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1917-ben Bováry úr: Az Isten háta mögött címmel jelent meg.5 A szembeötlő eltérés 
félrevezető választás elé állíthatja a szöveg értelmezőjét, amennyiben arra sarkallja, 
hogy mindenáron döntsön, Veres tanítót, vagy a feleségét tekinti-e a későbbi alkotás 
főszereplőjének. A fi ktív tulajdonnév fi gyelemkeltő kiemelése ennyire nyilvánvaló 
módon ugyanakkor ironikus viszonyulást sejtet a korábbi szöveget újraíró részéről, 
amely felszínre hozza azt a kérdést, hogy egyáltalán központi hős köré szervezett 
műként olvasható-e Az Isten háta mögött? Gintli Tibor Bovaryné és Bovary úr, Bori 
Imre nyomán Szilágyi Zsófi a Veres Laci regényének tekinti.6 A Bováry úr: Az Isten 
háta mögött nemcsak a két mű címének összevonásával kapcsolódik a korábbi alko-
táshoz, de azzal is, hogy a kettőspont közbeiktatásával a „szerzői” helyzet mintegy 
meg kettőződik, s úgy tűnik föl, mintha a fi ktív szereplő társalkotója volna a regény-
nek. A mű címek értelmező kölcsönhatása a szöveg olvasás egyik bizonytalansági 
együtthatójaként fejti ki hatását.

Az elbeszéltek azonossága alapvetően nem kérdéses Az Isten háta mögött esetében. 
A Bovaryné nyitányában ellenben a megszeppent diák a tanár felszólítására ismételten 
elkiáltja a nevét, de a tagolatlan hangsort senki sem érti,7 a kezében szorongatott 
fejfedőt pedig a narrátor sem képes azonosítani: „Furcsa szerkezetű süveg volt, félig 
kucsma, félig csákó, részben aff éle kalap, részben vidrabőrös kalpag, részben gyapjú 
hálósipka, egyszóval olyan szánalmas holmi, amelynek néma csúnyasága olyan ki-
fürkészhetetlen, akár egy agyalágyult ábrázata.”8 Tagadhatatlan, hogy Veres Laci 
éjszakai története folyton alakul, különböző változatokban bontakozik ki. Az érintet-
tek igazságigénye szerint megalkotott elbeszélésekben a szó nem leképezi, hanem 
teremti a valóságot. Móricz regényének legalábbis ebben a nyelvi rétegében ábrázolás-
ról nem teljesen indokolt beszélni, de ezzel Az Isten háta mögött alighanem jottányit 
sem veszít értékéből.

Flaubert művében a tanú visszaemlékezése a félszeg növendék alakjának a meg-
jelenítésére összpontosít. A korlátozott tudással játszó narrátor tétován latolgatja a vi-
déki kamasz fi ú gyámoltalan viselkedésének okait, a kérdést azonban nem pusztán 
nyitva hagyja, de annak eldönthetetlenségére hívja fel a fi gyelmet. A történet lezárat-
lanságát a nézőpontok áttűnéseivel, s a váltakozó szólamok elkülönböződő játékával 
érzékelteti, fi noman ötvözve a feltételességet magában foglaló jövő időt a folyamatos 
múlttal, s a csaknem bekövetkezett történés kifejezésével. Az elbeszélő váltogatja 
szerepköreit, a hősök érzékleteit azonban jobbára többértelműen közvetíti, s ha érté-
kel, szinte bizonyos, hogy megbízhatatlan.

Hang és távlat kapcsolatát kutatva Anne Herschberg Pierrot „egyidejű különböző-
ségként” ragadja meg a narrátor és a szereplő tekintetének összemosódását Flaubert 

5 Móricz Zsigmond, Bováry úr: Az Isten háta mögött, Érdekes Újság, Budapest, 1917.
6 Gintli Tibor, Bovary úr vagy Bovaryné?, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2004/4., 413–421.; Szilágyi 

Zsófi a, Móricz Zsigmond, Kalligram, Pozsony, 2013, 188–200.
7 „Az új fi ú csak tátogott, s valami érthetetlen nevet dadogott. – Ismételje! Megint az előbbi pár szótag 

zavaros dadogása hallatszott, az egész osztály harsogó ordításától kísérve… „Charbovari! Charbovari!, 
majd tört hangokká foszlott széjjel.” Gustave Flaubert, Bovaryné, ford. Gyergyai Albert, Európa, 
Budapest, 1984, 6.
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DOBOS ISTVÁN

Egyszólamúság vagy együtthangzás?
Útban a regény többnyelvűsége felé
Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött

A Móricz-szakirodalom sarokpontjának számít, hogy Az Isten háta mögött az életmű 
egyik leghibátlanabb alkotása, mely a Bovarynéhoz viszonyítva őrizte meg korszerű-
ségét. A két mű a téma szintjén a legkülönfélébb olvasatokban mindig is érintkezett 
egymással. A szoros értelemben vett poétikai kapcsolat kérdése azonban lényegében 
nyitva maradt. Időben távoli, eltérő irodalomszemlélet, nyelv- és személyiségfelfogás 
jegyében fogant regények összehasonlítása meglehetősen esetleges, s félrevezető követ-
keztetésekhez vezethet. Flaubert nyelvteremtő volt. Stíluson „a dolgok megragadásá-
nak a tökéletes módját” értette.1 Feszített ütemben ötvenhat hónapig írta a Bovarynét. 
A regényhez készített több ezer oldal vázlat alapján, nyomon követhető a végső nyelvi 
forma kialakulásának a folyamata.2 A Flaubert-szakirodalom jellemzően a „mozgás-
ban lévő” stílust kutatja. E genetikus megközelítés részlegesen alkalmazható Móricz 
bizonyos műveinek az esetében szövegváltozatok feltárására, de Az Isten háta mögött 
nem tartozik ezek körébe.3 Attól a kézenfekvő különbségtől sem lehet eltekinteni, 
hogy a Bovaryné terjedelme hozzávetőlegesen Az Isten háta mögött háromszorosa, 
s ennél fogva szövegvilágának a fölépítése jóval összetettebb.

Vajon a fenti megszorításokat fi gyelembe véve létrejön-e jelentésteremtő kölcsön-
hatás a szövegalkotási módok között?4 Számos részlet aprólékos olvasásán át lehetne 
választ adni a látás- és beszédmódok egybevetésének meglehetősen összetett kérdé-
sére. Ezúttal csak néhány szempont felvázolására szorítkozhatom.

