
MÉDEIA ÚTJAI 

L. ULICKAJA: MÉDEA ÉS GYERMEKEI 
 

DARAB ÁGNES 
 
 
Médeia,1 a kolkhiszi király lánya a görög mitológiának kétarcú szereplıje. A Nap-
nak, Héliosznak az unokájaként és Kirkének, az Odüsszeiából jól ismert varázsló-
nınek az unokahúgaként egyaránt kötıdik az égi és a föld alatti világhoz, a fény és 
a sötétség, élet és halál szférájához. Ez a kettısség mindvégig jelen van történeté-
nek mindenkori feldolgozásaiban, természetesen nem azonos hangsúllyal. Médeia 
alakjának lényegét már az irodalom elıtti, mitikus megformálásában is a varázstu-
dománya jelentette. A mítosz ezt fejezi ki a rá jellemzı allegorikus nyelven azzal a 
genealogikus kapcsolattal is, amely nemcsak Kirkéhez főzi, hanem Hekatéhoz, az 
alvilági istennıhöz, akit a mítosz egyik variánsa Médeia anyjaként szerepeltet.  

Éppen ez a tudása és képessége, a különleges erejő növények ismerete és 
belılük hol oltalmazó, hol pusztító fızetek készítése az, ami alkalmassá tette arra, 
hogy Iaszónnak, az aranygyapjú megszerzéséért indult argonauták vezérének segí-
tıtársa legyen. Médeia alakja elválaszthatatlanul összefonódott az argonauták útjá-
val, amelyben részvétele a görög irodalom kezdete, Hésziodosz óta ismert,2 legtel-
jesebb költıi megfogalmazását pedig a hellénisztikus költı, Apollóniosz Rhodiosz 
Argonautica címő eposzában kapta meg. 

Az a varázstudomány, amellyel Médeia Kolkhiszban megóvta Iaszónt a 
próbatételek során rá váró biztos haláltól, és amellyel lehetıvé tette, hogy a hérosz 
megszerezze az aranygyapjút, ezután csak pusztítást hozott mindenkire. Ettıl 
kezdve kerül elıtérbe Médeia hekatéi arca, amely gyilkosság formájában is meg-
mutatkozik. Öccsének feldarabolt testrészeit hajójukról a tengerbe dobja, hogy 
üldözıiket, köztük apját, megállásra kényszerítse. Kolkhisz elhagyása azonban 
nemcsak a megmenekülés volt, hanem a Médeia életét ezután mindvégig jellemzı 
folyamatos menekülés kezdete is.  

Varázslatainak célja ezután mindig valakinek az elpusztítása, aminek kö-
vetkezménye a tengeren való továbbmenekülés. Kolkhiszból Iolkoszba, onnan 
Korinthoszba mennek, ahonnan Médeia már egyedül menekül tovább Athénba. A 
hellén világban barbár származása és félelmetes varázstudománya miatt egyaránt 
kívülálló Médeia útja innen vissza, Kolkhiszba vezet, majd egy mítoszvariáns sze-
rint3a Boldogok szigetein ér véget Akhilleusz oldalán.  

A mítosznak mint hérosztörténetnek a fıszereplıje természetesen Iaszón 

                     
1 SEELIGER 1993, 2489–2515; DRÄGER 1999, 1091–1093. 
2 HÉSZIODOSZ 1976, 992–1002. 
3 APOLLODÓROSZ 1977, 140. 
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volt, Médeia csupán segítıjeként kapott szerepet. A Médeia alakjában rejlı mővé-
szi lehetıséget elıször az a költı látta meg, akit az európai irodalom történetében 
elıször foglalkoztatott nem a szélsıséges szenvedély, nem az irracionalitás maga, 
hanem az út, amely az embert az irracionalitásba átcsapó tudati - érzelmi állapotba 
vezeti. Euripidész4volt az, aki Médeia életútjának Korinthoszban végbement, több-
féle változatban is fennmaradt eseményeit azzal formálta koherens egésszé, hogy a 
mitikus szüzsébe beiktatta Iaszón hőtlenségét,5ennek következményeként az elha-
gyott feleség bosszúvágyát, amit az új ara, a királyi após és – gyilkosságsorozatá-
nak betetızéseként – gyermekeinek megölésével teljesít be.6 Ezzel megteremtette a 
szerelmében és feleségi méltóságában megsértett asszony irodalmi archetípusát, 
akinek ráadásul a legnagyobb hálátlanságot kell elviselnie, ami egy férfi megmen-
tıjének osztályrészül juthat.  

