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Bevezetés 

Írásom középpontjában Ljudmila Ulickaja 2003-ban magyar nyelvre fordított műve, a Médea 

és gyermekei áll.1 Elemzésemben végigkövetem a színek, zajok, illatok poétikájának 

cselekményt formáló megjelenését Médea természethez való viszonyában is. A színek, zajok, 

illatok, hanghatások, érzékelések (mint a tapintás, szaglás, látás) szövegformáló voltára 

számos kutatás felhívja a figyelmet Dosztojevszkij, Gogol és többek között Tolsztoj 

műveiben. Ljudmila Ulickaja művét elemezve bukkantam rá egy hasonlóan érzéki, 

szinesztézikus írásmód jegyében fogant magyar írásra, melynek címe Hullámok kergetése, 

szerzője, Szabó Magda. 2 A két írást nagyrészt a féminine ècriture, az irodalmi feminizmus 

Cixous és Irigaray által képviselt irányzata alapján vetem egybe, a címben is jelzett kategóriák 

megtestesülését követve. Ez egyfelől laza szövetű narrációval, leírásokkal, természeti alapú, 

anyagú jelzőkkel, metaforákkal, lírai hasonlatokkal tarkított, érzékletes nyelvet feltételez, ami  

Ulickajánál igen hangsúlyos. Egy másik szempontból az írónő művei a posztmodern 

alternatív szövegformálási technikákat is használják. Ötvöződik nála a családregény, 

társadalmi kalandregény, szerelmi regény több más műfajjal is (napló, levél, dokumentum). 

Ezen alternatív szövegformákra is látunk példákat életművében. Mindez a nőit, az eltérőt is 

képviseli.  

Szabó Magda munkássága kettősséget sugall, műveinek többségében a narrációs technika 

férfias, írásmódjára nem jellemző a kánontól való eltérés, bár találunk nyomokban ilyent (a 

Danaida önéletírás-szerkezete, A pillanat többszörös narrációs cselei). E rövid bevezetés 

lezárásaként elmondható, hogy mind Ljudmila Ulickaja, mind Szabó Magda elhatárolódik a 

feminizmustól, az „írónőségtől”, igaz, életviláguk női, bár ez is inkább Ulickajára jellemző. 

Elsőként az orosz regény sajátos vonásait kívánom bemutatni, részletesen vizsgálni, majd 

rátérek a magyar mű jellemzésére. Elemzésem vázát a színek, zajok, illatok, hanghatások 

nyomon követése adja, figyelembe véve ezek intenzitását, szövegben való megjelenésüket és 

                                                           
1
 ULICKAJA, Ljudmila: Médea és gyermekei. Ford. V. Gilbert Edit és Goretity József, Magvető, Bp., 2003. Itt 

jelezném, hogy a további idézeteket is ezen kiadásból emeltem át a dolgozatba.  

2
  SZABÓ Magda: Hullámok kergetése. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965. 
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a cselekményt hol döntően, hol kevésbé erőteljesen befolyásoló jellegüket
3
 

Médea világa – színek, zajok, illatok 

Médea és a természet csendes harmóniája már a regény első lapjain keresztül is érzékelhető, s 

ez az összhang végigfut a történet egészén, hol markánsan, hol finom érzékenységgel alakítva 

az események folyását. A főhőst legszembetűnőbben a következő mondat jellemezheti: „A 

helybéliek számára Médea Mendesz már rég a táj részévé vált.”4 Ebből arra 

következtethetünk, hogy az asszony már hosszú évek, évtizedek óta törekszik az őt körülvevő 

                                                           
3
 Itt jegyezném meg, hogy e vonulatban íródtak már műhelyünkben dolgozatok. A témához szorosan kapcsolható 

egy latin-amerikai műveket elemző szakdolgozat, amelynek szerzője a színek, illatok, ízek mentén elemzi 

egyebek mellett Gabriel Garcia Marquez regényeit. A dolgozat szerzője kitér a regényekben a gasztronómiában 

megjelenő ízek, illatok összekapcsolódásának jelentőségére is, s kifejti, hogy ez dominánsan jelen van az általa 

vizsgált művekben. Ezzel szemben a Médea és gyermekeiben egy ettől meglehetősen elütő szokásrenddel 

találkozunk, hiszen a főhős vendégei számára, éppen hogy a megfelelő mennyiségű ételt szolgálja fel, nem 

találkozunk tehát a Wochner Tímea által elemzett regényekben látható bőséggel. A dolgozat adatai: Wochner 

Tímea: Illatok, ízek, színek; az érzéki tapasztalás motivikus útjai a 20. századi latin-amerikai 

regényirodalomban. PTE-BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti tanszék, 2009. 