Az adományozott név Móricz művében utal az 1857-ben megjelent francia re-
gény címszereplőjére, de nem azonos vele, ugyanakkor ismétlődő előfordulása a főalak 
kilétének a bizonytalanságát sugalmazza, s ezt a hatást felerősíti, hogy a regény 

1 Vö. Anne Herschberg Pierrot, Le style en mouvement. Littérature et art, Paris, Belin, 2005, 3.
2 A Flaubert-fi lológia jellemzően a genetikus nézőpontot érvényesíti, tehát a piszkozatok, szövegváltoza tok 

tanulmányozására helyezi a hangsúlyt. Anne Herschberg Pierrot legutóbbi könyvének meghatározása 
szerint a stílus „a mű átalakulásának a folyamata, amely kezdődhet tulajdon eredetével, s beteljesedhet 
az olvasataiban” – „un processus de transformation de l’œuvre, qui peut s’ouvrir à sa genèse et s’accomplit 
dans ses lectures”. Uo. A stílus tehát időbeliségbe írt alakulásfolyamat, mely végső soron lezárhatatlan.

3 Vö. Cséve Anna, Az írás gyeplője. Móricz Zsigmond szövegalakító gyakorlata, Fekete Sas, Budapest, 2005.
4 Sajnos Az Isten háta mögöttnek nincs francia fordítása, így a Bovaryné anyanyelvű olvasóinak az értel-

mező távlata nem léptethető be a két mű összehasonlító elemzésébe. Az Isten háta mögött németül jelent 
meg Heinrich Horváth fordításában Hinter Gottes Rücken címmel (Rowohlt, Berlin,1922). Francia 
nyelven két másik Móricz-regény olvasható: az Á rvá cska (La petite de l’Assistance, ford. Gara László, 
Les Amis du livre, Genè ve, 1954.), illetve a Légy jó mindhalálig (Sois bon jusqu’à la mort, ford. Gara 
László – Jean Rousselot, Corvina, Budapest, 1969.).
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elbeszélésében.9 Már az is kérdéses, kinek a szemszögéből mutatkozik meg a szereplő, 
ki rögzíti a látványt. Móricz Bovaryné történetével feltehetőleg Ambrus Zoltán 
1904-ben készült, meglehetősen nyers fordítása alapján ismerkedett meg, amely 
nem képes visszaadni a különösen rétegzett regénynyelv rejtett egybehangzásait. 
Természetesen a beszédszólamok együttes megszólaltatására a szó zenei értelmében 
történetmondásos mű csak részlegesen képes, ha nincs a narrátor és a szereplő hangja 
között „dallam-kíséret” viszony, hanem a megkülönböztethető megnyilatkozási 
módok megtartják viszonylagos függetlenségüket a többi szólamhoz képest, s közel 
egyenlő arányban részesednek a „vezető” és az „alárendelt” szerepből.

Alain Rabatel a látószög és a hang szövegszerű, nyelvi megalkotottságát vizsgál-
va a sokszólamúság két változatát különbözteti meg: a poliszkópiát és a polifóniát.10 
A jelölő hasonlóságára alapozott egybehangzások, szójátékok, s az iróniával meg-
szólaltatott proverbiumok jószerivel csak nyomokban vannak jelen Ambrus magyar 
szövegében. Az áttetszőbb változatok közül idézhető az önérzetét visszanyerő Emma 
büszkén zengő mondata, mellyel visszautasítja a jegyzőt, aki ellenszolgáltatás fejében 
adna kölcsön pénzt: „Je suis á plaindre mais pas á vendre.”11 Az anagrammát idéző 
polifónia és beszédritmus elvész a szó szerinti fordításban: „én sajnálnivaló vagyok, 
de nem vagyok eladó!”12

A név adományozása az Isten háta mögött teremtett világában talán azért lehetséges, 
mert benne nem az egyes ember lelki történéseinek a megragadása, de a személytelen 
közeg a meghatározó, mely minden elemében közönséges. A kimondható határai itt 
máshol húzódnak, mint az albíró által emlegetett Bovarynéban, amelynek az együtt-
hangzó nyelvei azonosság és különbség megszüntethetetlen játékát bontakoztatják ki. 
Emma végső kétségbeesésében Rodolphe-hoz fordul anyagi segítségért, s e talányos 
mondattal vezeti be mondanivalóját: „Szeretnék tanácsot kérni öntől.”13 A bajba ju-
tott asszony nem azt mondja ki első lépésben, amire gondol, fokozatosan közelít tár-
gyához. A szavait közvetítő, s kísérő megnyilatkozás hangneme sem köthető egy ér-
telműen beszélő alanyhoz: „És akárhogy erőlködött, több szó nem jött ki a száján.”14 
Az anyanyelvűek beszélt nyelvi fordulatként érzékelik a francia szövegben a desserrer 

9 Anne Herschberg Pierrot, Eff ets de voix de Madame Bovary, Modern Language Notes 2007/4. 
A magyar szakirodalomban is megjelentek hasonló megközelítések. Vö. Rhrig Eszter, Ecce „Hom-
mais”, Szkholion 2009/1., 56–61.

10 Alain Rabatel, Point de vue et polyphonie dans les textes narratifs = U., Lire/écrire le point de vue. Une 
introduction à la lecture littéraire, CRDP, Lyon, 2002, 7–24.; 133–137.

11 A fenti fordulat elemzései közül lásd Rhrig Eszter, Emma Bovary „másik világának” elbeszélői 
értékelései Flaubert Bovaryné című regényében, PhD értekezés, Debrecen, 2010, 149. 