Euripidész drámájával7 kezdetét veszi Médeiának napjainkig tartó világ-
irodalmi útja. Az a páratlan gazdagság, amely a téma recepció-történetét jellemzi, a 
médeiaságban rejlı mindig aktuális, vagy aktualizálható léthelyzetekkel magyaráz-
ható. Médeia egy személyben félelmetes és csodált varázslónı, befogadott és ide-
gen, önfeláldozó és bosszúéhes asszony, anya és gyermekeinek gyilkosa. Történe-
tének az ókortól napjainkig terjedı újramondásai8 drámában, eposzban, elégiában, 
regényben, valamint a képzımővészetekben, zenében és filmen ezeket a lehetısé-
geket járják körül más-más hangsúllyal. Egy dolog azonban valamennyi Médeiát 
összeköti: mind a társadalmon kívül állnak és különleges erık fölött rendelkeznek. 
Ennek legmarkánsabb újkori megfogalmazása Hans Henny Jahn 1926-ban bemuta-
tott drámája, amely a fekete-afrikai Médeia történetében a rasszista diszkrimináció 
kérdését helyezi elıtérbe.9 Továbbá a mindenkori Médeiák varázstudományukkal 
olyan tetteket hajtanak végre, amelyek egyszerre váltanak ki félelmet és csodálatot. 

                     
4 KNOX 1989, 77. 
5 Iaszón eredetileg azért taszította el magától Médeiát, mert rajtakapta, amint – pontosan 

nem tudni milyen praktikával – megkísérelte halhatatlanná tenni a fiaikat. 
6 BURNETT 1973, 10–11; SEELIGER 1993, 2494; DRÄGER 1999, 1092.   
7 EURIPIDÉSZ 1984, 115–163. Euripidész Médeiá-jának narratívája és kérdésfeltevései mind 

a mai napig meghatározzák a témának nemcsak az irodalmi, hanem más mővészeti, így a 
filmes adaptációit is, miként legutóbb Lars von Trier 1988-ban készített Médea – filmjét: 
JOSEPH–JOHNSON 2008, 113–132. 

8 A Médeia – téma irodalmi, képzımővészeti és zenei feldolgozásait tekinti át az antikvitás-
tól napjainkig felsorolásszerően MOORMANN – UITTERHOEVE 1995, 438–441. Ennél jóval 
teljesebb és elemzı áttekintését adja a téma recepció-történetének CORBINEAU-
HOFFMANN 2008, 418–428. Az irodalmi újra- és átírásokra, valamint azok elemzésével a 
téma recepció-története fıbb irányainak bemutatására fókuszál TSCHIEDEL 2004, 100–
119. 

9 A magyarországi elıadásról és a dráma elemzésérıl ld. KARSAI 2003, 67–70.  
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A mágia helyébe aztán az önmegvalósítás akarása lép, mint Jean Anouilh10 és 
Heiner Müller11 drámájában, más szóval a varázslónı helyébe az asszony, akinek a 
házasságban töltött évek identitásának tökéletes feladását jelentették, a válás pedig 
a felszabadulást, amelyben újra önmagára talál.12  

A Médeia – történet legújabb parafrázisa, Ljudmila Ulickaja Médea és 
gyermekei címő regénye13 nem ezen az úton megy tovább Fıszereplıje, Médea 
Mendesz szinte mindenben ellentéte antik és újkori elıképeinek. Életét a Krím - 
félsziget egyik falujában éli le, amit hosszabb idıre csak egyszer hagyott el. Kötı-
dése ehhez a vidékhez elszakíthatatlan, „a helybéliek számára Médea Mendesz már 
rég a táj részévé vált.”14 Életét a rend és a racionalitás vezérli, „sohasem bírta meg-
érteni ... a szeszély vagy a szenvedély parancsait”.15 Kései házassága16 sem szere-
lemre épült, hanem az egymásra támaszkodás biztonságának józan belátására, és 
mindvégig boldog volt. A kolkhiszi Médeia varázstudománya a környék gyógyha-
tású növényeinek ismeretévé és alkalmazásává szelídül, az antik varázslónıbıl a 
szanatóriumban dolgozó nıvér lesz. 