Másfelől a latin-amerikai műveket tárgyaló dolgozat megkülönbözteti egymástól az illatokat és szagokat, 

utóbbiak kevésbé kellemes voltát is kiemelve, s fontos megjegyezni, hogy dolgozatában kitér az illatokhoz, 

szagokhoz köthető emlékek megjelenésére is, amely az orosz regény szempontjából is igen jelentős, hiszen a 

temetői látogatás során, Médeában a gyanta illatának köszönhetően felidéződik két számára igen fontos személy 

alakja, Mása szülei jelennek meg előtte. 

Kiemelt fontosságú szempont Wochner dolgozatában a színek és a test fizikai állapotának összefüggése. A 

szerző szerint a sárga például a betegséggel küzdő, leépülő test szimbóluma is lehet, míg a fekete az eltávozásra 

készülő egyén fizikai állapotának tükrözője. A Médea és gyermekeiben is számos olyan jelenet található, ahol a 

színek Médea férjének állapotait jelenítik meg, s megjelennek a betegséghez kapcsolódó szagok, amelyeket 

Médea ugyanolyan természetességgel fogad, mint a természet megnyugtató színeit, illatait, ugyanúgy, ahogy a 

Wochner által elemzett Mély folyók című mű egyik szereplője. Erre az orosz regényben a 180. oldalon találunk 

példát. 

4
   ULICKAJA 2003, 6.(Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа). A 

zárójelben a félkövérrel szedett, dőlt kifejezés magyar jelentése tájkép, ez szerepel tehát az orosz nyelvű 

regényben, míg a fordításban tájként jelenik meg.  Azonosság némiképp a két jelentésben, de az eredeti kifejezés 

mégis többet árul el, hiszen, ha meggondoljuk, a regény tájleírásai úgy is értelmezhetőek, mintha egy festményt, 

tájképet néznénk, amelynek szerves része Médea, így valóban komoly jelentőséget nyer a „részévé vált” 

kifejezés is, hiszen Médea alakja szinte beleolvad a tájba, így alkotva egységet a természettel, s válik szinte 

festménnyé ez a leírás is. Így akár mint festészeti alkotás is értelmezhető lesz ez a jelenet, illetve a tájleírások 

mindegyike.  
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világ minden rezdülését, színét, hangját megérteni, felfogni és elfogadni, ahogy arra a narrátor 

több helyen is utalást tesz. A táj szépsége, megkapó összhangja a regény többi szereplője 

számára is kiemelt jelentőségű lesz. Georgij, Médea egyik unokatestvére így gondolkodik, 

mikor fiával megérkezik a Krímbe: „»Otthagyni mindent a fenébe, és venni itt egy házat «- 

gondolta Georgij…”5 

A regény már-már tobzódik a különféle színárnyalatokban, felerősödnek a hétköznapokban 

figyelmen kívül hagyott zajok, alig ismert illatokat érzünk átszűrődni a lapokon. Hajnády 

Zoltán ír az érzékelés e formáiról Tolsztoj, Puskin és Gogol kapcsán: 

„Nabokov írja: »Puskin és Gogol előtt az orosz irodalom vaksi volt. Csak az ész által 

diktált formák körvonalait érzékelte: a színeket önmagukban nem látta, csupán az 

agyoncsépelt főnevek és elkoptatott jelzők kombinációjával élt… Az ég kék volt, a 

hajnal vörös, a fák lombja zöld. Gogol volt az első (és utána Lermontov és Tolsztoj), 

aki először fedezte fel a sárgát és a lilát. Azt, hogy az ég napfelkeltekor lehet sápadt-

zöld, vagy, hogy a hó felhőtlen napon mélykék, eretnek sületlenségnek hangozhatott 

az úgynevezett klasszikus író számára, aki hozzászokott a XVIII. századi francia 

irodalmi iskola konvencionális színskálájához «”
6
 

Ulickaja regénye tovább lép, hisz itt nem jellemző a „színárnyalatok vérszegény használata”7, 

az egész művet átszövik a valóságban meglévő, ám alig analizálható érzetek, színek, 

árnyalatok, mint a rézvörössel kevert fekete8, a durva-kék ég9, a megbarnult gyanta csodálatos 

                                                           
5
  ULICKAJA 2003, 15. 

6  HAJNÁDY Zoltán: Az érzékszervek irodalma. Az érzelem narratív kifejezési módjai: a látvány, a hang, a 

szag, az íz, és a tapintás, mint a lét iránt való érzékenység szimbólumai az orosz irodalomban. In: Fonalka Mária 

(szerk.): A szavak érzéki csábítása. Narratív szövegvilágok a szenzualitástól a metanyelvig. Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debreceni Egyetem 2006. 6. 

