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BARANYAI NORBERT

A vágy (metaforikus) tárgyai 
Móricz Zsigmond Az ágytakaró 
című regényében

Móricz Zsigmond 1928-ban napvilágot látott kisregénye, Az ágytakaró látszólag nem 
tartogat túl sok meglepetést az olvasója számára, és nem is tűnik igazán eredetinek: 
egyrészt a Móricz-életműben sokszor körüljárt házassági válság egy újabb variánsá-
nak látszik, másrészt feltűnően sok hasonlóságot mutat a Rab oroszlán történetével. 
A szöveg alaposabb szemügyre vétele azonban – amint azt jelen írás bizonyítani igyek-
szik – arról győzheti meg befogadóját, hogy az életmű egy méltatlanul mellőzött 
alkotásáról van szó. Nem pusztán azért kockáztatható meg ez a megállapítás, mert 
a tematikus hasonlóság vajmi keveset számít egy irodalmi alkotás értékelésekor. Sőt 
Az ágytakaró nem is csak az író legjobb műveiben jellemző feszes elbeszélésszerkezet 
miatt érdemelhet fokozottabb fi gyelmet, hanem azért is, mert az alkotás a házasság-
történetek személyközi konfl iktusait olyan összetettséggel képes reprezentálni, mely 
messze túlmutat azon, hogy pusztán az írói önismétlés egy kevésbé sikerült darabja-
ként tekintsünk rá. A továbbiakban ennek megfelelően főként a regény egészét meg-
határozó metaforikus történetmondás lehetséges jelentésintencióit számba véve igyek-
szem azt körüljárni, hogy miként képes Móricz Az ágytakaróban a sokszor tematizált 
problémát új összefüggések közé helyezni.

Eltérő perspektívák, eltérő kívánságok
Az ágytakaró mint vágytárgy

Az ágytakaró szövegformálására jellemző koherens megkomponáltság abban is meg-
mutatkozik, hogy Móricz egy viszonylag egyszerű történetet beszél el, nélkülözve azo-
kat a szélesebb társadalmi kontextusba helyező eszmefuttatásokat, amelyek például 
a Rab oroszlán szerkezetét szétfeszítik. Az események főhőse egy negyvenes éveiben 
járó, családos banki alkalmazott, akit egy Pestre tartó éjszakai vonatúton a fülkében 
vele utazó fi atal lány láttán heves (testi) vonzalom kerít hatalmába. A férfi  az utazás 
végén, bízva a további személyes kapcsolat fenntartásában, munkát ajánl a lánynak, 
s kéri, hogy néhány nap múlva hívja fel őt. Az ezt követő napok történéseit követhetjük 
nyomon a regény hátralévő részében, melyben a főhősnek az esetleges házasságtörés-
re irányuló vágyai és az ezzel kapcsolatos vívódása állnak a középpontban. Az alko-
tás kulcsának azonban nem a történetalakítás fordulatai tekinthetők, hanem sokkal 
inkább a regény egészét átfogó, metaforikusan értelmezhető motívumoknak, esemé-
nyeknek a jelentésformáló szerepe, melyek a folyton alakuló szemantikai mozgásuk 

miatt képesek összetett tapasztalatként megmutatni akár a testi vágy uralhatatlan-
ságának és elfojtási stratégiáinak a feszültségét, akár a házastársi viszonyoknak, azon 
belül is leginkább a nemi szerepeknek a sokrétűségét.

Már a szűkszavú expozícióban is nyilvánvalóvá válik, hogy a regény történetében 
névtelen szereplőkkel találkozunk. A szereplők jelölései azt is világossá teszik, hogy 
az egyes alakok név híján egymáshoz való viszonyukban, illetve ebből eredő megha-
tározottságukban vannak jelen, és nem önálló személyiséggel bíró, autonóm indivi-
duumként:

Ebéd után még leültek a hotel halljában.
− Maga, szívem, hazamehetne a délutáni gyorssal – mondta a férj, rágyújtva 

egy szivarra.
− És maga?
Az asszony hallgatott, s arra gondolt, vajon mit gondol ez az ember.1

Már itt árulkodóvá válik az a különbségtétel, ami a két szereplő megnevezésében jelen 
van: a férfi  főhős férjként való megjelölése miatt a feleségéhez viszonyítva lép elénk, 
míg a nőt az általánosító asszony kifejezéssel illeti a szöveg elbeszélője. Ez pedig 
alapvetően forgatja fel azt a nemi szerepelosztást, melyet a regény egészének története 
sugalmazni igyekszik. Míg a továbbiakban ugyanis a férfi dominanciájú patriarchális 
hatalmi uralom érvényessége látszik feltárulni (amit leginkább az nyomatékosít, 
hogy a házasságtörés kizárólag a férfi  döntésén múlik), addig a szöveg nyelvi jelölése 
alapján a férfi  kerül függőségi pozícióba. Mindez azzal is összefügg, hogy az elbeszé-
lés mindvégig a férj nézőpontjához igazodva beszéli el az eseményeket (az idézett 
negyedik mondat, ahol a feleség gondolatait közvetíti a narrátor, a ritka kivételek közé 
tartozik), így a férfi  hatalmi fölényét óhajtó és a feleség észrevétlenül kibontakozó 
manipulatív befolyását tételező elgondolás a regény egészében a főhős szemléletének 
lenyomataként is olvasható.

A folytatásban az elbeszélésnek más olyan mozzanatai is központi szerepűvé vál-
nak, melyek az alkotás egészének olvasásakor is meghatározónak bizonyulnak. Mint 
az kiderül, bécsi tartózkodásuk utolsó napján a férj megpróbálja rávenni feleségét, 
hogy külön utazzanak haza: az asszony a délutáni vonattal, ő pedig az éjféli gyorssal. 
Végül csak úgy tudja meggyőzni feleségét, hogy megvesz számára egy korábban áhított 
ágytakarót, amit majd később szándékozik hazaküldetni. A regény narratív straté-
giája szempontjából árulkodó, hogy nem igazán derül fény a férj valódi szándékára: 
a felesége iránti aggodalmat hangoztató érvelése logikusnak tűnik ugyan, de egy-egy 
megjegyzése arról ad számot, hogy valami más motiváció is megbújik törekvése mö-
gött. Egyrészt a vonatot kis híján lekésve az első gondolata rögtön az, hogy a felesége 
bizonyosan valamiféle kalandot feltételezne a késés okaként, másrészt az asszony által 
felkínált, vásárlásra vonatkozó alkura a következőképpen reagál:

1 Móricz Zsigmond, Az ágytakaró = U., A fecskék fészket raknak. Kisregények, II., Szépirodalmi, 
Budapest, 1985, 7. (A további idézetek ebből a kiadásból származnak.)
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− He… − nevetett fel kicsit a férj, s ránézett. Furcsa volt ez az alku, kissé er-
kölcstelen, mert az asszony nem láthatott ugyan be az ő kártyáiba, de biztos, hogy: 
azt adta el, az elsőszülöttségi jogát… (8. Kiemelés – B. N.)

De nemcsak a feleség, az olvasó sem igazán láthat bele a főhős kártyáiba, ami arra 
irányíthatja a fi gyelmünket, hogy a regény retorikai műveletei sorában kiemelt szerep 
jut majd a hiány alakzatának. A bevezető így azt előlegezi, hogy a főhős gondolatait 
közvetítő narráció csak részlegesen nyújt információkat a szereplői motivációkat ille-
tően. Ilyen tekintetben pedig az olvasónak olyan nyomolvasó szerepet szán a szöveg, 
amelyben töredékes megjegyzésekből kellene felismernie azokat a rejtett, elfojtott 
szándékokat, melyekről nem óhajt (vagy nem tud) számot adni a történet narrátora.

Az alkotás címében is kiemelt ágytakaró motivikus jelentősége már az expozíció-
ban nyilvánvalóvá válik. A regény történetének e többször visszatérő tárgya számos 
asszociációt kelthet, nemcsak a férj értelmezéseként idézett kényszeralku, hanem 
a feleség reakciója alapján is:

− Olyan boldog vagyok; tudja, hogy nagyon olcsón vette az ágyterítőt? Pesten 
nem kaptam volna meg négy-ötmillióért, a legfi nomabb pamutbársony, maga 
az anyag megéri a kétmilliót, s hol van még a munka, csak az a kár, hogy nem 
viszem magammal, már ma este fölteríteném… (9.)

