiú a sarokban valami nótát
kezdett. Hosszan elnyújtva üvöltötte az
elsõ sort.”34 Egy érték torz formában való
megjelenítése (akár az elõadásmód vagy
a fals zongora által) az érték objektív jel-
legére hívja fel a figyelmet. A torz forma
ugyanis olvasói ellenállást vált(hat) ki,
az adott értékhez illõ mûvészi elõadás,
megjelenítés igényét, vágyát. Az értékek
relativizálódásával tehát értéket hív elõ
bennünk az író. Ennek az érték nélküli
világnak a megmutatása nyilvánvalóan
csak egyik komponense a mû esztétikai
értékminõségének, hisz a befogadó fi-
gyelmét elsõsorban az ábrázolt tárgyias-
ságok rétege köti le. Az esztétikai érték-
minõségek viszont „valami fénylõ csillo-98
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gáshoz hasonlíthatók, mely besugározza
az ábrázolt tárgyiasságokat”.35

Szemkontaktus vagy mimika 

S még egy újabb pont, amiben érezhet-
jük, hogy kirekesztõdik a transzcenden-
cia, hogy ebben a mûben valóban „az Is-
ten háta mögött” vagyunk. S ez a szem, a
tekintet, a pillantás „rejtett kommuniká-
ciója”. A szereplõk közötti viszonyrend-
szert ez alakítja.36 S ebbe a viszonyrend-
szerbe az Isten tekintete nem léphet be.
A szemkontaktus és a mimika a szereplõk
azonosításának alapeleme lesz. A szerep-
lõk ugyanis minden számottevõ tulajdon-
ságukat az arcukon viselik.37

Veres tanító külsejérõl például csak
annyit tudunk meg, hogy fekete bajusza,
„jókora” orra és „apró, kalandos fekete
szemei” voltak.38 Veresnét pedig az albíró
a hajáról, az aranyfogáról, a nagy, eleven,
gúnyos szemérõl és a piros sapkájáról
azonosítja be.39 Szinte minden individua-
lizáló erejû elem kapcsolatban áll valami-
lyen módon az arccal. „A szereplõk rossz

fogsora is visszatérõ motívum, akárcsak a
kipiruló arc.”40 Mindenki elpirul ebben a
regényben (talán az igazgatót és Kopó ta-
nár urat kivéve), s a legkülönfélébb okok
miatt: indulat, harag, szégyen, vágy stb.
Vörös színû a templom vakolata és a taní-
tóné sapkája is. Veresék neve pedig ennek
a színmotívumnak szimbolikus jelentést
ad: a nemi vágyat szimbolizálja, s ezzel
fölerõsíti a regény cselekményének eroti-
kus aspektusát,41 az elõbb tárgyalt szexu-
ális problémákat. 

Az esztétikai érték etikai kérdésekkel
így kapcsolódik össze, jelezve, hogy Mó-
ricz írói világa rendkívül „összetett, sokré-
tegû, nyitott”. Ahogy Görömbei András ír-
ja: „Benne a világszerûség és a megalko-
tottság, a metonimikus és metaforikus áb-
rázolás olyan szintézise valósul meg,
amelyik egyszerre hordozza a társadalom-
és erkölcskritikai bírálatot és az emberlét
titkait fürkészõ egyetemes emberi távlato-
kat. Ezért mai önismeretünknek is nélkü-
lözhetetlen része.”42

Kelemen Erzsébet
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