7
  HAJNÁDY 2006.7. 

8
 ULICKAJA 2003, 15. 

9
 ULICKAJA 2003, 15. 
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illata
10

. Láthatóan igen erőteljes szinesztéziáról van ebben az esetben is szó.
11

 Ugyanilyen 

élvezetet jelenthetnének „a tamariszkuszok, amiket megrajzolni igyekezett, már nem rózsás 

páraként lebegtek, hanem mintha csak áfonyakrémből lennének, rákenődtek a hegy 

gerincére”12. Megjegyzendő, hogy az orosz kultúrában az áfonya kiemelt szereppel bír, 

legfontosabb jellemzője az íze és színe, amelyeknek kettőse a regény lapjait is áthatja, s ha 

tekintetbe vesszük, gyógyászati szerepe ugyancsak igen  jelentős, amely a történet egésze 

szempontjából is kiemelkedő, hiszen a dolgozat későbbi részeiben kifejtem, hogy az orosz 

regény akár mint „modern füveskönyv” is tekinthető és ebben a könyvben kiemelt szerepet 

kaphat az áfonya is, bár itt most a színárnyalatok szempontját kell erőteljesen figyelembe 

vennünk.   

A narrátor Médea lakhelyét csak Faluként emlegeti, s maga a szerző is így idézi fel ezt a 

mitikus-misztikus helyet, ahol az asszony élt hosszú évtizedeken át. Ez több szempontból is 

fontos számunkra, mivel a regényben ez a harmónia, ez az általam „tobzódásként” 

aposztrofált érzet-együttes markánsan akkor jelenik meg, amikor a történet visszatér 

                                                           
10

 ULICKAJA 2003, 33. Itt jegyezném meg, hogy a gyanta kifejezés a magyar változatban még egy helyen 

előfordul, pontosan a 131. oldalon, amikor is, egy asztalosműhely illataként, egy szakmához tartozó kellékként 

van jelen, tehát, ebbéli jelentése eltér attól, amelyet a korábbi fejezetben képvisel, ahol a természet kincseként és 

emlékek hordozójaként szerepel. S nem elhanyagolható a tény, hogy Szabó Magda egyik nagy hatású 

regényében is előtérbe kerül a gyanta, Emerenc jellemzi így az írónő emlékezőképességét: „mert olyan az agya, 

mint a gyanta, ami egyszer beleragadt, ki nem jön onnan”.  Erre a felvetésre Jolanta Jastrzebska tanulmányában 

találhatunk rá, melynek címe: Az „écriture féminine” jellegzetességei Szabó Magda prózájában. In: Jankovics 

József, Nyerges Judit (szerk.) Hatalom és kultúra. Az ötödik nemzetközi hungarológiai kongresszus előadásai II., 

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp. 2004, 37–44 A tanulmány Emerenc alakját férfiasként, 

erősként, mitológiaiként mutatja be, s kitér több elemzésre is, amelyek, így jellemzik az asszonyt: „»Emerenc 

titokzatos és szenvedélyes alakját mitikus fény övezi«” idézi Jastrzebska Pomogáts Béla tanulmányának egy 

részletét  A Pillanat című regényben a feleség államalapító, mitológiai hőst játszik el, nagy tereket, világokat 

hódít meg, mindezzel egy időben a nő feladata az intim terek bejárása, megteremtése. 
 