Jól látható, hogy ugyanaz a tárgy már itt is egészen más jelentést hordoz a két fél szá-
mára. Az asszony olyan vágytárgyként tekint rá, melyben az esztétikai értéknek és a jó 
befektetéssel kombinálódó szerzésnek a kettőssége kapcsolódik össze a boldogság-
érzettel. Baudrillard hívja fel a fi gyelmet arra a tárgyak rendszerét vizsgáló munkájá-
ban, hogy „mindennapi tárgyaink valóban egy szenvedély tárgyai, a magántulajdonéi, 
amelynek érzelmi hőfoka semmiben sem marad el az emberi szenvedélyekétől: egy 
mindennapi szenvedély ez, amely gyakran felülkerekedik az összes többin, s amely 
a többiek hiányában olykor egymagában uralkodik.”2 A takaróra irányuló birtoklási 
vágy értelmezése nagymértékben attól függ, hogy a vágyakozásnak e tárgyához szo-
rosan kapcsolódó ágynak milyen jelentéseket feleltetünk meg. Baudrillard az ágynak 
a lakásban való elhelyezkedése alapján jegyzi meg, hogy „a polgári házastársi állapotot 
(természetesen nem a szexualitást) még most is a középre helyezett ágy jelzi hival-
kodva”,3 Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor viszont arra fi gyelmeztetnek, hogy „egy-
egy tárgy szimbolikus jelentései igen sok tényezőtől függenek, és ha ezek mindegyike 
aktivizálódik, akkor a tárgy szimbolikája rendkívül összetett, gazdag, igen sok asz-
szociációt mozgósító lehet. A tárgyszimbolika síkjainak sokasága és a szimbólumok 
egyén-, csoport- és kultúrafüggősége azt is magával hozza, hogy értelmezésük sem 
egyértelmű.”4 A szerzőpáros e megállapítás igazolásaként éppen az ágyhoz kötődő 

2 Jean Baudrillard, A tárgyak rendszere, ford. Albert Sándor, Gondolat, Budapest, 1987, 101.
3 Uo., 54.
4 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor, Tárgyak szimbolikája = Uk., A mindennapi élet jelrendszereiről. 

Szocio-szemiotikai tanulmányok, Loisir, Budapest, 2014, 102.

különböző jelentéseket említi, miszerint az ágy (történelmi értelemben vett) vissza-
szorulása a lakás bútorainak sorában egyaránt értelmezhető a szexualitás és konzer-
vatív családfelfogás háttérbe húzódásaként is. Kérdéses ilyen szempontból, hogy Az 
ágytakaró kezdetén az asszony szólamában kifejeződő vágy melyik jelentéssel hozható 
inkább összefüggésbe. Mivel az ágytakaró a férj magányos hazautazásáért cserébe 
kapott ajándék, feltételezhető, hogy a feleség vágya inkább a családi harmónia fenntar-
tásának metaforikus jeleként nyerheti el értelmét. A Kapitány-szerzőpáros megállapí-
tását továbbgondolva azonban maga az ágytakaró is többféle szemiózissal társítható: 
egyrészt a hitvesi ágy díszítésének és a hozzá kapcsolható jelentések értékének jelölője 
lehet, másrészt az ágy letakarása ennek elfedését, eltüntetését is jelezheti. A feleség-
nek az a vágya, hogy a lehető legkisebb (anyagi) veszteséggel megvalósítható birtoklás 
érdekében szerezze meg az ágytakarót, azt a törekvését jelzi előzetesen, ahogyan majd 
ugyanezzel a stratégiával próbálja a férjét maga mellett tartani (birtokolni), amikor 
az a házasságtörést fontolgatja.

A férj számára az ágytakaróhoz köthető vágyak más jelentésekkel társíthatók, 
mint az az asszony esetében. A feleségének szánt takaró az egyedül utazás lehetőségét 
biztosítja számára, amire így a szabadság, a feleségtől való elválás lehetővé tételének 
médiumaként tekinthetünk. Sokatmondó azonban az, ahogyan a főhős a korábban is 
idézett gondolatában a takaróvásárláshoz az elsőszülöttségi jog eladásának jól ismert 
ószövetségi történetét társítja. A bibliai allúzió az értékesnek az értéktelenre való 
cseréjét kapcsolja a férj tettéhez, amelyben motiváló tényezőként a testi szükséglet csil-
lapíthatatlan vágya jelenik meg.5 Az ággyal összefüggésbe hozott metaforikus azo-
nosítás az ő esetében is találgatásokra kényszeríti az olvasót: egyfelől a feleségtől való 
megszabadulás az otthon békéjét a szexuális vágyak kiélésére cserélő, kétes értékű 
cselekedetként is értelmezhető, másfelől azt is előrevetítheti, hogy amennyiben a sze-
mélyiség számára a vágyak beteljesítése jelentené a boldogságot, akkor a történet végén 
éppen az ágytakaró megérkezése fog hozzájárulni ahhoz, hogy végül a főhős kény-
szerűen elutasítsa a házasságtörő viszonyt. Leginkább a regénynek ezen a későbbi 
pontján válik világossá az eltérő értelmezéseknek a szereplői vágyaktól függő össz-
játéka, amikor is a többnapos várakozás után férj és feleség együttesen tekinti meg 
a megérkezett ágytakarót. A leírás, mely hol az asszony, hol a férj nézőpontjához iga-
zodik, egyaránt a közös elragadtatottságot nyomatékosítja:

Az asszonynak régi álma, vágya volt ez a takaró, de sohasem talált kedvére valót. 
Milyen szomorú volt ehhez képest a tegnapi szoba, a régi, könnyű anyagú s jelen-
téktelen takaróval. Még az ágyak is mindjárt nagyszerűbbek lettek, mintha 
most kapták volna meg a formájukat. […]

5 Ézsau és Jákób konfl iktusában az atyai áldás „eladása” a testi szükségletek kielégítése érdekében azt 
hangsúlyozza, hogy az idősebb testvér számára az áldásban megnyilvánuló transzcendens erő érték-
telenné válik: „Az érzéki emberek módján ez az ingadozó és hirtelen határozó vadász kész feláldozni 
a pillanat vágyának kielégítésére olyan értékeket is, melyek előkelő gondolkodású ember számára transz-
cendentális jelentőségűek.” Mózes öt könyve és a Haftárák, I. (Genezis), ford., szerk. Hevesi Simon – 
Guttmann Mihály – Balassa József – Lwinger Sámuel – Guttmann Henrik, Akadémiai, Budapest, 
1984, 220–221. Az ágytakaróban az éhség okozta vágy inkább szexuális konnotációkkal telített.
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Nem tudtak betelni az újdonsággal, az egész szoba újjá lett és megszépült. 
Még a képek is a falon mind új valőrt kaptak. (73.)

Az idillbe forduló szituáció mesterkéltnek is hathatna, ha nem vennénk fi gyelembe 
az ágytakaróhoz kapcsolt, különféle metaforikus jelentéslehetőségeket, melyek tük-
rében a házaspár közti összhang inkább illúziónak, mintsem valódi megbékélésnek 
minősül. Az asszony számára a takaró a ház megszépítése révén elsősorban a meg-
őrzött családi harmónia jeleként funkcionálhat, míg a férj öröme a hitvesi ágy lefe-
désével épp a házasságtöréssel hozható összefüggésbe.

Mindez arra mutathat rá, hogy a szöveg egészében is az lesz a meghatározó, hogy 
a tárgyakhoz, történésekhez kapcsolódó metaforikus jelentések folyamatosan változ-
nak a szereplők eltérő vágyakat közvetítő perspektívája nyomán. Ebből a szempont-
ból a főhős hazautazásának jelenetsora érdemel kitüntetett fi gyelmet, amely az 
 el hall gatásokból, elbeszélői sejtetésekből fakadó sokrétű értelemformáláson túl az 
ágytakaróhoz kötődő motivikus jelentéseket is tovább árnyalja.

A vonat(út) mint az intimitás és az érzéki vágy terepe

Arra, hogy a térreprezentációnak nagy jelentősége lehet a Móricz-szövegek megér-
tésében, többen is felhívták már a fi gyelmet.6 Épp ezért érdemes alaposabban szem-
ügyre venni a regénybeli utazásnak azokat a térhez kapcsolódó jelentéseit, melyek 
elsősorban a kultúrtörténet és a pszichoanalízis vizsgálódásainak a segítségével vál-
hatnak az értelmezés támpontjaivá. A Móricz-regények férfi hőseit az alkotások ké-
pezte térvilágon belül általában szabadabb mozgás jellemzi, mint a női szereplőket. 
Az író alkotásaiban a szexuális vágykiélés összefüggésbe hozható ezzel a szabadsággal, 
ami így értelemszerűen Az ágytakaróban reprezentált utazási szituációt is hasonló 
kontextusba helyezheti. A hazaút során a vonatfülke közege az azonos térbe kerülő 
szereplők között megteremt egy olyan mesterséges intimitást, mely a főhős számára 
előfeltételévé válik a másikhoz való közeledésnek. Mint arra Wolfgang Schivelbusch 
rámutatott, a vonatfülkék kialakítása magában rejti az egy térbe kerülők közti közele-
désnek és a megszűnni nem tudó idegenségnek az együttes tapasztalatát. Bár a szerző 
a vasúti utazásnak a szociális kapcsolatokra gyakorolt hatását hangsúlyozza, meg-
állapítása vonatkoztatható a férfi –nő-szerep kulturálisan kódolt hierarchiájának felül-
írására is: „az a tény, hogy a különböző osztályok tagjai ugyanazon a vonaton utaz-
nak, és ugyanaz az erő mozgatja őket, ha nem is teszi őket társadalmilag egyenlővé, 
de folyamatosan jelen van minden utas tudatában.”7 A közös térbe zártság intim szi-
tuációt teremt azzal, hogy a vonatfülkében vadidegenek terelődnek egybe, akiknek 
együtt(es) léte azonban még nyilvánvalóbbá teszi számukra a helyzetből fakadó idegen-

6 Lásd ehhez például: Kulcsár Szabó Ernő, Tónus – szólam – aff ektus. A nyelvművészeti kérdés csapdái 
a Móricz-kutatásban = Móricz a jelenben, szerk. Bengi László – Szilágyi Zsófi a, Magyar Irodalom-
történeti Társaság, Budapest, 2015, 25–45.