12 Gustave Flaubert, Bovaryné, ford. Ambrus Zoltán, Révai, Budapest, 1904.
13 Uo., 389.
14 Flaubert, Bovaryné, ford. Gergyai Albert, 389. Amint korábban jeleztem, feltevésem szerint Móricz 

Ambrus Zoltán 1904-ben készült fordítása alapján ismerkedett meg Flaubert művével, s ennek a szöveg 
közöttiség megítélése szempontjából elsődleges a jelentősége. Móricz regénye mondhatni az egyszóla-
múvá egyszerűsített magyar Bovarynéhoz kapcsolódik. Ambrus műve mellett azért kell hivatkozni 
Gyergyai későbbi, árnyalatokban jóval gazdagabb fordítására is, hogy érzékelje az olvasó, e számos 
költői szépségű részletben bővelkedő szövegváltozat sem képes minden esetben visszaadni Flaubert 
nyelvének rejtett egybehangzásait.

la bouche kifejezést, s kérdés, hogy ezek után kinek a szókincséhez tartozik. A szo-
katlanul köznapi megfogalmazás talán valamiféle elengedettségre vall, s ez által a sze-
replő szavait közvetítő narrátor enyhe együttérzését sugallhatja. Az bizonyos, hogy 
Emma durva, nyers elutasításként értékeli Rodolphe nyugodt, tárgyilagos, ám túlságo-
san egyértelmű válaszát: „Sajnálom, asszonyom, de nincs pénzem.”15 Veresné nyers 
szókimondással utasítja vissza a papot: „undok, vén disznó”16 Szinte örömét leli a vá-
logatott durvaságokban: „Vén bakkecske”17 „– Menjenek a fehér ló… fenekibe!”18 Ez 
az éktelen hangnem nincs jelen a Bovaryné lebegtetett, szinte kihagyás nélkül ironikus 
kifejezésmódjában. Flaubert gazdagon kiaknázza a nyelvi árnyalatok közötti különb-
ségeket, s visszafogottan érzékelteti a beszélő viszonyának megváltozását a mondat 
valóságtartalmához: „Emma nagy fölénnyel kezelte a zongoráját, s szinte megszakítás 
nélkül futott át elejétől végéig a billentyűknek. A vén, már kopottas húrú hangszert 
úgy megrázta időnként, hogy ha az ablak nyitva volt, a hangok a falu végégig is elhal-
latszottak.”19 Az irónia kétségtelenül Móricz művében is megcsillan, de az egyér-
telműen nevetséges kicsúfolása jellemzőbb rá: „Újabb zongorai műtét zendült fel.”20 
A narrátor nem éri be a műkedvelő Veresné játékának a csúfondáros minősítésével, 
hanem ennél is tovább megy, egészen a nyílt, megsemmisítő gúnyig: „Mikor megyek 
hazafelé, / Hasad az ég háromfelé… – dalolta az asszonyka, s az albíró nézte, nem 
a zongorával történik-e ez a baleset.” (75.) A hangszer állapotára tett megjegyzés kímé-
letlen lebecsülést fejez ki, a meghatódott albíró érzéseit közvetítő átélt beszéd viszont 
együttérzést: „Kavargott, zsibongott benne valami fájó rosszullét. Egész vére örvény-
lett, s úgy járt lassú léptekkel le s fel a szobában, mintha hajó födélzetén járna. Úgy 
érezte, hogy belesüppedt az életnek egy mély és kellemetlen rétegébe, amelyről eddig 
fogalma sem volt, s ahol veszedelmek fenyegetik.” (75.) Az érzelmes alaphangoltság 
nemcsak közösséget teremt a rokon lelkek között, de hatással van az elbeszélés nyelvi 
közegének az egységesülésére is. Feltűnő gyakorisággal ismétlődnek a meghatottsá-
got és ellágyulást kifejező szóképek.

A narrátor közvetítő jelenlétének az erőssége változó a regényben: értelmezőként 
lendületes, különösen a történet lezárásában, jelenetek felépítőjeként ellenben vissza-
fogottabb. A tudósításra emlékeztető jelenet, tehát amikor az olvasó úgy érzékeli, 
mintha az elbeszélt történet egyidejű volna a narrációval, a regény emlékezetes nyitá-
nyának meghatározó poétikai alakzata: „Bertácska meggyújtja a villanylámpát, s házi-
asszonyi nyugalommal viseli magát.” (12.) A mediátor erős jelenléte az egyszólamúság, 
háttérbe húzódása viszont az együtthangzás kialakulására gyakorol hatást.

Az Isten háta mögött szaggatott, rövid bekezdésekre tördelt elbeszélése jobbára 
a szereplők között zajló szócsatákat követi. Szimbolikus rendeknek megfelelő be-
szédcselekvések harcaként értelmezte újra a művet Kulcsár Szabó Ernő 1992-
15 Uo., 392.
16 Uo., 102.
17 Uo., 103.
18 Uo., 104.
19 Uo., 54.
20 Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött, Osiris, Budapest, 1999, 75. Az alábbiakban zárójelben 

szereplő oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak.
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ben.21 Kétségtelen, hogy a szereplőket minősítő diskurzuspozíciók különböznek, 
jelen értelmezés távlatából viszont szembeötlő, hogy a megszólalók fellépései indu-
latosak, kitörésszerűek, tehát egyenértékűek. A tomboló Veresné önkéntelen termé-
szetességgel merít az alacsonyabb nyelvi változatokból. A szenvtelenség szerepkö-
réből kilépve az elbeszélő sem képes megőrizni a nyugalmát. Az ebédjelenet színre 
vitele közben magával ragadja az indulat, s felháborodottan felkiált: „Mi dolga volt 
ennek az asszonynak ezzel a két gyerekkel!” (83.) A narrátor az erős jelenlétet 
meghaladó közvetlenséggel kapcsolódik egy-egy előtérbe állított helyzethez.

Az Isten háta mögött szólamtagolása összefügg a regénytér szűkösségével, s a sze-
replők korlátozott társas nyelvi érintkezésével. Az ilosvai közeg magához hasonítja 
a benne élőket. A sértettség állapot a kisvárosban. Aki elégedetlen a sorsával, a mél-
tatlan viszonyokat, s a vidéki lét kisszerűségét kárhoztatja önkéntelenül. A nevek 
nélküli világ a személytelenség újraértelmezéseként is felfogható. Nem számít kivéte-
lesnek Ilosván, ha valaki név szerint nem ismert, de tagja a társaságnak. Veres nem 
tudja az albíró nevét, de nem is kíváncsi rá, nemes egyszerűséggel albíróként mutatja 
be Dvihallynak. E különös hangzású családnév viselője sem szólítja nevén az albírót, 
aki mindvégig megőrzi anonimitását, még botrányhőssé válva sem kapcsolódik hozzá 
a tulajdon neve. Nemcsak Verest, de a polgármestert is gúnynévvel illeti a kisváros. 
A nagyvendéglő Bertája iránti vonzalma miatt Berti helyett Berta bácsinak hívják a 
háta mögött. A káplánt a foglalkozása különbözteti meg, a tanítónét az asszonyneve.