11

 A szinesztézikusság fontosságára hívja fel a figyelmet Simonyi Cecília. Dolgozatában két indiai város, 

Bombay és Delhi atmoszféráját igyekszik a befogadó elé tárni. Elemzésében – saját élményeit is felhasználva – 

mutatja ki, hogy a színek, zajok, illatok, ízek együtthatása, hogyan képes formálni egy város mindennapjait, 

hogyan hat az idő és térérzékelésünkre ezen érzetek, észlelések egyidejű jelenléte. Számos példával szemlélteti 

az indiai szokások színes forgatagát, megfigyeli a környezet folytonos változásait, az ember hétköznapjait is 

formáló hangulatokat, érzeteket, hanghatásokat is. Bombay és Delhi eltérő szokásait, ünnepeit, a két város 

szerkezetének különbségeit is erőteljes szinesztézián alapuló metaforák segítségével mutatja be. A Médeában 

nincs jelentős szerepe a városnak, a fentiek a természetet, a tájat viszont hasonlóképpen érzéketeltetik, In: 

Simonyi Cecília: Indiai metropoliszok atmoszférája. PTE-BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 

Tanszék illetve Kommunikáció Tanszék, Pécs 2004. 

12 ULICKAJA 2003, 42. 



 

 7 

 

 

Médeához, házában új családtagok jelennek meg, vagy bérlők érkeznek a szomszédos 

családokhoz. A moszkvai, taskenti leírások esetében a színek inkább a hétköznapihoz 

közelítenek, illatok nem, vagy csak nagyon ritkán jelennek meg. Ez utóbbi meglátásom 

késztet arra, hogy röviden jellemezzem magát a regénybeli Krímet is, amely mint mediterrán 

központ, centrum is értelmezhető, hiszen Európa déli tájainak forróságát idézi, miközben két 

világ határán mozgunk. Európa és Ázsia találkozik egymással a kultúrát, nemzetiségeket 

tekintve egyaránt. A Krím az európai kultúra mediterrán bölcsőjeként magához szólítja az 

orosz-ukrán nemzetiségeket is. A mediterrán hangulat mind nyelvileg, mind a cselekményt, a 

karaktereket tekintve jelen van, ezt az alábbi nyelvtani szerkezetek, poétikailag jelzős 

metaforák is jól érzékeltetik, mint például a „forró tulipános tarkaság” a „virágszemét 

rózsaszín felhője”, egy „másfajta tüzelő füstje”, a „súlyosan és kéken csüngő orgonák”13  s ha 

a regény kifutását tekintjük, látnunk kell: a hősöket is a túlfűtött érzelmi állapotok jellemzik, 

amely állapotok szintén sajátosságai lehetnek a déli nemzetek képviselőinek. 

Meg kell jegyeznem azonban, hogy Médea utazásai alkalmával ismét előtérbe kerül a minden 

érzékszervünkre hatást gyakorló szín- és illatáradat, mely a következőképpen fejeződik ki: 

„forró tulipános tarkaság, illatáradat, a „virágszemét rózsaszín felhője”, a „víz morgása”, 

mondhatjuk, hogy Médea ezeket a mediterrán hangulatokat, érzeteket magával viszi 

utazásaira. 14  

„A falusi Oroszország még rendelkezett a lét teljességével, ami az európai városi 

népeknél már hiányzott, közelebb éltek a természethez, az eleven élethez, mint az 

urbanizálódott kultúrnépek, akiknél az élet a lételhagyás végső szakaszába jutott, és a 

művészi ábrázolás témaköre a nagyvárosi életre, a városi ember életérzéseire, a 

modern világ körére zsugorodott.” 15  

Maga Médea, húgával ellentétben, a nagyváros forgatagának lehetőségét hagyta 

figyelmen kívül, s eredendő természetességgel váltotta át a Krím csendjére, amelyet azonban 

                                                           
13

  ULICKAJA 2003, 204. 

14
 ULICKAJA 2003, 204–5.  

15
  HAJNÁDY 2006, 10. 
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hosszú időn át zavart a háborúk, kitelepítések zaja. Médea világa nem a Hajnády által 

megfogalmazott falusi világ, ahhoz csak kismértékben hasonlatos, de jól látszik az eltérés a 

két világ között. Georgij mindenáron artézi kutat szeretne fúrni Médea birtokán, hogy annak 

ne kelljen a kútról vizet hordania, Médea viszont nem fogadja el érkező vendégeinek 

adományát más formában, mint számára hasznos, mindennapjaihoz feltétlenül szükséges 

eszközökként, azaz nem tart igényt erre a civilizációs vívmányra. Érdekes fordulatként is 

értelmezhető Georgij tudatos modernizációs törekvése, ha ezt egy konkrét tanulmányt is 

figyelembe véve fogjuk fel.16 Itt ugyanis arról esik szó, hogy „a bevezetésben és az 

epilógusban egyaránt célzatosan szereplő artézi kút fúrása (a sziklából történő vízfakasztás 

mózesi toposza) éppen Georgij kapcsán” 17 válik kiemelten fontossá, hiszen Georgij lesz 

„Médea szellemi örököse”18, miközben a regény első fejezetében éppen ő az, akit Médea 

elutasít, a regény zárlatakor pedig ő lesz az, aki tovább viszi Médea szellemiségét.  