7 Wolfgang Schivelbusch, A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században, ford. 
Laczházi Gyula, Napvilág, Budapest, 2008, 83.

ségérzetet: „Az utasok szemből szemben helyzete – amelyben valamikor a kommu-
nikációs igény intézményesült – egyre elviselhetetlenebb lesz, mert már hiányzik az 
alapja az ilyenfajta kommunikációnak.”8 E kétféle magatartás köszön vissza a regény-
beli vonatút két szereplőjének első reakcióiban is. Miközben a főhős erőltetett kom-
munikációs gesztusaival igyekszik mihamarabb kontaktust teremteni a fi atal lánnyal, 
addig utastársa megpróbál e törekvések elől meghátrálni:

− Parancsol, kisasszonyom? – ajánlotta fel neki az egész pamlagot, mert ő is 
ezen az oldalon ült, az ablak melletti sarokban. 

− Egyáltalán nem − mondta ijedten a lány −, köszönöm, nagyon köszönöm.
− De csak tessék!
− Nem, nem.
Nevetett; a lány úgy meg volt ijedve, mint madár a kalitkában.
− Hát mit fog csinálni?
− Ó, olvasni fogok.
S elővette a kéznél lévő könyvet. (10.)

A rabsággal asszociálódó félelem, az olvasásba „menekülés” − ami az utastársakkal 
való kommunikáció elkerülésének a legfeltűnőbb jeleként értelmezhető9 − már elő-
zetesen jelezheti a lány alárendelt, kiszolgáltatott pozícióját és a férfi  gáláns viselke-
dése mögött megbújó valódi szándékot.

A vasúti utazás más megközelítésből is értelmezőjévé válhat a regénybeli esemé-
nyeknek. Schivelbusch a vonatozáshoz kötődő örömérzet lelki okainak magyarázatá-
hoz Freud alábbi megállapítását idézi: „A kocsizás, később a vasutazás közben érzett 
rázkódások idősebb gyermekekre oly elbűvölő hatással vannak, hogy – legalábbis 
a fi úk között – alig van, aki ne akart volna kocsis vagy kocsivezető lenni. A vasúton 
végbemenő dolgokat érthetetlenül és érdeklődéssel szokták kísérni, s a képzeletmű-
ködés korszakában (kevéssel a pubertás előtt) kifejezetten szexuális jelképességgel 
ruházzák azt fel.”10 E magyarázat függvényében a vasúti utazás óhajtása mint a sze-
mélyiség pszichoszexuális vágyainak öntudatlanul ható motivációja a főhős szándé-
kait leleplező magyarázattá válhat, különösen annak fényében, hogy az uralhatatlan 
szexuális késztetés első megtapasztalása is egy diákkori vonatúthoz kapcsolódik: 

Volt egyszer egy esete, az is vonaton, egymás mellett ültek egy lánnyal, Debre-
centől Budapestig, majd megőrült, valami olyan buja szerelem tört ki benne, 
minden szó, minden mozdulat itt kíséri az életen át, soha olyan tűzben nem volt, 
egy idegen lány, emlékszik, a torka el volt szorulva, már órákon át hangot sem 
tudtak adni, csak ültek egymás mellett, mint két kigyúlt élőfa, akkor tanulta meg, 
mi az; hogy mi az érzékek szerelme, ájultan szedte le önmagát a Keleti pálya-
udvaron. (19.)

8 Uo., 85
9 Uo., 86.
10 Sigmund Freud, Három értekezés a szexualitásról, ford. Ferenczi Sándor, Könyvjelző, Nyíregyháza, 

1995, 74–75.
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Az egykori élmény olyan intenzív tapasztalatként mutatkozik meg, amelyben a főhős 
a jelenbeli érzéki fellángolása révén próbálja a múltbeli eseményeket újraélni, ezzel 
együtt pedig az egykori kudarcot semmissé tenni (ezt az intenzitást jelzi a logikai 
tagolást jórészt nélkülöző és villanásszerű benyomásokat idéző, hosszú mondat reto-
rikai struktúrája). A főhős számára a vonatfülkében töltött idő így válhat a tudatalatti 
késztetésekből formálódó, ösztönök diktálta vágy terepévé, ami érthetővé teszi azt is, 
hogyan képes egy ismeretlen lány látványa azt a nehezen kontrollálható vonzalmat 
kiváltani belőle, ami az alkotás további egységeiben tárul fel az olvasó előtt.

A nő/(kis)lány teste mint a vágy tárgya

Az éjszakai vonatút közhelyszerű szituációját – miszerint a férfi  első látásra belesze-
ret a vele együtt utazó lányba – alapjaiban forgatja fel az, hogy a Másik testének látás/
látvány általi birtokbavétele és az uralhatatlan szexuális vágy helyeződik a narratíva 
középpontjába. A férfi  első benyomásainak narrátori rögzítése is árulkodó, mivel 
a lányt szemlélő főhős „ártatlannak” tűnő gondolatai a szavak mögött megbúvó szán-
dékok lelepleződéseként olvashatók: 

Hallgatva nézte. A lányka rendkívül fi nom volt. Ez volt az első érzése, hogy fi nom. 
Finom a ruhája, a modora, a lelki zavara, az arcbőre, a keze, nem is annyira szép, 
mint kifi nomult. (10. Kiemelés – B. N.)

A fi nomság kétértelműsége – ami a kifi nomultság mellett az evéshez kapcsolódóan az 
ízlelés általi tapasztalást köti a lány érzékeléséhez – ahhoz a metaforikus képzettár-
sításhoz köthető, amelyről Benyovszky Krisztián így ír: „Móricz műveiben az érzelmi 
túlfűtöttség kísérte szexuális vágyat gyakran olyan hasonlatok vagy lokális metaforák 
segítségével próbálja körülírni, melynek viszonyított/hasonlított eleme a gasztronó-
mia képzetköréhez kapcsolódik. Az ilyen esetekben a másik (teste) iránti vágy sok-
szor étvágyként jelenik meg, miáltal az evés és az ízlelés motívumai erotikus konno-
tá ciókkal gazdagodnak.”11

A férfi tekintet általi percepció formálta vágyelbeszélés akkor teljesedik ki igazán, 
amikor a lány elalszik, és lehetővé válik a főhős számára, hogy gátlások nélkül ve-
hesse szemügyre őt. A nőnek ez a tárgyiasító szemrevételezés szempontjából kiszol-
gáltatott pozíciója azt a reprezentációs modellt szemlélteti, amelyet Bollobás Enikő 
a következőképpen ír körül: „A nő az, akit látnak (míg ő maga nem lát), akihez be-
szélnek (míg ő maga nem beszél), s akire mint alávetettre az »alávetés«, azaz a szub-
jekció cselekedetei irányulnak (míg ő maga nem cselekszik).”12 Ebből a szempontból 
válik beszédessé, hogy a regényben a másik megismerése testének analizáló, feltér-
képező szemrevételezése által történik, hiszen – mint ahogyan arra Bollobás más 
helyen utal – „a férfi ak először felmérik a nőt, s csak azután viszonyulnak hozzá.”13 
11 Benyovszky Krisztián, Fosztogatás. Móricz-elemzések, Kalligram, Pozsony, 2010, 164. 
12 Bollobás Enikő, Egy képlet nyomában. Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból, Balassi, 

Budapest, 2012, 69.
13 Uo., 34.

A főhős érzéki motivációktól vezérelt tekintete az alábbi módon szembesül az elé 
kerülő női test látványával:

A világ legszebb lábát látta kivillanni, szürke selyemharisnyában. Ellenben 
a könyökét az arcára tette a lány s furcsán hátravetett fejjel úgy feküdt, egészen 
letakart arccal, ahogy szűzlányok a csóknak adják magukat, szégyenkezve elta-
kart arccal. […] Valami oly szűzi és szemérmes és kimondhatatlanul édes volt 
a lányka fekvő pózában, hogy nem bírt betelni vele, úgy itta, mint valami nektárt, 
mint valami egészen isteni italt, valójában most először érezte életében, hogy 
a mozdulat bája mily rendkívüli hatást tud gyakorolni az emberre. (11.)