Az albíró Bovary úrnak szólítja Verest, aki az utcán sétálva minden belébotló is-
merősével szóba elegyedik, s mielőtt elköszönne, akaratlanul felteszi zavarba ejtő 
kérdését: „Nem látta a feleségemet?” (6.) A suta megnyilatkozás gépies ismétlődése az 
együgyűséggel határos tudatlanságot jelöli ki a hős egyik legfontosabb tulajdonsága-
ként. A regény szereplői között a gyanakvás teremt közösséget. A fi atalabb jövevény 
támadásként értelmezi az idősebb tanító leereszkedő közvetlenségét, s elégedetten 
veszi tudomásul, hogy talányos megjegyzésével „Nincs otthon? Sajátságos” érzékeny 
pontot érintett. A pillanatnyi győzelmet arató Bardócz, hogy örömének hangot tud-
jon adni, belső párbeszédhez folyamodik. Veres ezzel egyidejűleg a kétségeit szólaltatja 
meg, ezért társalog magával. Gyanakvással fi gyeli az utcán feléje közeledő ismerőseit. 
Kicsinyesen ügyel a társadalmi érintkezés szabályainak a betartására. Számon tartja, 
ki hol foglal helyet a ranglétrán, s ennek megfelelően alakítja ki magatartását. Hétköz-
napi találkozásainak a megjelenítése ellenséges hadmozdulatok leírására emlékeztet: 
„a legutolsó pillanatban vette észre, hogy a túlsó oldalon szembejön rá a polgármes-
ter.” (7.) A közeledő arckifejezését fürkészve gondolatban harcászati terveket rögtö-
nöz. Az üdvözlés valamennyi mozzanatát értelmezi, egyaránt jelentést tulajdonítva 
a hanghordozás, a testtartás, és a kézmozdulat jeleinek: „tessék, úgy megy a kis köp-
cös, hájas polgármester tovább, mintha máris győzött volna.” (7.) A köszönési szoká-
sok kifejezik a különböző szinten elhelyezkedő polgárok közötti viszonyokat. Veres 
számára minden üdvözlés a tévedés fenyegető lehetőségét rejti magában: „Ijedtében, 

21 Kulcsár Szabó Ernő, Beszédaktus, szerepkör, irónia. Az Isten háta mögött mint elbeszélés = U., 
Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben, Argumentum, Budapest, 1996, 157–186.

hogy elmulasztja a köszönést, olyan nagyon megemelte a kalapját, ami sehogy sem 
illett ahhoz a feszült viszonyhoz, ami köztük volt.” (7.) A találkozást összecsapás-
ként, a párbeszédet párviadalként fogja fel. Könnyen elragadtatja magát, ezért hangos 
fogadkozásai érvényüket vesztik pillanatnyi indulatának a lecsillapodásával: „Most 
már igazán elhatározta Veres, hogy megírja azt a kemény cikket a Világba, ami egé-
szen le fogja leplezni ezt a bandát, amely itt garázdálkodik…” (7.)

A tanító képtelen szabadon, kényszer nélkül társalgást kezdeményezni: „A trafi k 
ablakából kikönyökölt a trafi kosné lánya, Rozika. … Hirtelen úgy tetszett neki, mon-
dani kell valami udvariasságot a kislánynak.” (7.) Veres, ha keresetlenül próbál visel-
kedni, fellépése rendre balul üt ki. Kiderül, hogy új szerzeményével becsapták, az 
öngyújtó a helybéli trafi kban is kapható, s fele annyiba kerül, mint amennyiért vette 
az utazó ügynöktől. A házaló kereskedő könnyen megtévesztette, s félrevezetette. 
A tanító tagadhatatlanul rossz emberismerő. A drága öngyújtó megvásárlásának a kí-
nos történetét bizalmasan éppen a borbéllyal osztja meg, aki szigorú anyagi megfon-
tolások szerint alakítja társas kapcsolatait: „– Hallatlan! Nahát, ez borzasztó! – ször-
nyülködött a borbély. De voltaképpen semmi szánalmat nem érzett, mert mégsem 
lehet olyan tisztán különválasztani az emberben a felebarátot s az üzletembert. A tanító 
pedig két havonként egyszer szokott megnyiratkozni, s összesen harmincöt-negyven 
krajcárt fi zet egy-egy alkalommal. Nagyon sok részvétet nem érdemel.” (9.) Veres ere-
dendően a felesége keresésére indul, s közben egyik vereség éri a másik után. Tétova 
bolyongása belső egyensúlyának a fokozatos elvesztésére utal. A vele szembe jövő 
földművesre azért kiállt rá tótul, hogy felülről beszélve megerősítse önbecsülését, 
s megcsillogtassa idegen nyelvtudását. Lelkesen vállalja a helyhez kötöttségét. Zavarja 
a zsidó orvos népszerűsége, de büszke is rá, mert öregbíti a kisváros jó hírét. Az idege-
nek részleges elfogadása tehát gyakorlati kérdés a helyi érdekű hazafi ságot képviselő 
Veres nézőpontjából.

A regény narrátora többet sejtet, s kevesebbet közöl Veres belső életének a tolmá-
csolásával a tanító személyiségéről, mint Veresnéről. Az elbeszélő mérsékelt jelenlé-
tének köszönhetően a férj alakjáról árnyaltabb, s összetettebb képet nyújt a szöveg, 
mint az asszony lelki életéről. A regény visszatérő jelenetében valamely váratlan, 
eszméltető erejű esemény ragadja magával a hőst. A hirtelen jött felismerés azonban 
közölhetetlennek bizonyul, sőt valósággal megbénítja az átélő beszélő szerveit: „A ta-
nítónak mozgott a szája, de nem jött ki rajta a hang. Csak pislogott.” (131.) Az olvasó 
csak sejti, hogy a szereplő miféle megvilágosodást élhetett át. Hasonlóan emlékezetes 
a beszélőn felülkerekedő nyelv történéseinek a megragadása Veres esetében. A tanító 
saját megnyilatkozásait felidézve utólag érzékeli, hogy önkéntelenül használ olyan 
kifejezéseket, amelyek idegenek tőle, s eltérítik a szándékolt jelentést: „Veres össze-
vonta a homlokát: – Miért mondtam én ennek, hogy könyörgöm! De szamár va-
gyok!… Á, polgármester úr, azért nem békülünk!” (132.) Miután gondolatban visz-
szavonja a nem kívánatos szót, hangosan töprengve önkéntelenül újra kimondja: 
„Á, könyörgöm, nem lehet levenni az embert a lábáról…” (132.) A kényszeres nyelvi 
cselekvés a belülről jövő hangok elhallgattatását szolgálja. Rendre valami másról 
kezd el mesélni, ha nem akarja, hogy feltámadó kétségei szóhoz jussanak. A beszé-
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det mintha zajkeltésre használná, hogy távol tartsa magától a biztonságát fenyegető 
erőket. Végig sem hallgatva a botrányról szóló történetet kényszeresen bizonygatja 
az útjába kerülőknek, milyen zavart volt náluk tegnap este az albíró. A tanító sejti, 
hogy nemcsak a közjegyző kapta rajta a feleségét az albíróval, de képzelete színpadán 
ez megtörtént vele is: „Összevissza beszélt, s mindent elmondott, mi történt tegnap 
délután, csak akkor jutott eszébe megkérdezni, hogy is történt a baj.” (133.)