 A fémek, a kémiai elemek is igen erősen jelen vannak a regényben, a réz gyógyító hatására 

szintén a korábbiakban már idézett Szigethi-tanulmány világít rá, s mint ahogyan a gyanta, 

úgy a réz is több alkalommal megjelenik, de utóbbi esetben egy réz edénykészlet19 

formájában. A következő orosz hangsor is több vonatkozásban fontos, mivel a réz orosz 

alakja: медь, hasonló Médea nevéhez is, amelynek orosz alakja: Медея, ennek részletes 

tárgyalására azonban nem térek ki. 20 

                                                           
16

  A tanulmány pontos elérhetőségét lásd a 16. lábjegyzetnél 

17
  SZIGETHI András: Cuprum vs. Aurum - fémesség és/vagy fényesség a Médea és gyermekei című Ulickaja- 

regényben. In: V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan és irodalom. elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja 

regényeiben.  Művészetek Háza, Pécs, 2005. 158–162. az idézett részlet a 162. oldalon olvasható. 

18
  a pontos gondolatot lásd itt: SZIGETHI András: Cuprum vs. Aurum: - fémesség és/vagy fényesség a Médea 

és gyermekei című Ulickaja- regényben. In: V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan és irodalom. elbeszélésbe oltott 

gének Ljudmila Ulickaja regényeiben.  Művészetek Háza, Pécs, 2005. 158–162. az idézett részlet a 162. oldalon 

olvasható. 

19
  ULICKAJA 2003, 210. 

20
  A két orosz elem hasonlóságát és regénybeli szerepét a már korábban idézett Szigethi-tanulmány elemzi. 
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Médea annyiban talán mégis hasonlatos a falu emberéhez, hogy ő is, ahogyan Hajnády leírja a 

típust, „közelebb élt a természethez, az eleven élethez”21  

„Közel és távol úgy ismerte a környező vidéket, mint éléskamrája tartalmát. Nemcsak 

azt tudta, hol és mikor lehet begyűjteni a szükséges növényt, de azt is megfigyelte, 

hogyan változott meg lassan az évtizedek folyamán a zöld fövenytakaró: a hegyi 

menta csalitjai a tavaszi vízmosásokkal mind lejjebb ereszkednek a Kiján hegység 

keleti lejtőin, a sóskaborbolyát kipusztítja valami égető betegség, amely emészti alsó 

ágait, a cikória ezzel szemben, föld alatti támadást indít és gyökérzetével megfojtja a 

könnyű tavaszi virágokat. Talpával érezte a vidék minden jóindulatát. Semmilyen más 

tájra nem cserélte volna el ezt a hanyatlásnak indult földet, és életében csupán két 

alkalommal, mindössze hat hétre hagyta el a Krímet.”22 

Nagyváros versus „Falu” 

Ezek a mikroszkopikus megfigyelések leginkább Médea életét jellemezték, hosszú évtizedek 

alatt sajátos tulajdonságává vált, hogy a vidék minden fáját, bokrát, gyümölcsét, 

gyógyfüveit
23

 felismerje, összegyűjtse a maga – és a nála szezonról szezonra megjelenő népes 

                                                           
21  az idézett kifejezések Hajnády-tanulmányából származnak. 

22
  ULICKAJA 2003, 6-7. (Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое 

собственного буфета. Она помнила не только где и когда можно взять нужное растение, но отмечала про 

себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль 

весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, сжигающей 

нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие 

весенние цветы. 

 

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест, ни на какие другие края не 

променяла бы этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в 

общей сложности на шесть недель.) 