Az alvó nő szűzi szépségének szakralizáló reprezentációjában a nézés általi eltárgyia-
sításnak az a gesztusa érhető tetten, amelyet Bollobás így összegez: „a nő tárgyiasí-
tásának legalapvetőbb módja, amikor a néző-megfi gyelő alany szeme megragadja 
a személyt, s ezzel nemcsak saját alanyiságához rendeli hozzá, hanem tárgyként alá is 
rendeli saját anyagiságának […] Vagyis a nő szépként és kívánatosként jelenik meg, 
aki méltán vonja magára a férfi tekintetet. A heteroszexuális mátrixon belül ez olyan 
női szépség megkonstruálását jelenti, amely a vágy hordozója is lesz.”14 Másfelől az 
evéshez kötődő megjegyzések („édes volt a lányka”; „úgy itta, mint valami nektárt”) 
továbbgondolják azt a metaforikus azonosítást is, mely az étvágyat a női test beke-
belezésére törekvő férfi vágynak felelteti meg. A női test eltárgyiasítása nem sokkal 
később még markánsabb jelöléseket nyer:

S rádermedt a lányra. Nézte a lábujját, s lassan, milliméterekkel jött feljebb 
a pillantása. Óvatosan kígyózott a pléd gyűrődésein, s érezte, hogy a vére forr, 
forr, a fantáziája működik; diákkorának lobogásai újultak fel, mikor még képes 
volt egy arckép előtt egy órát tölteni, néha egy képeslap idegen szépségét nézve 
varázsolta bele magát a szerelem teljes hevületébe, most a gyönge fényben a lány 
arcára meredt, és ezer, tízezer gyertyafényű csodalámpásával, a fantáziával vilá-
gította meg… (13.)

Az első mondatokban egyre fenyegetőbbé válik a passzivitásában reprezentált női 
test számára a férfi  pásztázó szemrevételezése: erre utal a rádermedt szokatlan ige-
alakja és a nő testén haladó tekintet kígyózó mozgásként való azonosítása. Az idegen 
nő a férfi  fantáziálásának vágytárgyává válik, hiszen az ifj úkori emlék felidézésében 
az (arc)kép fi gyelése összekapcsolódik „a szerelem teljes hevének” homályos jelentésű 
megfogalmazásával. Így a vonatfülkében alvó lány testének látványa olyan képként 
azonosítódik, mely nemcsak az erotikus fantáziálásnak, hanem a (szexuális) kielégü-
lésnek is a kiváltójává válik, mint ahogyan azt a közvetlen folytatás sejtetni engedi:

ő becsukta az ajtót, és újra kezdte különös játékát, s boldog volt, hogy érett férfi  
létére el tudott jutni a teljes kielégülés érzéséig. Akkor elmosolyodott, lankadtan és 

14 Uo., 86.
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csodálatos jóérzéssel dőlt vissza a kupé támlájára, és csöndes mosollyal, de álomta-
lanul engedte át magát az édes kimerültségnek. (13–14. Kiemelések – B. N.)

A szöveg olvasása referenciális tekintetben arra enged következtetni, hogy a főhős 
a lányt szemlélve pusztán ábrándozik, miközben viszont olyan jelentések asszociá-
ciós játéka is életbe lép, amelyek a testi kielégülésnek a képzetét kapcsolják a főhős 
cselekedeteihez. Mindemellett a vágy tárgyaként reprezentált lány személyiségét 
ahhoz hasonló módon szünteti meg a férfi  tekintete (és az azt közvetítő narratív nyelv), 
ahogyan azt Baudrillard felvázolta a tárgyak birtoklását vizsgálva: „a másik embert, 
mint a vágy tárgyát nem lehet megragadni egyszemélyes totalitásában, hanem csu-
pán a nem folytonosságban: a másik ember átalakul teste különböző erotikus része-
inek paradigmájává, ezek egyikének tárgyi kikristályosodásával. Az ilyen nő már 
nem nő, hanem nemi szerv, keblek, has, combok, hang vagy arc, tetszés szerint vala-
melyikük.”15

Az öntudatlan lányt a főhős az alapos szemrevételezést követően – látszólag ud-
varias szándékoktól vezérelve – betakarja a saját takarójával, ám a tettéhez (és kü-
lönösen a tárgyhoz) kötődő gondolati refl exiók sokat sejtetően közvetítik vélhető 
motivációit:

Nevetett. Felnézett a hálóba, s meglátta a saját plédjét. Óvatosan felállt, levet-
te, s betakarta vele a lányt.

És ez megint nagyon jó volt. Az ő ruhadarabja alatt alszik egy idegen nő. A jól 
ismert szövet, a nagy kockás skót takaró alatt egy olyan édesen megismert kis fi a-
tal testet érzett. Mintha sajnálta volna, hogy elveszett szeme számára a több, de a 
kevés, ami maradt, még sokabbnak tűnt fel: mintha az övé lett volna teljesen. (11.)

A lányt befedő takaró egyfelől elfedi a fürkésző férfi tekintet elől az imént oly behatóan 
vizsgált női testet, másfelől viszont a birtokbavétel eszközévé válik. A főhős a vágyott 
kontaktus közvetítőjeként tekint rá, így a takaró a két test közötti érintkezés médiuma-
ként és egyben az elmaradt testi együttlét tárgyiasult pótlékaként funkcionál. A ta-
karóhoz kapcsolódó metaforikus jelentésképzés a továbbiakban a feleséghez fűződő 
viszonyának és a lány iránti vágyának a kontrasztját érzékeltetve íródik tovább:

Ha a felesége feküdne ott, akkor is nyugodtan áldozná fel természetesen az éj-
szakáját, s ülne itt ebben a sarokban. De a szemközti vagonfalat nézné, s azon 
az egyforma unalmas mintázatot. Még ennek az egyhangúsága is jobban érde-
kelné egy éjszakán át, mint hogy a feleségén felejtse a szemét. 

Pedig szereti. Melegen, hálásan, boldogan szereti, s nem tudna nála nélkül 
élni. […]

De nem nézne rá egyetlenegyszer sem egy hosszú éjszakán keresztül, legfel-
jebb azért, hogy ijedten rápillantson, nem csúszott-e le róla a takaró. 

15 Baudrillard, I. m., 118.

S akkor betakarná szépen, gyöngéden, hogy fel ne ébredjen, s ha az asszony 
felnyitná a szemét, halkan intene: csak nyugalom, semmi baj, aludj tovább, ked-
ves. (13.)

A feleség iránti ragaszkodást kifejező mondatokban a látszólagos elismerés mögött 
a szexizmusnak azt a variánsát láthatjuk érvényre jutni, melyet a szociológia a nőkre 
irányuló alávetés egy rafi náltabban érvényesülő modelljeként ír körül: „a szexiz mus-
nak vannak olyan formái is, amelyek a szexista számára jószándékúnak tűnnek: ezek 
a nőket olyan védelemre szoruló, imádnivaló és tiszta lényeknek fogják fel, akiknek 
szeretete nélkül a férfi ak élete nem teljesedhetne ki. Ez az idealizált kép ugyanakkor 
azt implikálja, hogy a nők alapvetően gyengék, és a konvencionális szerepek illenek 
legjobban hozzájuk.”16 A feleség iránti érzelmek kiüresedettségét jelzi, hogy a vágyott 
testi kontaktust helyettesítő jelölésekhez más jelentéseket társít a főhős az általa el-
képzelt szituációban. Egyrészt a Másikra irányuló, azt bekebelezni óhajtó tekintet 
a feleség látványa helyett a szemközti vagonfal – unalommal összekapcsolt – min-
tázatának szemlélésére érezne inkább késztetést, másrészt a takaró itt nem a testi 
érintkezés közvetítőjeként, hanem a Másik elfedésének, és így a testek szétválasztásá-
nak eszközeként mutatkozik meg, úgy, hogy a hozzá kötődő cselekvés a gondosko-
dás álságos szerepét ölti magára.