Ulickaja Médea Mendesz eltávolítását az antik Médeiától azzal viszi a 
végletekig, hogy életének meghatározó adottságaként terméketlenségét szerepelteti. 
Ezzel kiiktatja a mítoszba Euripidész által beépített és azóta elválaszthatatlan ré-
szének tekintett gyermekgyilkosságot. Ez a szörnyő bőntett a történetnek az a pont-
ja, amely a leginkább megnehezítette azt, hogy Médeia sorsában a mindenkori 
nézı–olvasó önmaga helyzetére és lehetıségére ismerjen. Megoldásként általában 
két mód kínálkozott. A gyilkosság megideologizálása, miként már Euripidész is 
tette, akinek Médeiája inkább saját maga öli meg a fiait, mintsem megvárja, hogy a 
feldühödött korinthosziak tegyék meg,17 avagy Müller, akinél a gyermekek meg-
ölése az élet folytathatatlansága felismerésének egyenes következménye. A másik 
megoldás a tett teljes elhallgatása, miként már Ovidius mőveiben, a Hısnık levele-

                     
10 ANOUILH 1977, 177–209. 
11 CAMPBELL 2008, 84–103. Heiner Müller trilógiájának (Lezüllött part, Médeia-anyag, Táj 

argonautákkal) magyarországi bemutatója 2007. szeptember 28-án volt a Bárka Színház-
ban, errıl ld. JUHÁSZ 2007.  

12 TSCHIEDEL 2004, 118–119. 
13 ULICKAJA 2003. 
14 ULICKAJA 2003, 6. 
15 ULICKAJA 2003, 177. 
16 ULICKAJA 2003, 56: „ A kiszáradó Médea, aki észrevétlenül vesztegette el érett lányságát 

arra, hogy gondoskodott öccseirıl, […] valamint húgáról, Alexandráról, […] a szanatóri-
umban találkozott elıször a mindig vidám fogtechnikussal,” 

17 EURIPIDÉSZ 1984, 1238–1241: „ha késem, másik, ellenségesebb / kéz sújt le drága két 
fiamra gyilkosan. / Mindenképp meg kell halniok, s ha sorsuk ez, / inkább ölöm meg ıket 
én, ki szültem is.” 
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iben18 és az Átváltozásokban,19 és majd Chaucer átiratában.20 A modern korban, 
amikor a történet újramondásaiban a függetlenségéért harcoló asszony nagyobb 
szerephez jut, mint a gyermekgyilkosság, a történet átírása odáig is eljut, mint 
Christa Wolf regényében,21 hogy a gyermekeket nem Medea, hanem a korinthoszi-
ak ölik meg, de a gyilkosságot az ı nyakába varrják. Ulickaja nem mentegeti és 
nem felmenti Médeáját, hanem – a motívum kezelésének irodalomtörténeti útján 
mintegy az utolsó lépést megtéve – a gyilkosságnak még a lehetıségétıl is meg-
fosztja.  

Varázslónı helyett füvesasszony, a szélsıséges szenvedélyek helyett jó-
zan megfontoltság, gyilkos praktikák helyett bölcs mindentudás,22 anyaság helyett 
gyermektelenség. Ulickaja éppen azoktól a tulajdonságoktól fosztja meg Médeát, 
amelyek mindenkor azzá tették. A figura eltávolítása antik elıképétıl szöveges 
megfogalmazást is kap, amikor Médea a bátyjánál találkozik egy görög politikai 
emigránssal, Marijával, aki „Médea életében az elsı valódi korinthoszi nı, akit 
látott.”23 Marijának sem ezelıtt, sem ezután nincs semmiféle szerepe a regényben. 
Belép a házba, de a továbbiakban annyit sem tudunk meg róla, hogy asztalhoz ül-e 
a többiekkel. Alakjának felvillantása csupán Médea irodalmi kontextusában értel-
mezhetı: Médea még sohasem látott korinthoszi nıt, mert sohasem járt Korin-
thoszban, a kolkhiszi Médeia tragédiájának helyszínén, mert ı nem a kolkhiszi 
Médeia.  