A tanító nyelvhasználatának az egyik megkülönböztető vonása a kertelés. Nem 
mer arról beszélni, ami foglalkoztatja, ezért társalgás közben szinte állandóan szorult 
helyzetbe kerül. Igyekszik leplezni a képzeletét valójában foglalkoztató történetet: 
„előbb az jutott eszébe, vajon mire értette tegnapelőtt este ez az úr, hogy sajátságos! 
Azután, hogy mi is volt az éjjel? … Beharapta a szája szélét, s hülyén nézett maga elé.” 
(135.) Veres hasonló védekezésre kényszerül, mint Laci, hogy megóvja az asszony 
tisztességét. Miután lezárul az érettségiző diák éjszakai kihágásának a tantestületi 
vizsgálata, újabb nyomozás indul. Az alkalmi detektívek az időközben elhalálozott 
albíró esetét vitatják a kocsmai asztalok mellett, vallomásokat szembesítenek egymás-
sal, majd azon tanakodnak, hol volt a tanító öccse éjszaka kettő és három között. 
Veres ezen a ponton feledkezik meg magáról: „A feleségem hol volt kettő és három 
között! – Mi! Megbutultál, öregem? A tanító megrázkódott, s természetesen elmo-
solyodott.” (136.)

A távlatmozgástól eleven nyitány után az elbeszélés két jelenetet mutat be igen 
részletesen: először a káplán látogatását, majd a másnapi ebédet, ahol népesebb társa-
ság van jelen Veresék otthonában. Mindkét esemény az emésztő szenvedélyről szól, 
melynek tárgya a háziasszony. Móricz regénye bizonyos tekintetben áthasonítja a 
személytelen kifejezésmódot a test beszédének megszólaltatásában. A látószögek és 
a hangok birtokosa közötti apró elmozdulásokkal, alig észlelhető modális átmenetek-
kel létrejövő játék kiteljesedésének a világos szólamtagolás, s az érzékiség egységes 
szókincse szab határt. Az elfojtott szenvedély megjelenítése szinte kizárólagosan az 
élettan távlatához kapcsolódik. A regény teremtményei osztoznak abban, hogy el-
sősorban a testükkel vívják mindennapos harcukat. Érzelmeik a szervezetben zajló 
folyamatokhoz kötődnek.

Veresné testi-lelki kiszolgáltatottságának a megjelenítése az átélő tudatán átszűrve 
méltán tekinthető a mű csúcspontjának. A házasságtörésre készülő asszony kudarca 
egyszerre megrendítő és nevetséges. Emma az olvasmányaiból merített eszmény 
megvalósítására vágyna, Veresné elégtételre. Méltóságát vesztve a tanítóné egyetlen 
éjszaka alatt megöregszik. Emlékezetes, ahogy az asszony kitartóan gyalázza alvást 
tettető tehetetlen férjét a hitvesi ágyban, miközben egyre ellenállhatatlanabb erővel 
ragadja magával a vágy, majd saját testében gyönyörködve bejelenti, hogy férfi gyerek 
sógorával fogja kárpótolni magát voltaképpen az ura jelenlétében. Az asszony végső 
megaláztatása akkor következik be, amikor szeretkezésre gondolva a szomszéd szobá-
ba lép, levetkőzik, Lacit szólongatva az ágyhoz lép, de a fi ú hűlt helyét találja, s „vér-
tódulástól elszédülve leomlik az ágy elé.” (119.)

A korszak regényirodalmának merészebb testábrázolásai közé tartozik Az Isten 
háta mögött éjszakai leszámolási jelenete. Flaubert többet bíz az olvasó képzeletére, 

ezért nem használ áttetsző szóképeket.22 A Bovaryné legkihívóbb jelenetében semmi 
sem látszik a szeretők testéből, csak a konfl is lefüggönyözött fülkéjének véget nem 
érő, zaklatott mozgása, s a férfi  utas kinyúló kezének heves mozdulata, mellyel to-
vábbhaladásra ösztökéli a kétségbeesetten hátra tekintgető kocsist. A céltalan hajsza, 
a szabálytalan útvonal metaforikus leírása utal átvitt értelemben arra, mi zajlik való-
jában a konfl isban.

A szereplők lélektani megközelítését a testről szóló beszéd egyszólamúsága hatá-
rolja körül Móricz művében. Az elbeszélő nem tart távolságot a kielégítetlen szenve-
délytől megszállt szereplők érzékleteinek a megjelenítésétől. – „Az albírót forróság 
futotta el. A keze reszketni kezdett, a térde remegett, s hőség öntötte el nagy hullá-
mokban a testét. Magára maradt az asszonnyal, s abban a pillanatban nem törődött 
azzal a furcsa, érthetetlen civakodással, ami lefolyt a szeme előtt, elöntötte a láz, az 
érzékiség, hogy egyedül maradtak.” (107.) A kielégítetlen testi vágy a vér, a forróság, 
és az ellágyulás szóképeinek az ismétlődésével állandósul. „– Édes gyermekem – mo-
rogta újra a pap, s felforrt a vére a saját hangjában megcsikorduló érzéstől. A szeme 
meghályogosodott, s a könnyes fátyolon át mindent lehetőnek látott, amire titkon 
vágyakozott.” (102.) A szöveg szólamtagolása akkor tenné lehetővé az érzékiség egyoldalú 
testi jelenlétének az ironikus értelmezését, ha a látó és a beszélő együtthangzó nyelvében 
megjelenne a különbség, vagyis az elbeszélt érzéklet és az értelmező hang elválna egymás-
tól. Albert Th ibaudet alapvető megkülönböztetése szerint Flaubert csodálja Emma 
vágyát, de megmosolyogja a vágy tárgyát.23 Roy Pascal pedig azt állapítja meg, hogy 
Flaubert nyelve félrevezető, amikor a szereplő által ki nem fejezett, bizonytalan érzé-
seket közvetíti.24 Ebből a távlatból Az Isten háta mögött szólamtagolása különbözik 
a Bovaryné „kettős hangzataitól”.