A főhőst magával ragadó vágyhoz mindezeken túlmenően egy olyan tabuként 
értelmezhető azonosítás is kapcsolódik, melyet csak sokat sejtető körülírások és el-
beszélői/szereplői elszólások érzékeltetetnek. A főhős gondolati refl exióit közvetítő 
narráció a vágy tárgyaként megjelenő fi atal lány megnevezésére több ízben is annak 
gyermeki mivoltát hangsúlyozó jelöléseket használ. A szöveg hol gyermekként láttatja 
(„most itt fekszik előtte ez a kislány”; „látták, hogy két gyermekkel utazik” − 13.), hol 
gyermeki attribútumokkal ruházza fel a lányt („volt a hangjában valami zavar, s moz-
dulatában valami olyan kedvesség, ami a zavarba hozott kislányon szokott lenni”; 
„oly ártatlan gyerekszemekkel nézett rá – 17. Kiemelések – B. N.). Mindennél árul-
kodóbb azonban az alábbi részlet:

És mozdulatlanul aludt. Annyira dacosan, mintha nem is aludt volna. Ahogy 
a görög művészek az alvó nimfát szokták ábrázolni, mintha az alvás csak egy 
pillanatig tartana. […] Oly fi atal volt, annyira fejletlenül fejlett, olyan sejtelmes 
és rózsabimbószerű, hogy lehetetlen volt gonosz s aljas gondolattal megkör-
nyékezni, s mégis, ahogy percekig, aztán negyedórákig fáradhatatlanul nézte, 
míg a lánykának minden kis rozsdabarna hajacskája, nyakának rózsaszínű fehér 
pirossága, lábának gyöngéd libbenő könnyűsége, derekának lehajló vonala s az 
egész lánynak titokzatos fehér lányszobai hangulata valami édes, édes vérbizser-
gést, valami oly különös ájult boldogságot keltett benne, hogy amint felfedezte 

16 Peter Glick − Susan T. Fiske, Ambivalens szövetség. Az ellenséges és a jóindulatú szexizmus mint 
a nemi egyenlőtlenség egymást kiegészítő igazolása = David L. Hamilton – Susan T. Fiske – John A. 
Bargh, A társak és a társadalom megismerése, ford. Berkics Mihály – Bujdosó Borbála – Czakó 
Andrea – Héderné Berta Edina – Nagy Ágnes, Osiris, Budapest, 2006, 390.
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ezt magában, kezdte szuggerálni magának még fokozottabban a boldog szerel-
met. Az ismeretlen, a meg nem érintett s meg nem érinthető lény iránt valami 
fantasztikusan álomszerű érzést, hogy ébren megtalált s végigélt álmot. (11.)

Az alvó lány szemrevételezésében a testi fejlettségre vonatkozó paradox megállapítás, 
a rózsabimbó mint hasonlat, a haj gyermeki becézésre emlékeztető kicsinyítő képzős 
alakváltozata, a testrészek leírása mellé kapcsolt különös azonosítás, mely a lányszo-
bák hangulatát társítja a szemlélt Másik alakjához, mind úgy értelmezik a főhősben 
vágyakat ébresztő utastársat, mint gyermeket. A gondolatmenet vége az érinthetetlen-
ség kényszerének hangsúlyozására fut ki, ami az álomszerűséghez, a vágyott fantázia 
közegéhez rendeli a főhősben feltörő kívánságokat. A nehezen uralható testi vágy 
tehát olyan bűnös óhajként jelenik meg, melyben a szexuális tabu tárgyává lett lány 
legfeljebb a fantáziálás imaginárius terében válhat elérhetővé. A lánygyermek testére 
irányuló (pedofi l) férfi vágy ugyanis olyan közösségi tilalomként funkcionál, amelyet 
egyértelmű társadalmi elutasítás övez: „A gyermeki test érintetlenségének, érinthe-
tetlenségének feltétlen védelme talán az egyik utolsó megmaradó kulturális tabunk, 
mely a nyugati kultúra két nagy mesternarratívájában gyökereztethető: a keresztény 
morál az idealizált, testetlen, éteri ártatlansággal társítja, míg a freudi pszichoanalízis 
a polimorf perverz vágyak veszélyeztette lényként tételezi a gyermeket – mindkét 
esetben féltett fétist körvonalazva.”17 A regényben végső soron eldöntetlen marad, hogy 
valójában egy gyermek vagy csak egy gyermekinek látszó fi atal lány válik-e a vágy tár-
gyává. A párbeszédek inkább az utóbbira engednek következtetni, annak ellenére, hogy 
szinte alig tudunk meg valamit a lányról magáról. A Móricz-szövegekben ugyan nem 
példa nélküli, hogy egy gyermekre irányulnak feltörő szexuális kívánalmak, ám azok 
minden esetben olyan bűnös törekvésekként értelmeződnek, melyek az ártatlan, ki-
szolgáltatott gyermeki test birtokbavételével válnak a szenvedések okozójává.18 Így in-
kább az látszik indokoltabbnak, hogy a lánynak a gyermekként való azonosítása olyan 
szereplői (ön)értelmezés és projekció, melyben a férfi  öntudatlanul is a legsúlyosabb 
morális kísértésként és bűnként látja (és láttatja) felébredő vágyait. Ennek érvényessé-
gét igazolhatja Freudnak az ösztönkielégítés és a bűntudat összefüggéseire rámutató 
megállapítása: „a bűn érzésének két eredetét ismerjük, a tekintélytől és a későbbiekben 
a felettes éntől kialakult félelemből származót. Az első arra kényszerít, hogy mond-
junk le az ösztönkielégítésről, a második, mivel a felettes én elől a tiltott kívánságok 
létezése sem rejthető el, ezen túlmenően is sürgeti a büntetést.”19 Az ösztönök diktálta 
örömszerzésre való törekvés elfojtása ilyen értelemben lelkiismeret-furdaláshoz vezet, 
ami a személyiség önkontrollját irányító mechanizmusként nemcsak a tettet, hanem 
magát a vágyakozást is bűnként azonosítja. A felettes én irányította ellenőrzés ebből 
a szempontból sokkal inkább tekinthető korlátozó erejűnek a személyiségen kívüli 

17 Kérchy Anna, Lolita, a kishúgunk!? A kislány test ábrázolhatatlanságáról női szemmel, Társadalmi Nemek 
Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 2015/5., 189.

18 Ehhez lásd részletesebben Takács Miklós, Ió lánya. Nemek, átváltozások, a szöveg idegensége és az 
idegen „szövegesedése” Móricz Zsigmond Árvácskájában, It, 2009/3., 318–344.

19 Freud, Rossz közérzet a kultúrában, ford. Linczényi Adorján, Kossuth, Budapest, 79.

tekintélyeknek (pl. szülő, társadalom) való megfeleléssel szemben: „eredetileg az ösz-
tönlemondás a külső tekintélyekhez kötődő félelmünk következménye; azért mon-
dunk le a kielégülésről, hogy ne veszítsük el a szeretetüket. […] Más a helyzet a felettes 
énhez fűződő félelem esetében. Itt nem segít kellően az ösztönlemondás, mert a kí-
vánság fennáll, és nem marad titokban a felettes én előtt. Tehát a megtörtént lemondás 
ellenére létrejön a bűnérzés. […] A második esetben egyenértékűvé válik a rossz tett 
és a rossz szándék. Innen a bűntudat, a bűnhődési vágy.”20 Amikor tehát a főhős gyer-
mekként (is) tekint a vele utazó lányra, úgy tűnhet, hogy az általa kiváltott érzelme-
ket a legsúlyosabb tabuként reprezentálódó (pedofi l) bűnként fogja fel. A lányról való 
fantáziálás eleve elutasítandónak minősíti a vágyat, azáltal, hogy maga ez a vágy egy 
gyermeki testre irányuló tiltott kívánságként formálódik meg. Vágyakozás és lelki-
ismeret ilyen értelemben vett konfl iktusa a folytatásban lesz igazán meghatározóvá, 
amikor is a családhoz visszatérve a főhős számára még inkább kiélezettebbé válik 
a házasságtörés és a felesége iránti hűség közti őrlődés.

A gyanú, az (ön)értelmezés jelei és rögzíthetetlen jelentései

A főhős számára a lánnyal töltött néhány óra azért nem válik futó érzelmi fellángo-
lássá, mert a férfi  felajánlja, hogy a lány keresse fel őt néhány nap múlva telefonon egy 
esetleges álláslehetőség érdekében. Nagylelkű gesztusával valójában társadalmi hely-
zetéből fakadó pozícióját használja fel arra, hogy megteremtse a lehetőségét a lány el-
csábítására. Pártfogásában így a férfi asként kódolt viselkedés hatalmi dominanciája 
válik nyilvánvalóvá: „a férfi -karizma jórészt nem egyéb, mint a hatalom bűvölete, az 
a varázs, amelyet a hatalom birtoklása önmagánál fogva gyakorol azokra a testekre, 
amelyeknek még a szexualitása is politikailag szocializált.”21 Ilyen értelemben a látszó-
lag önzetlen segítségnyújtás mögött ezúttal is a lány megszerzésének (testi) vágya jut 
érvényre. A lovagiasság gesztusa mögött ugyanis az a szándék húzódhat meg, misze-
rint „minél nagyobb mértékben válnak függővé a nők a férfi aktól mint védelmezőiktől 
és az eltartásukról gondoskodó személyektől, annál kevésbé valószínű, hogy tiltakoz-
zanak a férfi uralom ellen vagy függetlenségre törekedjenek.”22

A következő néhány napot felölelő cselekmény egyszerre viszi színre a főhős gon-
dolatait, cselekedeteit meghatározó vágyainak a folyamatos jelenlétét és ezeknek 
a környezete elől elleplezni igyekvő – jobbára sikertelen – szándékát. Másfelől pedig 
a regényben megjelenített események a legtöbb esetben a másik általi önértés eltérő 
jelentésű jeleiként értelmeződnek mind a főhős, mind pedig a felesége számára. 
A takaró mint a regény központi motívuma természetesen e különféle jelentésű je-
lölők sorában is meghatározó szerepet játszik. A vonatútról hazavitt pléd egyfelől 
a lelepleződés eszközévé válik, amikor a feleség azonnal megérzi rajta az ismeretlen 
parfüm árulkodó illatát. A férj viszont a lány iránti vonzalom pótlékaként tekint rá, 