A távolítás mellett azonban ott van a közelítés technikája is, annak is 
többféle módja. Az antikvitásba visszavezetı hasonlatok és metaforák nem korlá-
tozódnak Médea alakjára, hanem átszövik a regény teljes szövegét. A cirkusz csil-
lagai „az Olümposz tetején éltek”,24 Nyika „egész álló héten Pénelopé módjára 
várta”25 újabb szerelmét, „Médea legalábbis Odüsszeusznak érezhette magát”,26 
amikor élete leghosszabb útjára indult. A folyamatos allúziók az antik kultúrára 
kétségtelenül hozzájárulnak a görögös couleur locale megteremtéséhez, amely a 

                     
18 OVIDIUS 1985, 65–71. 
19 OVIDIUS 1975, VII. 1–351 (181–193) 
20 CHAUCER 1926. Chaucer teljesen mellızi Médeia varázstudományát és a gyermekgyil-

kosságot, helyette – Ovidiusszal összhangban – egy cserbenhagyott és sajnálatra méltó 
asszonyt állít elénk. 

21 WOLF 1996. Wolf szövegének erıs intertextuális kapcsolatáról az euripidészi szöveggel 
és az abból mint praetextbıl megformált új regényszövegrıl ld: MITRACHE 2002, 207–
214. 

22 ULICKAJA 2003, 172: „Médea elıl különben semmit sem volt érdemes titkolni: a fiatalok 
meg voltak róla gyızıdve, hogy úgyis tud mindenkirıl mindent.”  

23 ULICKAJA 2003, 215. 
24 ULICKAJA 2003, 103. 
25 ULICKAJA 2003, 267. 
26 ULICKAJA 2003, 193. 
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regénybeli földrajzi nevek esetében is tetten érhetı.27 A görög nevek poétikája 
azonban talán túl is mutat ezen. Visszavezet a Szinopli nemzetség kulturális gyöke-
reihez, és ezzel megteremti azt a kontinuitást, amelyet a narrátor a genealógiával is 
megtámogat: „Alexandra ... Médea nevelésének köszönhetıen választékosan be-
szélt, a pontoszi tengerészek révén pedig minden valószínőség szerint királyi vér is 
került belé, távoli rokonságban lehetett azokkal a királynıkkel, akik ... selymet 
fontak, chitónokat szıttek és sajtot készítettek férjüknek, Ithaka és Mükéné urai-
nak.”28 Bár Odüsszeusz, Pénelopé, Ithaka és Mükéné a trójai mondakörbe vezet 
vissza, nem az Argó mítoszához, mégis beemelik az antik görög kultúrának azt a 
héroszi korát és mondavilágát, amelynek másik kiemelkedı eseménye az argonau-
ták útja volt. Ez pedig életre hívja azt a befogadói magatartást, amely a szöveget 
ebben a kontextusban, vagy ebben a kontextusban is értelmezni kényszerül. 

Ezt a kontextust szőkítve, Iaszón és Médeia történetéhez visz közelebb 
Ulickaja azzal a megoldással, hogy Médeát visszahelyezi mitikus elıképének szü-
lıföldjére. Nem pontosan a Fekete-tenger keleti partvidékén elhelyezkedı 
Kolkhiszba, hanem annak a közelébe, a Krím-félsziget déli csücskébe. Ugyanakkor 
a mítosz barbár asszonyát hellénizálja: „Médea Mendesz, született Szinopli, ... az 
utolsó tısgyökeres görög volt a családjában, amely még az ısidıkben telepedett le 
a Hellásszal rokon tauriszi partokon. Ugyancsak utolsó tagjaként a családnak még 
úgy – ahogy megırizte a görög nyelvet, amely ugyanúgy ezredévnyi távolságra 
elmaradt az újgörögtıl, mint ahogy az ógörög is elmaradt ettıl a középkori, csupán 
a tauriszi kolóniákban fellelhetı pontoszi nyelvjárástól.”29 Médea másságából még-
sem a téma recepció-történetében a 19. század óta mindig hangsúlyos idegenség 
problematikája30 következik, aminek egyébként sem lenne realitása ezen az etnikai-
lag sokszínő vidéken. Éppen ellenkezıleg, az ısi nyelvnek és bizonyos külsısé-
geknek, mint például a fejkendı tradicionális viseletének a megırzése képezi 
Médea identitásának alapkövét.  