Flaubert elbeszélője képekbe vetítve közvetíti a szereplő érzékleteit, de eltávolítja 
magától a romantikus költői nyelvet. Philippe Dufour aprólékosan elemezte azokat 
az elmosódott értelmű hasonlatokat, amelyekkel a narrátor Emma zavarodott tudat- 
és lelkiállapotát érzékelteti.25 Móricz képes beszéde egyértelműen és közvetlenül 
kapcsolódik a hasonlítotthoz: „tudja, tisztán, biztosan, halálos igazán tudja, hol van 
a fi ú. Arra ébredt fel, mikor elment. Mikor elment hazulról az éjszakába. Felváltani 
apróra a nagy aranyat! A kéj kövér aranypénzét, amelyet ő adott az ajkába az este.” 
(119.) A teljes hasonlat egyes elemeinek az egyértelmű megnevezése, s a zaklatott 
beszédmód feszültsége a szereplő összeomlásának a megnyilvánulásaként is olvas-
ható, ugyanakkor a kifejezés bizonytalansága, a szó szerinti és az átvitt értelem közötti 
kapcsolat esetlegessége az elbeszélő szólamában is érzékelhető: „Nagyon el van kese-
redve, s örülni sem tud a szerencséjének, hogy az elmúlt önkívületben nem vesztette 
el az erényét. Igazi egyénisége kerül felülre, s imás boldogság buborékol fel valahonnan 

22 George Pistorius, La structure des comparaisons dans „Madame Bovary”, Cahiers de l’Association 
internationale des études francaises (23) 1971, 223–242.

23 Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Gallimard, Paris, 1982 [1935], 101.
24 Roy Pascal, Th e Dual Voice. Free Indirect Speech and Its Functioning in the Nineteenth-Century Euro-

pean Novel, Manchester UP, Manchester, 1977.
25 Philippe Dufour, „Le chaudron et la lyre”, Poétique (86) 1991, 193–213.
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a szívéből, mintha az isteni kéz maga vigyázott volna rá, az vitte volna el előle a vétek 
lehetőségét.” (119.) Ennél összetettebb alakzat jön létre, amikor a narrátor átveszi 
a tanítóné nézőpontját az ebédjelenet felbomlásához közeledve, s Dvihallyt össze-
esett gumilabdához hasonlítja. Az olvasó nem társíthatna szokványos emberi kép-
zeteket a váratlan szóképhez, az elbeszélés azonban kijelöli a hasonlat értelmezési 
keretét. A lecsillapodott, kijózanodott Dvihally először magába roskad, majd sértet-
ten, merev tartással távozik. A különleges fordulatot közhelyes szókép követi. Az 
albíró nézőpontjából „száráról leérett gyümölcs”-nek látszik a tanítóné. A szabad 
préda elkoptatott hasonlata belesimul a teremtmények nyelvi világába. A kép rögzíti 
a szövegben keletkező, változásra kész jelentést.

A testi vágy kifejezésében eltörlődik a különbség az elbeszélő és a szereplő hangja 
között. A vér szó félszáznál több alkalommal fordul elő a szövegben, az érzékeket 
megtámadó testi vágy hasonlatának egyik elemeként. A vérhez a tolul, tódul, elönt 
ige társul, valamint a perzselő tűz, a forróság vagy a hőség. Mondatok ismétlődnek 
szinte szó szerint: „Vér tolult az agyára, s majd leszédült” (25.), „A fi atalembernek 
vér tolult az agyába.” (81.) Az albíró a vágy átalakításával próbál védekezni a test 
késztetéseivel szemben: „Elfordította a fejét, hogy ne lássa a tanítóné formáját, s le-
hunyt szempillákkal, alig átszűrődő fényben maga elé igyekezett idézni a köz jegy ző-
né fi nom, kis, törékeny alakját. … A tiszta szellemi társaság levegője van nála, ma-
gasabb témák, fi nomult ízlés, harmonikus környezet, érzékekre nem ható, csevegő 
hang.” (110.) Az albíró nem elég művelt a lélektani értelemben vett tárgyvesztéshez, 
s megfelelő nyelvi kifejezőerővel sem rendelkezik, amely táplálhatná képzeletét, ennél 
fogva az Ő hangja is belevész a többi teremtmény szólamába, s mindez Veresnéről 
is elmondható. Rodolphe, aki magát nem tekinti a szellem emberének, Emma köny-
nyes tekintetét kivételesen érzékletes hasonlattal jeleníti meg: „elragadóan mosoly-
gott rá, reszkető könnyel a szemében, mint a vihar esőcseppje egy kék virágkehely-
ben.”26 A szó mondhatni testet ölt. Az Isten háta mögött szereplői nem képesek el-
lenállni a közönséges szavak kísértésének, amely rendszerint a test elváltozásával jár 
együtt. Az ellenőrzés alól kiszabadult beszéd a személyiség fölött gyakorolt uralom 
elvesztésével jár együtt. Mintha a nyelvi határok átlépése idézné elő a személyiség 
átváltozását. A pap a kimondott tilalmas szavaktól megrészegedve közönségesen 
kezd el Veresnéhez közeledni. A megkörnyékezett asszony a csábító szavait visszhan-
gozza, amikor visszautasítja a magáról megfeledkezett atyafi t, akit az elidegenedett 
nyelv szembesít alantas tettével.

A közönséges megjelenítése meghatározó szerepet játszik Móricz művében. A ta-
nító lerágja a csontokat, amelyeket a felesége ott hagyatott vele az asztalon, s fesztelenül 
elmeséli, hogyan szeretett bele az asszony aranyfogába. A regényben elhangzó viccek, 
szólások és közmondások a társasági életben elfogadott stíluseszményről árulkod-
nak: „a házasság olyan, mint a rántott csirke […] sose tudja az ember, kit választ. A püs-
pökfalatot keresem, és a mellkasát kapom!” (81.) A tanító szellemeskedése a mű-
veltség bizonyos fokmérőjének számít: „Há, nem úgy verik a cigányt! Ki kell inni! 