20 Uo., 79–80.
21 Pierre Bourdieu, Férfi uralom, ford. Ádám Péter = Férfi uralom. Írások nőkről, férfi akról, feminizmusról, 

szerk. Hadas Miklós, Replika Kör, Budapest, 1994, 38. 
22 Glick–Fiske, I. m, 394.
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amiben egyszerre tapasztalható meg a közvetlen érzékelés hiánya és a tárgyban 
megőrződő illat által a másik jelenvalóvá tételének a vágya. A takaró a leplezni kívánt 
érzelmek tárgyi hordozójaként jelenik meg, ami azt a kettős jelentést foglalhatja ma-
gába, miszerint „ha a tárgyszimbolika szubjektív oldala alkalmassá is teszi a tárgyakat 
az énkivetítő funkció betöltésére, objektív mozzanatuk révén ennek az ellenkezőjére 
is alkalmasak: a tárgyak gyakran éppen az egyén elrejtését, az érzelmek eltárgyiasí-
tását, a közvetlen viszonyulások (hideg) helyettesítését szolgálják.”23 Az érzelmek 
elrejtése azonban azért vall kudarcot, mert a férj nem képes kontrollálni a vágyait 
leleplező reakcióit. Felesége számára pedig egyre inkább megerősödik a férje hűtlen-
ségét feltételező gyanakvás, amelynek forrása épp maga a takaró volt:

Észre sem vette, hogy a plédet gyöngédebben ölelte magához, mint egy egysze-
rű melegítő takarót szokás, de a felesége bezzeg észrevette.

− Még érzi?
− Mit?
− Az illatot? (36.)

Az egyre inkább kiéleződő házastársi konfl iktusban mindkét fél számára a férj húgá-
nak házassága jelenti azt a viszonyítási pontot, mely által lehetségesnek látszik saját 
helyzetük megértése. A másik párkapcsolat így saját házasságuk tükreként jelenik 
meg, miközben a hozzá társított önértési stratégiák merőben más irányultságúak 
lesznek a férj és feleség számára. Sógorának félrelépéseire a főhősnek kell bizonyíté-
kokat szereznie, amikor húga erre vonatkozóan több alkalommal is segítséget kér tőle. 
A „nyomozás” során a férj számára feltáruló jelek – melyek a húga gyanúját igazolják 
– ebben az értelemben saját vágyainak előképeként szolgálhatnának. Ráadásul azt 
a belátást, miszerint a házasságok kudarcra vannak ítélve, nemcsak a sógor valószí-
nűsíthető hűtlensége erősítheti meg benne, hanem a − hol emlékekként, hol más 
szereplők elbeszéléseiként – rendre előkerülő más történetek is.24 A főhős számára 
azonban sógorának tettei nem követendő mintaként értelmeződnek, mivel inkább 
megvetést érez a házasságtörő szándékok magyarázgatásai iránt.

A sógor utáni nyomozás egy visszatérő narratív logikát követve több fázisban bon-
takozik ki a regény lapjain. A főhős húga minden esetben először megosztja gyanúját 
sógornőjével, aki megkéri férjét, derítse ki, mi történt valójában. A sógor ezután meg-
győzőnek tűnően igazolja ártatlanságát, amit azonban hamarosan házasságtörése 
újabb jeleinek felbukkanása követ. A nyomozás következtében így olyan félreérthető 

23 Kapitány–Kapitány, I. m., 85.
24 Leginkább a kaszinóban tett látogatás válik beszédessé ebből a szempontból. A kaszinó a férfi ak szá-

mára elkülönített térként jelenik meg, amely a jelenlévők számára a szabadság megtapasztalásának 
közegét jelenti, mivel ott a patriarchális értékrend érvényesülését semmilyen társadalmi etikett nem 
gátolja. A kaszinóban folyó beszélgetés nem véletlenül terelődik a házasság, pontosabban a válások 
megítélése felé. A beszélgetők hitetlenkedve idézik fel azt az időszakot, amikor a háború alatt jelentősen 
könnyebb volt a válóperek lebonyolítása. Reakcióikban az a kettősség mutatkozik meg, amely látszólag 
elítéli, de igazából vággyal tekint a házasság gyors felbontásának lehetőségére („− Az ember úgy hall-
gatja, mint valami mesét.” – 44.).

magyarázatok tárulnak fel a főhős számára, amelyek evidensnek látszó jelentései kétes 
érvényűnek bizonyulnak. Ráadásul a sógor tetteinek feltárása saját, elrejteni kívánt 
vágyait leplezi le, aminek köszönhetően „bűnössége” nyilvánvalóvá válik a családja szá-
mára. Öntudatlan reakcióinak a húga házassága válik (ön)értelmező tükrévé, ameny-
nyiben saját nyomozása, illetve felesége vádjai azzal szembesítik, hogy viselkedése ana-
lóg a sógoráéval. Annak felismerése, hogy leplezni kívánt vágyai napvilágra kerülnek, 
egyszerre vált ki belőle rémületet, tiltakozást és dühöt:

− A gazember, a gazember. Ebéd után elmegy hazulról, már nekem feltűnt, 
hogy másik nyakkendőt tett fel. Mire ennek új nyakkendő, sose szokta változ-
tatni napközben.

Letörölte könnyeit, s kifújta az orrát.
Ő ijedten hajtotta le az állát a nyakkendőjére; az istenért, csak a felesége észre 

ne vegye, hogy ő is. (36–37.)

− No – s megölelte a feleségét, s duruzsolással próbálta enyhíteni a dolgot, 
ahogy a férjek ezt már szokták.

A húga fel is nézett, s rajtuk maradt a szeme.
− Az én uram is így szokta – mondta csendesen, sóhajtva.
Erre ő egy pillanat alatt eleresztette a feleségét, s felpattant.
− Mit szokott így, kikérem magamnak. Engem ne hasonlíts össze a te csibész 

uraddal. (39.)

A másik házasságában megmutatkozó önértés jelei ráadásul kérdéses jelentéseket 
hordozhatnak: leginkább az árulkodik erről, amikor a férj utolsó ízben próbálja meg 
leleplezni sógora hazugságait. Nem sokkal azután, hogy beszámol feleségének arról, 
hogy a sógora miként próbálta egy színlelt telefonbeszélgetéssel tisztázni magát egy 
idegen nőnek vásárolt bunda ürügyén, a feleség őt illeti vádakkal, mivel a főnök sze-
mélyesen „igazolta” a sógor magyarázkodását:

− De hogy magának ilyen agyrémei vannak! Hogy lehet azt elképzelni, hogy egy 
úriemberben, egy tisztességes fi atalemberben annyi lélekjelenlét legyen, hogy 
egy üres telefonba rögtönözzön ilyen komplikált hazugságot. Tudja, nekem egy 
nagyon szomorú érzésem van, az, hogy ez az egész magára jellemző! (58.)

Ebben az esetben a másik párkapcsolatban megmutatkozó gyanú jelei félreértelmezik 
a férj tetteit, s épp a sógor hazugsága íródik rá a férj őszinte szavaira. Ilyen értelem-
ben a sógorék házassága nem válik az önértés mintájává, ami kétségessé teszi, hogy 
bármely más házasság megismerése lehetővé teheti-e az egyén saját magánéleti válsá-
gának megértését. Így pedig a regény egészének – ami maga is egy házasságtörténeten 
keresztül fogalmazza meg az elgondolásait − példázatos olvasása bizonytalanodik el, 
minek köszönhetően Az ágytakaró nem egyszerűen egy házassági konfl iktust beszél 
el, hanem sokkal inkább annak ad hangot, hogy a személyiség számára uralhatatlan 
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érzelmek, vágyak megértése a mindenkori másik (nyelvi természetű) kiismerhetetlen-
ségéből fakadóan nem érvényesülhet maradéktalanul. Különösen igaznak mutatkozik 
ez a regény utolsó harmadában, ahol a szöveg újabb jelentéseket társít férj és feleség, 
illetve a vágy tárgyaként megjelenített csábító szövevényes kapcsolatának eddig el-
beszélt tartalmaihoz. 

Értelem és érzelem
A vágy uralhatóságának kérdései

Az ágytakaró történetében az képezi az újabb fordulópontot, amikor a főhős az utcán 
egy köszönés erejéig újra találkozik a vonaton megismert lánnyal. A regény a továb-
biakban egyrészt arra koncentrál, hogy a találkozás nyomán miként lesz elszántabb 
a főhős a lány elcsábítását illetően, másrészt arra, hogy végezetül mi akadályozza ezt 
meg. Ehhez kapcsolódóan a feltörő vágyak metaforikus jelölései eltérő, de egymásba 
szövődő jelentéstartalmakkal gondolják tovább azokat a motivikus megfeleltetéseket, 
melyek a korábbiakban váltak meghatározóvá.