23
 fű/füvek: Az alacsony, lágyszárú, keskeny levelű növény az alázatosság, az alárendeltség, a szerény 

észrevehetetlenség szimbóluma. Gyors és bőséges gyarapodása révén a bőség, ciklikus pusztulása miatt az 

enyészet és mulandóság kifejezője. A füvekhez kötődik a hosszú élet és az egészség gondolata (forrasztófű, 

gyógyfű, az élet füve). a szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák 

az egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001 
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rokonsága – boldogulását megkönnyítendő. Médea napirendjébe szilárdan illeszkedett a 

természetjárás, nem jelentett számára gondot a hosszas és fárasztó kirándulás sem, amelyet 

vendégeivel: családjával tett a tengerhez. A városból érkező rokonság szinte észre sem veszi 

az árnyalatokat, érzékelése egyszerű, mindennapi. Számukra csak a kék, a fekete, a piros, a 

rózsaszín létezik, finomítani ezen a „konvencionális színskálán”24 nem tudnak. A fahéj, a 

fekete olajfesték színe és szaga is megjelenik, ugyanúgy, mint az „összetett, fanyar illat, ami 

szorosan összefüggött foglalkozásával: terpentin, lakk, gyanta, és még valami, amiknek a 

keveréke még vonzónak is tűnt számára”.25 Szandrocska felismerése azonban nem vall a 

Médeáéhoz hasonló kifinomult érzékelésre. A Krímben zajló eseményeken túl a színek, zajok, 

illatok jelentős együtthatását megfigyelhetjük még Butonov és Mása szenvedélyes 

viszonyában is. A Föld Köldökén beteljesedő, ám még kezdődő viszonyuk leírásakor is 

láthatjuk a természet folyton változó arcát. Ez az eseménysor ugyancsak Médea érzéki tájain 

zajlik, messze a nagyváros szürke hétköznapjaitól, ám míg Médea viszonya a természethez 

szakrális, vendégei egymásban élik meg a természet által gerjesztett szenvedélyt:  

„A föld kupolája alatt áthatolhatatlanul sötét volt, mindamellett az égen a sötétség nem 

volt egészen egyenletes, a tenger fölött mintha világosabb lett volna, a nyugati széle 

pedig még őrizte az alkony halvány emlékét. Még a csillagok is valahogy 

jelentéktelennek látszottak, éppen hogy pislákoltak.”26  

A levegő kékes fényben való csillogása, a „kerek, hatalmas, egészen lapos ezüst-kék hold 

bolyongása”27 is ismeretlen a város számára, Médea világában azonban valóban minden 

jelentős és sorsfordító esemény a természethez közel, a maga megkapó egyszerűségével, ám 

meglepően artisztikus nyelvi megfogalmazásban történik meg. Amit Nabokov hiányol Puskin, 

Tolsztoj és Gogol elődeinek munkáiból, az meghatározó a kortárs orosz irodalom e 

kiemelkedő művében: az érzékszervekre erőteljesen ható színek, zajok és illatok szövik át 

                                                           
24

  Hajnády idézi Nabokov tanulmányát, amelyben a kifejezés szerepel. HAJNÁDY 2006. 7. 

25
  ULICKAJA 2003, 130. 

26
   ULICKAJA 2003, 167. 

27
  A pontos idézetet lásd itt: ULICKAJA 2003, 170. 
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ugyanis a regényt, szinte érezhető a gyanta, a nedves moha üde, zöld illata, az őszi eső 

hidegsége, az aszalt gyümölcsök tömény édessége. 

A regény lapjain feltárulkozó világ nem csak a természet szempontjából hallatlanul érdekes, 

hanem a Médea otthonát s mindennapjait átszövő „furcsa, rendetlen házirend”28 miatt is. Az 

asszony a hozzá érkező rokonoktól csak a „mindenféle hiánycikknek számító orvosságok, 

néhány guriga ragtapasz, és néhány pár közönséges gumikesztyű”29 alkotta csomagokat 

fogadja el, sőt igényli, elvárja: ám mindig csak azt, ami nélkülözhetetlen mindennapjaihoz, a 

rokonok ellátásához, a minimális háztartáshoz. Belső harmóniája megőrzéséhez nincs 

szüksége többre, hisz a növények, a gondosan ápolt fák, a színes virágok mindent megadnak 

számára. Hasznosnak tehát leginkább a kétkezi munka, vagy a hiánycikkeknek számító, 

természetben nem fellelhető eszközök bizonyulnak. Ilyen nem mindennapi szokás Médeánál 

még az étkezések rendje is. 