Ulickaja tehát megidézi a történet legtágabb összefüggését, az antik mito-
lógiát, de nem az Argó mítoszával, hanem egy másik mondakörrel. A helyszínnel 
megidézi az antik Médeia történetét, ugyanakkor a barbár nıbıl hellén nıt formál, 
akinek ereiben királyi vér csörgedezik, ami ismét a kolkhiszi királylányra utal visz-
sza. Az antikvitásnak ez a folyamatos megidézése nem az azonosság és ellentét 
egyszerő kontrasztjában,31 hanem a két Médeia egymáshoz közelítésének és egy-
mástól távolításának örökös mozgásában történik, ami Ulickaja narrációs techniká-

                     
27 SZIGETHI 2005, 160. 
28 ULICKAJA 2003, 137. 
29 ULICKAJA 2003, 5. 
30 TSCHIEDEL 2004, 114–117; CORBINEAU – HOFFMANN 2008, 423–427. 
31 Avagy V. Gilbert Edit szóhasználatával élve „ellentétes párhuzamok”-kal: V. GILBERT 

2004. 
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jának legsajátosabb vonása. A kolkhiszi és a krími Médeának így felépített egy-
máshoz viszonyulása kap metaforikus megfogalmazást a tengerben álló sziklák 
regénybeli névmagyarázatában: „Az öblök és a tengerben álló sziklák több elneve-
zést éltek már meg, de az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban hívták ıket Médea 
helyének. Eleinte Médea fiatal rokonsága keresztelte el így ıket, tılük aztán átvet-
ték a háború utáni betelepülık, majd késıbb mások is, akik ha hallottak is 
Médeáról, akkor csak a másikról, a mitikusról.”32 

A tengerben álló szikla képe, amely még egyszer tér vissza a szöveg-
ben,33 nemcsak Médea nagycsaládban betöltött szerepének a metaforája,34 nemcsak 
lényegére, az élet törvényszerőségének felismerésébıl fakadó rendíthetetlen nyu-
galmára35 világít rá, hanem átvezet a két Médea-alak egymáshoz közelítésének 
legpoétikusabb módjához, az euripidészi szövegre történı finom utaláshoz. A drá-
mabeli Médeia vészjósló szenvtelenségének metaforája a szikla akkor, amikor 
Iaszón esküvıi készülıdésének híre eljut hozzá,36 és érzéketlenségének akkor, ami-
kor megöli a gyermekeit.37 

A dráma és a regény között még szorosabb kapcsolatot teremt a tenger és 
a hajózás képének jelenléte mindkét szövegben. A drámában a hajó, konkrétan az 
Argó és a hajózás képzetköre szignifikánsan van szétosztva a szöveg egészében. 
Euripidész tudatosan alkalmazott szemantikai eszköze, amely Médeia karakterének 
és helyzetének szélesebb összefüggésbe helyezését és ezáltal mélyebb megértését 
teszi lehetıvé.38 

Ulickaja regényében a tenger közelsége a Falu földrajzi adottsága, a hajó-
zás pedig a Szinopli család felmenıinek a foglalkozása. A kolkhiszi Médeia életét 
alapjaiban határozta meg a tenger. Balvégzete valójában nem Korinthoszban vette 
kezdetét, hanem akkor, amikor fellépett az Argóra és elhajózott Kolkhiszból 
Iaszónnal együtt.39 Ettıl fogva a hajózás, a tovább menekülés a tengeren, a mobili-
tás életének állandó része, a szárazföldön tartózkodás, a statikus léthelyzet csak 
átmeneti.  