A legmarkánsabban érvényesülő motívum először annak az estének a leírásakor 
bukkan fel a szövegben, amely során a főhős családja egy kisebb társaságot lát vendé-
gül. Az est során egy zenemű befogadása kapcsán a főhős egészen különös élményéről 
ad számot a narrátor:

Valahol a gerincében kéjt érzett. Határozott kéjes zsibbadást. 
A dal búg, súg, s egyszerre csak látja a lányt, ahogy tovabilleg, tovasuhan 

a liget felé… […]
És újrakezdték. 
Eleinte semmi, de egy furcsa, édes, nyilalló hangnál ismét megindult benne 

a kéjérzés, és pontosan ugyanott, mint az elébb, megint látta a lányt, most ahogy 
visszafordult, s a szeme a szemébe villant és köszönt… (67.)

A zenei élmény az elfojtott érzékiség felszínre törésének katalizátorává válik oly 
módon, hogy az auditív érzékelés a vágyott lányt felidéző képpé lesz a férfi  számára. 
A zenemű hallgatása racionálisan nem befolyásolható érzéseket vált ki belőle, aminek 
következtében maga is értetlenül áll a váratlan megtapasztalás hatása előtt. A zene 
ily módon az érzékiségnek a művészi médiumaként értelmeződik számára:

Neki mindig mulatságos volt, hogy a muzsikát ilyen együgyű odaadással hall-
gatják. Igen, ő is szeretett dalolni diákkorában, de egy Wagner-darabot végig-
hallgatni, az valami olyan gyötrelem, őrjítő. S ezek a koncertek. A legnevetsé-
gesebb dolog a világon. […]

Aztán más dallamok jöttek, már nem volt olyan ellenséges velük szemben, 
érezte, az arca ki van pirulva, de nem találta meg egyikben sem azt az eleven, 
vizionárius hangulatot. 

– Hm – mondta magában –, hát ezért hallgatják a zenét… Hogy ez nekem 
eddig hiányzott…

Szinte irigykedve nézett a társaságon körül. Az arcok mind kéjeseknek tűntek 
fel előtte. Úgy; hát ez valami titkos kéjelgés; a muzsika… (67–68.) 

A főhős értelmezése alapján – ami nem nélkülözi az ironikus olvashatóságot – a mű-
vészet élvezete a test szexuális természetű kielégülésének analógiájaként nyer értelmet. 
Ebből a szempontból sokatmondó, hogy a főhős a művészetek iránt semmi fogékony-
ságot nem mutató személyiségként reprezentálódik. A művészet racionális érvelésű 
elutasítása, majd a zenemű által kiváltott érzéki megtapasztalás, mely ezt a logikát 
alapjaiban forgatja fel, a pszichoanalitikus elméletek kontextusában teszi értelmezhe-
tővé a szövegben konstruálódó személyiségképet. Freud a Rossz közérzet a kultúrában 
című munkájában az ember céljának a boldogságra törekvést jelöli meg, amelynek 
érdekében a személyiség kettős stratégiával él: egyrészt a lelki fájdalom kerülésének 
védekező mechanizmusával, másrészt az örömélmény átélésére irányuló szándékkal. 
Utóbbi azonban csak korlátozottan érvényesülhet: egyrészt az ösztönök kielégíté-
sét számos kulturális gát akadályozza, másrészt ezek tartóssá vált megtapasztalása 
– a megszokás révén − magát a boldogságot tenné egyébként is lehetetlenné.25 Éppen 
ezért válnak fontossá azok a módszerek, amelyek korlátozottan (egyfajta pótlékként) e 
vágykiélés lehetőségét biztosítják. Ezek sorában Freud a művészet befogadásának tu-
lajdonít fontos szerepet: „itt az összefüggés a realitással még inkább meglazul, a kielé-
gülést illúziókból nyerik, melyeket felismernek ugyan, mint ilyeneket, anélkül, hogy 
zavartatnák magukat élvezetükben amiatt, hogy ezek elütnek a valóságtól. Az a terü-
let, melyből ezek az illúziók származnak, a fantázia világának birodalma. Ez a maga 
idejében, amikor a valóságelv fejlődése lezajlott, határozottan kivonta magát a valóság-
vizsgálat igényei alól, és nehezen keresztülvihető óhajok teljesítésének színterévé vált. 
E fantáziakielégülések első helyén áll a művészeti alkotások élvezete, mely a művész 
közvetítése révén azok számára is hozzáférhető, akik nem alkotók.”26 Az ágytakaróban 
tehát a művészet, a zene a főhős személyiségét a freudi érvelés tükrében úgy jeleníti 
meg, mint aki a lány iránti vágyait racionális belátás alapján igyekszik elfojtani (erre 
utalhat a művészet iránti megvetése), amelyek aztán mégis felszínre törnek, leleplezve 
ezáltal a vágyakat korlátozni kívánó törekvések illuzórikusságát. Mint azt Nancy 
Chodorow is megjegyzi ezzel kapcsolatban: „a szépség érzéki felfogása egyesíti a meg-
ismerést és az étvágyat, megsemmisíti az értelem, a cél, a valóságelv által véghezvitt 
elfojtásokat, és elfojtásmentes formát és célt ad az ösztönös vágynak.”27 A főhős számá-
ra így épp a zene hatása jelenti azt a (művészet által kiváltott) inspirációt, amelynek 
köszönhetően tetteit egyre inkább az ösztönök diktálta motivációk határozzák meg.

A szövegben a zene azonban nemcsak egyszerűen az elfojtott vágyak metafori-
kus jelölőjeként nyer értelmet. Mint arra Umberto Eco is rámutat, a zene egyfelől az 

25 Freud, Rossz közérzet a kultúrában, 20–22.
26 Uo., 25.
27 Nancy Chodorow, A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet, ford. Csabai Márta, Új Mandátum, 

Budapest, 2000, 167. 
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értelem számára megragadhatatlan érzelmek művészi megnyilvánulása, másrészt vi-
szont „a zenei gondolkodásmód, amely abszolút pontos és abszolút átírható morfo-
lógiai és szintaktikai szabályoknak engedelmeskedik, mielőtt valamiféle titok talaja 
lenne, az abszolút nyelvi tisztaság birodalma. A zenei gondolkodás minden másnál 
alkalmasabb a mérhető, konkrét viszonyok terminusaiban történő strukturális elem-
zésre.”28 A zenében ily módon benne rejlő kettősség – amit a racionális leírhatóságnak 
és az aff ektív hatás referenciális uralhatatlanságának két véglete jelez – a főhős törek-
véseinek ellentmondásos jellegét hangsúlyozza. A férfi  ugyanis előre számot vet azzal, 
hogy milyen anyagi feltételei vannak a lány elcsábításának: ennek érdekében egy in-
gatlaneladás révén szert tett nagyobb összegre a vágyott viszony fedezeteként tekint. 
Az események lehetséges alakulásának racionális alapú kalkulációja azonban azért 
válik kérdésessé, mert a lánnyal való találkozás kizárólag annak telefonhívásától függ. 
Ilyen értelemben a vágyteljesítés óhaja, tudatosan kontrollált ellenőrzése minden ilyen 
irányú igyekezet ellenére ellehetetlenülni látszik, mivel végső soron racionálisan ural-
hatatlan események bekövetkeztének válik függvényévé.

A zenéhez kapcsolódó jelentéslehetőségeket tovább árnyalja annak nyomatéko-
sítása, hogy a férfi  vágyainak jelölőjévé Saint-Saëns Le Cygne című darabja – vagyis 
Az állatok farsangja című zenei fantázia hattyút megjelenítő tétele – válik. Az állatok 
farsangja maga is olyan kamaradarab, amely zenei szempontból többirányú játékot 
űz, amennyiben „a mű kétszeres perszifl ázs: az egyes állatfajták mögött jól felismer-
hetőek a megfelelő emberi tulajdonságok, másrészt az ezeket ábrázoló dallamok 
olykor önmagukért beszélnek, mint közismert zenei idézetek.”29 A többirányú olvas-
hatóság abban is megmutatkozik, hogy a hattyúhoz kötődő szimbolikus jelentések 
(pl. szépség, szerelem, tisztaság) ellenében itt leginkább Léda elcsábításának mitolo-
gikus története teremthet analógiát a zenemű és a regény között. Másrészt mivel 
Az állatok farsangja gyakran szerepel(t) gyerek- vagy ifj úsági hangversenyek reper-
toárjában, összefüggés teremtődhet a Hattyú hallgatása közben feltörekvő vágyakat 
illetően azzal a szereplői önértelmezéssel is, mely a lány keltette vonzalomra a gyer-
mek iránti bűnös vágyként tekintett.

Mindezen szemantikai tartalmak szoros kapcsolatot mutatnak a regény utolsó 
egységeinek állatokhoz kötődő metaforikus konnotációival is. Amikor a bécsi ágy-
takaróért fi zetendő magas vám felemészti a lánnyal való kapcsolatra szánt összeget, 
a főhős állatokkal való analógiákként értelmezi saját létállapotát. Először egy fi ákeres 
kocsi elé fogott ló teremti meg az ilyen irányú identifi káció lehetőségét:

Soha egy szabad napja nem volt. Soha egy szabad cselekedete nem volt. […]
Kicsit lehunyta a szemét, aztán felnyitotta, s íme szemben állott vele a végzet. 