„Természetében a bőkezűség rejtélyes módon ötvöződött a fukarsággal: az adagok 

nála mindig kisebbek voltak a kelleténél, és nyugodt lélekkel tudta visszautasítani a 

gyerekeket, ha valamelyikük kért volna még, mondván: „»Bőven elég ennyi. Ha nem 

laktál jól, vegyél még egy szelet kenyeret «. A gyerekek hamar hozzászoktak az 

étkezések szigorú egyenlősdijéhez, azok az unokatestvérei pedig, akiknek nem tetszett 

ez a házirend, nem is jártak ide.”30„A szokások betartásának és ápolásának egy adott 

kultúrában meghatározó szerepe van, amelyet az idegen kultúrához tartozók gyakran 

nem ismernek fel.”31  

Ez esetben nincs szó idegen kultúráról, hisz a szerteágazó rokonság minden tagját szeretettel, 

teljes természetességgel látja vendégül minden évben a ház asszonya. Újszerűen ökonomikus 

szokásrendszere a kívülállók számára akár még titokzatos is lehet, mint ahogyan azt Nóra 

                                                           
28

  ULICKAJA 2003, 22. 

29
   ULICKAJA 2003, 236. 

30
  ULICKAJA 2003, 23. 

31
  HAJNÁDY 2006, 24. 
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belső monológjain keresztül láthatjuk. „»Túlságosan szigorúan bánnak a gyerekekkel« – 

gondolta még ma reggel. »Túlságosan szabadjára engedik őket« – vonta le délben a 

következtetést. »Borzasztóan sokat megengednek nekik.« – vélekedett este.”32 Hajnády 

megállapítása, melyet fentebb idéztem, jól beleilleszkedik azonban a regény egy másik 

szálába, ahol Médea férjének temetését írja le, és a főhős tiszta bölcsességgel a 

következőképp szólal fel: 

„Ő zsidó volt, Natasa. A zsidóknál pedig egyáltalán nincs halotti tor. Megjönnek a 

temetőből, leülnek a padlóra, imádkoznak és böjtölnek néhány napig. Bevallom, 

szerintem ez így helyes. Nem szeretem a mi halotti torainkat…”33 

A halotti tor hiánya tehát rímel az étkezések szegényességére – nem jelentenek tobzódó 

élményforrást. A kulináris élvezetek helyett az étkezés funkciója és hatásai jelennek meg 

(gyorsan összedobott leves és piknik a tengerparton, Vaszilisza és Szonyecska szolgai 

funkciói).  A latin-amerikai (és több más) kultúra számára a gasztronómia élvezet és nem 

kizárólag funkció. Ulickajánál érdekes módon nem. Látszik tehát, hogy nemcsak az orosz 

irodalom klasszikusai számára volt kiemelten fontos a világ megértése és megélése, Hajnády 

tanulmányában rávilágít:  

„Tolsztoj hősei kifelé néznek, mint a természeti emberek, Dosztojevszkijéi befelé, 

önmagukba mélyednek, a belső szellemi lényegre összpontosítanak. Tolsztoj gazdag 

vizuális, Dosztojevszkij kifinomult auditív képzelőerővel rendelkezett. Tolsztoj olyan 

életteli, erőtől duzzadó szereplőkkel ismertet meg, akik teljes értékű életet élnek. 

Körülöttük és bennük az élet a maga bujaságában tenyészik, s végül fölébe kerekedik a 

gyötrő kérdésnek: mit ér egyáltalán az élet?... Dosztojevszkij hősei ezzel szemben nem 

érik be a létezés tudatával, folyton a végső kérdéseken töprengenek, amelyek 

megoldása nélkül az élet nem lehetséges számukra.”34  

                                                           
32

  ULICKAJA 2003, 80. 

33
  ULICKAJA 2003, 189. 

34
  HAJNÁDY 2006, 28. 
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Az Anna Karenina továbbélése – Mása és Butonov 

Ulickaja hősei mindkét pólust képviselik, s maga Médea is e kettősségben éli mindennapjait. 

Médea harmóniára törekszik önmagával, békéjét, bölcsességét a természettel való szoros 

összetartozás révén találja meg és formálja. Kifelé néz, miközben tudatosan figyeli belső lelki 

életének változásait is, ötvözete a tolsztoji és dosztojevszkiji hőstípusoknak. Mása inkább 

Dosztojevszkij hőseihez hasonló abban, hogy (Hajnády rendszere alapján értelmezve) 

próbálgatja létezése határait, állandóan befelé figyel, értelmezi tapasztalatait, az őt ért 

benyomásokat. Ám nem feledhetjük, hogy Mása éppen Anna Karenyina újjászületése, nem 

idegen tehát a tolsztoji világlátástól sem a tépelődő, önreflexív, önpusztító attitűd. Butonov 

pedig jól érzékelhetően rokonítható a tolsztoji „anti”hőssel, Vronszkijjal is. A tolsztoji 

rendszerben a világ megélése a fontos, megérteni azt csak sokkal később próbálja. 