A krími Médea életét mindennek éppen az ellentéte jellemzi. Bár a szö-
veg többször is utal Médea kötıdésére a tengerhez,40 életének meghatározó jegye 

                     
32 ULICKAJA 2003, 77. 
33 ULICKAJA 2003, 219: „Úgy áll ott, mint egy szikla a tenger közepén.” 
34 BALKÓ 2001, 1509; SIMON 2004; GORETITY 2005, 273. 
35 REGÉCZI 2007, 221–222. 
36 EURIPIDÉSZ 1984, 28–29: „mint szikla vagy tengermoraj, / baráti szóra, intelemre úgy 

figyel.” 
37 EURIPIDÉSZ 1984, 1279–1281: „Szerencsétlen, vasból vagy, kıszikla vagy, / hogy önke-

zeddel / megölöd, akiket elıbb szültél, saját véredet?” 
38 BLAIKLOCK 1955, 233–237. 
39 EURIPIDÉSZ 1984, 432–433, 1261–1264. 
40 ULICKAJA 2003, 70: „Médea a tengerparton született, ismerte az itteni tengert.”; 84: „ifjú 
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az állandóság, a statikusság: férjhezmenetele óta egy és ugyanazon a helyen éli az 
egész életét. Ugyanakkor Médea körül ott kavarog a történelem és a nagycsalád 
élete, az emberi viszonyok rendszerének teljessége, amelyben egyedül ı a változat-
lanság, az állandóság biztonságot adó nyugalma. Szikla a tenger közepén.  

És mégis, Médeát életének minden tragédiája – miként a kolkhiszi 
Médeiát is – a tenger felıl éri. Az apja hajószerencsétlenségben vesztette életét, 
ami után röviddel az anyja is meghalt. A tizenhat éves Médea, „a helyi leánygim-
názium ragyogó csillaga”41 ettıl kezdve tíz árván maradt testvére felnevelésének 
szentelte az életét. Számára ez mégsem önfeláldozás volt, hanem „önként vállalt 
kötelezettség, teljesítése egy mindenki által és mindenütt réges-rég eltörölt tör-
vénynek.”42 

Az esemény, ami valóban megrendíti és kimozdítja nyugalmából, a ten-
gerparton talált győrő képében veszi kezdetét, amely valaha Médea kedvenc húgáé, 
Alexandráé volt. Bár Médea nagyon jól ismerte húgának a tárgyakat és az élet dol-
gait egyaránt könnyelmően kezelı természetét, a győrő váratlan elıkerülése ösztö-
nösen rossz elıérzettel tölti el. Balsejtelme hamarosan beigazolódik, amikor vélet-
lenül rátalál Alexandra levelére, amelybıl megtudja, hogy húga egyik gyermeké-
nek az apja az ı férje.  

„Sohasem tapasztalt lelki sötétség ereszkedett le rá.”43 Ez az a pillanat és 
ez az a mondat, amelyben a két Médea sorsa összetalálkozik. Személyiségük és 
életük tökéletesen ellentétes volta ellenére ugyanabba a helyzetbe, az elárult asz-
szony örök sorslehetıségébe kerülnek. A lelki sötétség mindkettıjükbıl ugyanazt 
váltja ki: elıször a döbbenet mozdulatlanságát,44 majd a cselekvést. A cselekvés 
Euripidész Médeiája számára a bosszú.45 Ahogy halad elıre a bosszú gondolatának 
a megfogalmazásában, módjának kitalálásában, a menekülés lehetıségének megte-
remtésében és mindennek a megvalósításában, annak arányában lesz úrrá lelkén a 
sötétség, változik vissza azzá, ami valódi énje: démoni varázslónıvé.  

Médea Mendesz számára „a mostani helyzet nem kívánt sem megoldást, 
sem cselekvést. ... csak egy régi történet visszhangja volt, Szamonya már nem élt, ... 

                                                     

korában mindennél jobban szerette a tengert”; 193: „Mindemellett azért Médea tenger-
melléki ember is volt: családjának férfitagjai gyermekkoruktól járták a tengert.” 