Két roppant nagy véres szembe nézett, annak a fi ákereslónak a szemébe, aki ott 
állott előtte, s szomorúan feléje fordította a fejét. […]

28 Umberto Eco, Szükségszerűségek és lehetőségek a zenei struktúrákban = U., A nyitott mű. Válogatott 
tanulmányok, ford. Biernaczky Szilárd, Gondolat, Budapest, 1976, 180.

29 Pándi Marianne, Hangversenykalauz, I., Zenekari művek, Zeneműkiadó, Budapest, 1972, 220–221.

Szegény ló, mindnyájunk szomorú szimbóluma. Szegény csődör, ahogy ott 
baktatott, szomorú lötyögéssel, itt a nyílt utcán, talán egy fi atal kancáról ábrán-
dozott, ahogy fonnyadtan csüngött a hámban, s csak ment, ment a piszkos kövér 
végzet hajtotta fuvarban, szíjak közt előre, végtelenül. (80.)

Az eddigi kifi nomult retorikai megoldásokhoz képest didaktikusabb és direktebb 
metaforikus interpretáció azért kulcsfontosságú, mivel a lóval történő azonosításig 
nem teszi a szöveg világossá, hogy mi jelenti a szabadságtól való megfosztottságot 
a főhős számára. A rabság így viszont az ösztönös érzéki vágyak beteljesíthetetlen-
ségéből ered, amit a társadalmi és családi kötelezettségek erőltetnek az egyénre. Ezt 
az elgondolását erősíti később a főhősnek egy kocsissal való beszélgetése is, amely-
ből kiderül, hogy a konfl isokat lecserélik taxikra, és a lovak „egyrészét elviszik falura, 
a többi meg megy a virsligyárba.” (86.) Ez a férfi  sorsát oly módon értelmezi, mint 
aki számára a szociokulturális megfelelések kényszeréből való kitörés végképp illuzó-
rikusnak bizonyul. Az egyéni szabadság korlátozása így újfent Freud interpretációja 
felől nyerhet értelmet: „A szabadságvágy tehát vagy a kultúra meghatározott formái 
ellen és igényei ellen irányul, vagy általában a kultúra ellen. […] Az emberiség küsz-
ködésének nagy része a köré az egyetlen feladat köré gyűlik, hogy célszerű, azaz 
boldogító egyezséget találjon ezen individuális és kulturális tömegigények között, 
sorsproblémáinak egyike, hogy ez az egyensúly a kultúra meghatározott alakulása 
mellett elérhető-e, vagy pedig a konfl iktus kibékíthetetlen.”30 Ennek függvényében 
a főhős döntése − miszerint a telefonáló lányt végül visszautasítja − és az azt követő 
összeomlása azokhoz a Móricz-hősökhöz teszi hasonlóvá a regény főszereplőjét, 
akik a társadalmi normák elleni lázadást a vágykiélésben próbálják meg végrehajtani, 
ám e törekvésük tragikus kudarcot vall. Ezt viszont az bizonytalanítja el, hogy a szö-
veg számos ponton megkérdőjelezi az ilyen irányú interpretáció érvényességét.

Móricz más alkotásaiban sem példa nélküli, hogy a szociokulturális előírásokat 
semmibe vevő, az ösztönkiéléshez kapcsolódó lázadás inkább válik ironikus, mintsem 
tragikus hangoltságúvá. Az ágytakaró hőse azáltal is rokonítható ezekkel a fi gurákkal, 
hogy miközben igyekszik mindent a legpontosabban eltervezni, igazából képtelen 
cselekvő fi gurává válni. Így válik önbeteljesítő jóslattá az a mondata, mely a telefoná-
lásra megadott időpont elhibázottságát hangsúlyozza:

– Csütörtök – mondta magában. – Miért mondtam én csütörtököt neki. Biztosan 
akaratlanul. Csütörtök volt akkor is, mikor a diákkori útitársnő cserbenmaradt 
a Baross-szobor alatt. (30. Kiemelés – B. N.)

A csütörtököt mond frazémája nemcsak a lánnyal való viszonyra vonatkoztatja a jö-
vőbeli kudarcot, hanem a fi atalkori vonatúthoz kapcsolódó csábítási kísérletet is 
ennek felelteti meg. Az alkotásnak egy másik visszatérő momentuma szintén rá-
világíthat arra, hogy a főhős nem feltétlenül a szenvedélyek kényszerű elfojtásának 

30 Freud, Rossz közérzet a kultúrában, 44–45.
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tragikus alakjaként mutatkozik meg. A férfi  ugyanis folyamatosan racionális kalku-
lációval vet számot a lány elcsábításának feltételeivel és következményeivel, így már 
megismerkedésükkor is a tőzsdei kockázattal azonosítja vívódását:

Küzdött… A jó és a rossz… Csak tudná, mi a jó s mi a rossz. Most hirtelen a vál-
lalkozás izgalma érte utol. Mint mikor a tőzsdén kell döntenie, akar-e papírt 
vagy nem. Még a legjobb értesültség mellett is állandóan ott van a rémület, hogy 
feje fölött van a teljes felelősség, s lába alatt a fekete örvény. (22.)

A későbbiekben a lányról való ábrándozása közben − melyhez visszatérő motívum-
ként Saint-Saëns zeneművének felidézése társul – pontos költségvetést készít arról, 
hogy mekkora anyagi ráfordítást igényelne viszonyuk fenntartása:

− Saint-Saëns… − mondta magában – Le Cygne…
Ha a svábhegyi dolog sikerül, abból lesz tízmilliója. Ez elég is lesz. Két vagy 

három hónapra… Eleinte semmi esetre sem fog sok pénzt adni neki, mert aztán 
nagyon igényes lesz. Egy ilyen lánynak nincs több fi zetése náluk sem nyolc-ki-
lencszázezer koronánál, kezdő fi zetés még annyi sincs […]

Így ábrándozott, egyszer a lányt idézve maga elé, máskor mindjárt a reális 
gondolatokat… (71.)

Ez alapján úgy tűnik, a lány elutasítása is az ágytakaró miatti anyagi veszteségnek 
tudható be, vagyis nem feltétlenül a lelkiismeret-furdalásból eredő bűntudat teszi 
képtelenné a főhőst a házasságtörésre, hanem inkább az a számító racionalitás, 
mely az érzéki vonzalmat is csak a haszonelvű logika mentén értelmezi. A regény 
tragikus hangoltságúnak tűnő befejezésében ezért válik ironikussá a férfi  megtöre-
tett létállapota:

Egyszer csak bejött a felesége. Keresztülment a szobán, meggondolta, oda-
lépett hozzá. Leült mellé a díványra.

Udvariasan helyet adott, kissé beljebb húzódott.
Az asszony szomorú volt. Kinyújtotta a kezét, s rátette a tenyerét az ő fejére.
– Szegény apukám – mondta csöndesen. – Azért nem szabad így elbúsul-

nia… Majd csak kiheverjük… Nekem van titokban ötmillióm, azt én odaadom 
magának…[…]

S melegen, szeretettel, anyásan simogatta. Kitartó, egyenletes simogatással…
Anyásan, mint a megtért rossz gyereket. […]
A zongorán valami ijedelmes édes hangok csillogtak a bezárt ajtókon át.
Gondolkodott.
− Saint-Saëns – mondta magában −, Le Cygne…
S erre sírva fakadt. Zokogó, gyötrődő, vad férfi sírásra. (86–87.)

A zárlatban még nyilvánvalóbbá válik, hogy miközben a férj előzetes számítgatá-
sokkal próbálta irányítani az eseményeket, jórészt a felesége manipulációjának (is) 
köszönhető a vágyairól való kényszerű lemondás. Ezt jelzi egyfelől, hogy kiderül, az 
asszonynak van eltitkolt pénze (ami értelmetlenné teszi a lány fi nanciális félelemből 
fakadó visszautasítását), másfelől az, hogy a férj feletti befolyását vigasztaló anyai 
gesztusokkal nyilvánítja ki a feleség. Ebből következően az utolsó mondatokban az 
érzéki vágy elfojtása miatti sírás (amit újfent a Hattyú zenéje idéz fel) férfi as jellegét 
épp a gyermekként való pozicionálás teszi kétségessé.

Ily módon Az ágytakaró személyiségfelfogásában a Másik iránti érzéki vágyódás-
hoz kapcsolt különféle metaforikus azonosításokban megmutatkozó, sokféleképpen 
rétegzett jelentésstruktúra ékes bizonyítéka lehet annak, hogy a móriczi prózában 
gyakran egyneműnek, önismétlődőnek tekintett házasságtörténetek megítélése a ke-
vésbé kanonizált szövegek újraolvasó felfedezése révén válhat igazán árnyalttá.