26 Flaubert, Bovaryné, ford. Gergyai Albert, 391.

A macska rúgja meg!” (93.) Az albíró számára az idegenség elsődleges tapasztalatát 
az otthonitól különböző konyha jelenti. Valóságos fájdalommal tekint a megszokot-
tól eltérő módon elkészített helyi ételekre: „Az albíró szíve megvonaglott; keservesen 
látta, hogy a tál túrós csusza, amit a cseléd behozott, nem galuskaformára van vág-
va, mint az Alföldön szokás, hanem metéltnek… […] Csaknem újra kell tanulni az 
evést, mintha külföldön élne… Hány Magyarország van ebben az országban!” (83.) 
Viszolyog a sivár környezettől: „furcsán érezte magát. A szobában idegen szag volt, 
régi sok borozás nehéz emléke, rosszul felkotort, s leülepedni nem tudó por szaga, 
a bútorok avult enyve, a falak tömlöcszerű hűvössége… Most sokkal jobban átérezte 
a kisváros lelkét, mint bármikor életében.” (76.) Az albíró a helyi viszonyokhoz képest 
nagyviláginak, s műveltnek hiszi magát, lenézi a kisvárosi embereket, s fölényeskedik 
a tanítóval. Hallgatólagosan a kultúra hiányával magyarázza a test uralmát a szemé-
lyiség fölött: „Olyan olcsónak érezte a húsvásárt, hogy a szaga is megcsapta az orrát. 
Alacsony, becstelen, erkölcstelen, utálatos, utolsó nép! – szitkozódott magában.” 
(109.) A magasabb rendű eszmények letéteményesének hiszi magát, s ennek tudatá-
ban becsmérli Veresnét, noha éppúgy kiszolgáltatott az ösztöneinek, mint a tanító-
nő, s megvetett hódolói. Az albíró azonban alig különbözik az általa kárhoztatott 
kisvárosi alakoktól. Az elégedetlen, vidékre vetődött közhivatalnok alakját testesíti 
meg. Hasonlóan érez, mint a sírva vigadó kisvárosiak, de különbnek véli magát tőlük. 
Rossz nyomozó, mert nem az eszére, hanem az érzelmeire hallgat, ugyanakkor sekélyes 
előítéletekkel közelít Veresnéhez. A mesterkélten felfokozott testi vágy hajtja, ezért 
olyannak akarja látni az asszonyt, amilyen tulajdonságokkal a képzelete felruházza.

Veresné nem riad vissza a cselédek legdurvább nyelvhasználatától sem, ha elra-
gadja az indulat. Elszabadult megnyilatkozásai nem lehetnek kivételesek, hiszen 
begyakorolt fordulatokkal él, s önkéntelen természetességgel merít az alacsonyabb 
nyelvi változatokból: „Hát eredj a patvarba! Ki híjt ide.” – förmed rá Dvihallynéra 
(106.). A közönséges veszekedés a megsértett asszony családjában is megszokott lehet. 
A férj indulatoson válaszol feleségének a vendéglátók jelenlétében, sőt fenyegető 
hangot üt meg: „– Eredj haza, ha bajod van. – kiáltott rá reszkető hangon, dühtől 
fulladozva. – Majd csak ha te is jössz! – Én? Te! … Vigyázz!” (106.) Úgy látszik, 
a tanítóné dialektusa, természetes beszédmodora a közönséges átlagot képviseli.

A kisváros kiválóságainak értékrendje szerint érdemnek számít, ha valaki sok időt 
tölt a vendéglőben, amely a társadalmi élet egyik központja. A sértett ember harag-
jának egyetlen ellenszere Ilosván a kedélyes sörözés: „Máté Pista volt itt, a szom-
széd Druhonyec falu levitája, s kegyetlenül veszekedett. […] – Ugyan kérlek, gyere, 
igyunk meg egy pohár sört. Máté Pista egyet lökött a vállán, amelyre vadászfegyver 
volt akasztva, feltolta a kalapját, s előreindult.” (11.) Szinte mindenki nyakló nélkül 
iszik a kisvárosban. Veres a közmegegyezésre hagyatkozva utalhat mentségként le-
részegedésére az iskolai kihallgatáson. Házigazdaként rendszerint több üveg borral 
tér vissza a pincéből. Az első jelenetben, amikor a káplánt látja vendégül, úgy lerésze-
gedik, hogy leesik a székről, s csak segítséggel tud a saját lábán az ágyáig vánszorog-
ni. Az alkoholtól módosult tudatállapot szinte kivétel nélkül felfedezhető Az Isten 
háta mögött szereplőinek a magatartásában, mondhatni az életműködés elválasztha-
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tatlan alkotóeleme. A tanítóék házából felháborodottan távozó Dvihallyné tántorog. 
A férj félig tréfásan jegyzi meg felesége szabálytalan járására utalva, hogy megütötte 
a szél. A vendéglői kisasszony hasonló szerepet tölt be a kisvárosban, mint a körül-
rajongott tanítóné. Az urak mindkét nőről vágyakozva beszélnek. Veresné a testé-
nek, Bertácska az italkészletének köszönheti különleges vonzerejét a férfi társaság 
körében. Italozás kíséri Veres tanító valamennyi fellépését a regényben. A nyitó és 
a záró jelenetben sörözés közben látható, s a tiszti étkezdében törzsvendégnek, te-
hát „jó korhelynek” számít.

Az urak két tábort alkotnak: vannak „jó korhelyek” és léteznek „utálatos könyv-
molyok”. Az utóbbi típust azonban egyetlen szereplő sem képviseli a regényben, 
a mértékadó csoport tagjai viszont egymás után lépnek színre. Az albíró javára írják, 
hogy nem otthonülő könyvmoly. Az új jövevény beilleszkedése az ilosvai társada-
lomba tehát nem teljesen reménytelen, jóllehet azért nem volt rokonszenves a meg-
jelenése, mert „hiányzottak belőle azok a duhajkodó mozdulatok, amelyekről a jó 
korhelyek egyszerre egymásra ismernek.” (11.) Az Isten háta mögött narrátora döntő 
részben a szereplők elbeszélt tudatának a bemutatására vállalkozik. Máté Pista szilaj 
természetével tűnik ki a jó korhelyek közül. Az elbeszélő nem tart távolságot, sőt, 
gyönyörködve jeleníti meg az alakját: „– Mire vadászik most, tanító úr? – kérdezte 
az albíró. Most emberekre vadászom! – mondta Máté, s komoly, villogó szemmel 
szegte hátra szép, legényes, virtuskodó fejét.” (11.) Móricz elbeszélője nemcsak ben-
sőségesen ismeri a megjelenített világot, de otthon is érzi magát benne, s szinte ma-
gához hasonítja a teremtett olvasót. A megértés közösségét tételezve elsősorban az 
idegenség elsajátítását kínálja fel számára. Feltűnően sokféle nyelv szólal meg szór-
ványosan Móricz regényében: szlovák kifejezések, tájszavak, szólások, s közmon-
dások, Horatius ódájának egyik versszaka latinul, s magyar prózai fordításban, 
diáknyelvi fordulatok, magyar nóták, Révff y Lajos Nem hívlak én vissza című népies 
műdalának negyedik versszaka („Szeretném az arcod csak még egyszer látni”). Az 
elbeszélői szerepkör, látásmód és beszédhelyzet azonban nem ennyire változatos. 
Lényegében egy nyelvet beszélnek a regényvilág teremtményei. Emlékezetes részletek 
tanúskodnak ugyanakkor a nyelv iróniáját megnyilvánító történések megragadásáról.