41 ULICKAJA 2003, 26. 
42 ULICKAJA 2003, 187. 
43 ULICKAJA 2003, 192. 
44 EURIPIDÉSZ 1984, 24–28: „Csak fekszik étlen, fájdalomnak adva át / testét, … / mióta 

tudja, férje mit tesz ellene;/ szemét föl nem veti, a földtıl nem szakítja el / tekintetét:” 
ULICKAJA 2003, 192: „Késı estig ücsörgött ott, meg sem moccant.” 

45 A végeláthatatlan Euripidész-irodalomból csak néhány elemzésre utalok, amelyek a 
Médeiá-t elsısorban a bosszú drámájának tekintik: BURNETT 1973, 1–24; BOEDEKER 
1992, 95–112; MCCLURE 1999, 373–394. 
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és ezt a helyzetet a halott férjjel már képtelenség volt tisztázni ...”46 Egy valami – 
bár kimondatlanul – mégis cselekvésre ösztönzi: a vágy, hogy megszabaduljon a 
tıle oly idegen lelki sötétségtıl, és ismét önmaga legyen. Ennek a poétikai megol-
dása az utazás, önmagunk megismerésének, megértésének vagy identitásunk visz-
szanyerésének ısi toposza.47 Médea leánykori barátnıjéhez vezetı gyötrelmes tas-
kenti útjában ennek a lelki folyamatnak a keserve nyer megfogalmazást, ennek a 
stációit járja végig a levél elolvasásától kezdve.  

„A lelki sötétség, ami ránehezedett, ... egy percre sem hagyta el,”48 sıt út-
ja során egyre nyomasztóbbá vált.49 Ez a lelki folyamat kap megfogalmazást a 
hosszasan leírt odavezetı út fizikai megpróbáltatásaiban. Médea tizenkét órán át 
utazik egy teherhajón, majd éjszakai autóúttal jut tovább, amit négy napos vonato-
zás követ a nyomasztóan zsúfolt vagonban, míg végre hajnalban megérkezik Tas-
kentbe, ahol elgyalogol barátnıje házáig. Életének testi-lelki mélypontjáról annak a 
felismerése emeli fel, hogy barátnıjéhez, Jelenához is hőtlen volt a férje, Médea 
öccse, és ebbıl a kapcsolatból is egy, a családba befogadott gyermek született. 
Önmaga helyzetének felismerése a másik ember sorsában Médeában újraéleszti az 
életét vezérlı saját törvényét: a párhuzamosságnak mint az élet törvényszerőség-
ének a tiszteletben tartását, pravoszláv hite szerint fogalmazva az isteni elrendelés 
elfogadását.50 Ezért válik tökéletesen szükségtelenné a titok kimondása, amire so-
hasem kerül sor.  

„A levél […] nem háborgatta többé.”51 A megkönnyebbülés és az önma-
gára találás felszabadult állapotának adekvát kifejezıdése a haza vezetı út néhány 
soros, tényszerő rögzítése, az út rövidsége és a módja: Médea repülıgépen tér haza. 

Mindaz, amivel Ulickaja az antik és a 20. századi Médea történetét egyre 
közelítette egymáshoz, az utazás toposzában és intertextuális motívumában talál-
kozik össze. A kolkhiszi Médeia gyötrelmeinek kezdete a Hellászba vezetı hajóút, 
a vége pedig az elrepülés a nagyapja, Héliosz küldte sárkányfogaton. Ennek a pan-
danja a krími Médea hajóútja Taskentbe és a repülıút haza. Médea váratlan elhatá-
rozása, hogy az út elejét hajón teszi meg, majd érthetetlenül makacs, késıbb maga 
által is megbánt ragaszkodása ehhez még akkor is, amikor kiderül, hogy csak te-
herhajón utazhat, végül a nyomaték, amivel a narrátor kiemeli, hogy Médea még 
sohasem utazott sem hajón, sem repülın,52 csakis abban a diskurzusban értelmez-
hetı, amit Ulickaja a két Médea – történet között felépített. Miként a már idézett 
                     
46 ULICKAJA 2003, 203. 
47 A sokféle jelentéssel telítıdı út – metaforáról a 20. századi orosz prózában ld. REGÉCZI 

2005/2006, 242–248. 
48 ULICKAJA 2003, 197. 
49 ULICKAJA 2003, 204: „lelkének sötét terhét még az is növelte,” 
50 HAJNAL 2005, 90; REGÉCZI 2007, 221–222. 
51 ULICKAJA 2003, 220. 
52 ULICKAJA 2003, 194, 220. 
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mondat is: a mostani helyzet egy régi történet visszhangja. Egy régi történeté, 
amely nem csak a néhány évtizeddel korábbi, regénybeli eset, hanem a mitikus is. 

A sárkányfogaton elrepülı Médeia története abban az értelemben lezárul, 
hogy bosszúját beteljesítette. A regénybeli Médea története a hazarepüléssel még 
nem ér véget. A megszabadulás a rá nehezedı lelki tehertıl, a fölülemelkedés az ıt 
ért sérelmen megtörténik. A megbocsátás azonban nem. A megbocsátásig, az áruló 
testvér lelki visszafogadásáig, elfogadó természetének és ezzel énjének teljes visz-
szanyeréséig csak 25 év múlva, egy másik moszkvai útján jut el, amikor Alexandra 
unokájának a temetésén összegyőlik a nagycsalád. „Médea [...] nem érte fel ésszel, 
miért történt meg, hogy a számára legkedvesebb embert nem látta egy negyedszá-
zada, és ettıl megrettent. Mintha sem ok, sem magyarázat nem lett volna rá.”53 

Seneca drámájában hangzik el a híres mondat, amikor Medea varázsprak-
tikájával már elpusztította Creót és Creusát, és éppen gyermekei meggyilkolására 
készül: Medea nunc sum:54 Medea most vagyok. Médea Mendesszel moszkvai 
útján éppen ez történik. Élet és halál szembesülésének örök emberi helyzete szorít-
ja ki belıle a megbocsátani nem tudást, és hívja életre valódi lényét: életigenlı, az 
életet mindenek fölé helyezı és minden tettével, nem utolsósorban a nagycsalád 
összetartásával azt szolgáló természetét.55  

Médea moszkvai útja nemcsak ezt a folyamatot zárja le, hanem a vég-
pontját képezi annak a keretnek, amelynek kezdıpontja egy évtizedekkel korábbi 
és ugyancsak Alexandrához vezetı moszkvai utazása. Ez az út és az Alexandra 
újszülöttjével töltött egy hónap az anyaságról és az életrıl szólt.56 Médea történetét 
a két moszkvai út képében a születés és az elmúlás, élet és halál fogja keretbe és 
emeli örökérvényővé.  

A görög tragédiákban az embert elsısorban nem a helyzete minısíti, ha-
nem az, amit és ahogyan abban cselekszik. Hiába a kolkhiszi Médeia mindent és 
mindenkit feláldozó szerelme, hiába a krími Médea önfeláldozása, sorsuk az eláru-
lásukban összetalálkozik. De nyomban el is ágazik, mert a szenvedélyt felváltja a 
bölcsesség, a szócsatákat a hallgatás, a bosszút a felülemelkedés, a pusztítást az 
életigenlés. Így bontakozik ki a mitikus és a demitizált Médea között felépített és 
folyamatosan fenntartott diskurzus eredményeként egy másik nıi archetípus. Ezt 
pedig Ulickaja azzal teremti meg, hogy azt mutatja meg, amit a mítosz recepció-
történetében még soha senki: Médeiának, a mindenkori Médeiáknak nem a sötét és 
pusztító hekatéi, hanem a ragyogó és éltetı hélioszi arcát.  

                     
53 ULICKAJA 2003, 291. 
54 SENECA 1977, 41. (910)  
55 Az Ulickaja nıalakjaira jellemzı humánumról, részvétrıl és a saját értékrend szerinti 

életrıl mint kiútról ld. V. GILBERT 2003, 15. 
56 ULICKAJA 2003, 97: „Ez alatt az egy hónap alatt […] Médea teljességgel átélte saját be 

nem teljesült anyaságát. Néha úgy érezte, hogy melle megtelik tejjel.” 
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