A polgármester „ilosvai tótos dialektussal” töri a magyart: „Idehozzák minden-
féle idegen fi atalembereket, és azok csinálják egy csomó ostobaságot, és a város jó 
hírét tesznek tönkre.” (131.) A város elöljárójának jövevények elleni kirohanása ne-
vetségesnek hat, mert úgy fogalmaz magyarul, mintha idegen nyelvet használna: 
„Az a baj, hogy mindenféle idegen fi atalembereket hozzák ide a hivatalokba, az is-
kolákba, ezen kellene segíteni. Vannak nekünk derék fi aink, a városban születték, 
és azok kintelenek mesze földön kínlódni, és nincs is állásuk, és ide csak szépen ide-
helyezi a miniszter büntetésből mindenféle egyéneket. Ha azok valamit teszik, hát 
kérem, jönnek az újságok, és várost kompromittálnak.” (132.) Állítás és kifejezés 
között feloldhatatlan a feszültség. Az idegen hangzású nyelv hatálytalanítja az idegenek 
távoltartására vonatkozó közlemény tartalmát.

A megrázó tükörbenézés mellett más jelenetekben is átveszi az elbeszélő a szerep-
lők nézőpontját és hangját. A szereplők által képviselt nyelvi magatartások közvetítő-

jeként viszonylagossá válik a történetmondó önállósága, értelmező távlata elmosó-
dik, hangja belevész a beszélők szólamába. A Bovaryné olvasójának szinte kihagyás 
nélkül a késleltetett nézőpont (point de vue retardé)27 elbizonytalanító hatásával kell 
számolni. Móricznál a mediátor erős jelenlétével magyarázható, hogy nem válik 
kérdésessé a grammatikai, s lélektani értelemben vett alany a regény szabad függő 
beszédhez közelítő részleteiben. A narrátor tolmácsolja, mit gondol Laci a történtek-
ről. Találóan támadni készülő kutyához hasonlítja a fi ú arckifejezését, emlékeztetve 
Veresné eltorzult arcára az éjszakai jelenetben: „Csikorduló foggal vicsorgott, s liheg-
ve szerette volna lábikrán harapni a Sorsot, amely idevetette a földre, hogy legyen az 
Élet kapcája.” (126.) Laci tudatfolyamatának a közvetítése azonban magával ragadó, 
szenvedélyes szónoki beszédbe csap át: „kidűlt előtte minden céloszlop, amit mások 
állogattak fel az ifj úságot félrevakító görögtüzes elhitetéssel. Utálja a szárazföldet, 
amelyen megveti a lábát az ember, mert sáros és poros és ocsmányságokkal rakott.” 
(127.) A gyújtó hang Ady nemzetostorozó publicisztikájára emlékeztet. Laci alakta-
lan sejtelmeinek a közvetítője teljes odaadással visszhangozza a valóság fölé emelkedés 
eszményét: „És az éterbe vágyik, valami tisztultabb régióba, ahol nem irtóztatja az 
emberi észjárás kövér, hájas izzadmánya: a szolid erkölcs, a becsületes következe-
tesség, a kitartó szorgalom… Magasabb igazságokat! Ismeretlenebb sikereket! Hat-
ványozott ideggyönyöröket! Örületet! Őrületet, mert megöl a valóság. Megfullaszt 
ez az élet, mint a szennyes árvíz, amely dögöket és trágyát és ismeretlen városok 
csatornaömledékét sodorja.” (127.)

A fenti többtávlatú szövegrészletben a szereplő közvetett magánbeszéde hallható, 
legalábbis a formális szólamtagolás szerint. Egyes szám harmadik személyű narrá-
tori közlés vezeti be a hős első személyű megnyilatkozását. Veres Laci gondolataival 
tehát alaktani szempontból kétféle beszédhelyzetben találkozhat az olvasó, de a meg-
szólaló nyelvek által kijelölt értelmezői keretek valójában megegyeznek. A különböző 
távlatok összekapcsolódása a fenti szövegrészletben nem eredményez többszóla-
múságot. A fi atalember megsejtve a képzelet és valóság között tátongó szakadékot, 
kétségbeesik, az elbeszélő azonban a pártfogásába veszi, mivel a magasztos eszmék 
örök érvénye mellett teszi le a garast. Az egyszólamúság a jelentés egységesülésének 
kedvez, s korlátozza a megszólaló nyelvek elkülönböződő játékának érvényesülését. 
A szereplők, s a narrátor lényegében ugyanazon a nyelvi világon belül helyezkednek 
el, noha különböző hangok és nézőpontok találkozásának a feszültségei szabadít-
hatnának fel jelentésteremtő energiákat.

A Bovaryné hasonlatairól, metaforáiról, egy-egy mondatáról önálló művek szü-
lettek. Más tekintet bizonyára Az Isten háta mögött nyelvi rétegeiben is talál egyéb 
felfedezni valókat.

27 Claude Perruchot, Le style indirect libre et la question du sujet dans Madame Bovary = La production 
du sens chez Flaubert, szerk. Claudine Gothot-Mersch, Union générale d’éditions, Paris, 1975, 265. 
Az előadás vitájában részt vett: J. Bellemin-Noël, P. Danger, M. Delcroix, G. Falconer, F. Gaillard, C. 
Gothot-Mersch, P. Hamon, S. Hasumi, G.-W. Ireland, G. Louis-Valency, J. Plessen és H. Weinberg.