„Az összes emberi kölcsönhatás közül számodra a leglényegesebb az érintés”35 – fordul Mása 

Butonovhoz ezzel a józan, mégis érzelemmel teli megállapítással. Az érintés kiemelt 

jelentőséggel bír a regény több pontján, legszembetűnőbben mindig Mása és Butonov 

együttléteinek alkalmával. Mása finom nőisége találkozik a sportorvos néha durván, 

követelőn férfias jellemvonásaival, „kitűnő szerető és ez centiméterben, percekben, órákban, a 

hormonok mennyiségében mérhető”36, ám néhol a visszafogott, szenvedő, túlérzékeny Mása 

reakciója is igen heves, semmiféle törékenységről nem árulkodik. Ulickaja regénye eleget tesz 

a feminizmus azon elvárásainak, hogy a nő képes önmagát, saját vágyait, szárnyalását 

megírni, ha hagyják. Ulickaja finom érzékenységgel mutatja be a női lélek változékonyságát, 

azt írja le, hogyan hat a nőre a megélt szenvedély, és hogyan képes sorsokat befolyásolni egy-

egy találkozás, egy érintés, vagy a szeretett férfival megélt szexuális kapcsolat. Ulickaja 

regényében hol nyers érzékiséggel, hol költői erotikával találkozunk, zavarba ejtően finom és 

pontos leírásokkal. nem a biológiai aktus tényét, látványát közvetíti, hanem a szexualitás 

érzelmi kihatását, magatartásbeli, cselekményformáló megnyilvánulásait adja át. Mindez 

értelmezhető a Hélène Cixous által leírt feminizmus felől: a mű a narráción keresztül végre a 

nőt, a különféle nőtípusokat mutatja be, saját szemszögükből is. Mása extatikus állapotai a 

                                                           
35

  ULICKAJA 2003, 269. 

36
  ULICKAJA 2003. 268–269. 
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függőség és az autonómia, a saját test-tudat, testérzékelés, testbirtoklás problematikáját 

idézik. Úgy is tekinti magát, mint e szenvedély rabját, de nemcsak az alávetett, kiszolgáltatott 

szerepkörből lát rá önmagára mint a férfi tulajdonára. A szenvedély kettős arcát, természetét 

figyelhetjük meg alakjában, sorsában. A következő sorok Mása első orgazmusának leírását 

adják Butonovval:  

„Mása most könnyedén, a legkisebb erőfeszítés nélkül jutott el oda, ahol nem volt idő, és 

ahol csak földöntúli tér létezett, éles, magaslati fénnyel ragyogó, a fizika törvényeinek 

ellentmondó mozgással, repüléssel, lebegéssel és minden olyan dolognak az elfelejtésével, 

amely a boldogságban feloldódó test külső és belső felülete egyetlen realitásának határán 

kívül maradt. A lány lassan ereszkedett le az utolsó hegycsúcsról, fogával egy csipetnyit 

befogva a fiú vállának bőréből…”37  

Szexualitás, érzékiség, spiritualitás 

Az idézett részletben világosan látható, hogy Mása földöntúli, extatikus élményként éli meg a 

Butonovval való szeretkezést, a narráció a metafizika tárgyköréből meríti eszközeit az élmény 

leírására, s nem csupán a testiséget, a szexuális gyönyört írja le ezekkel, hanem ennek 

következtében a főhős lelkében végbemenő folyamatokat is, a lány szinte feloldódik, 

eloldódik a gyönyörben, amely mint repülés, lebegés íródik rá a lapokra a szerző által. A testi 

érzeteket testen túli, transzcendens élményeken keresztül éli meg a lány, tapasztalásait a 

narráció érzékenységtől túlcsorduló kifejezésekkel festi meg, miközben a realitás talaján 

marad, hiszen végső élményét, visszaérkezését a földre egy apró, finom harapássorozat jelzi. 

Fontos tudni, hogy a regényben, számos alkalommal jelenik meg a fény valamilyen formában, 

legtöbbször akkor, amikor a férfi és Mása szexuális gyönyört él át, de transzcendens 

élményként azokat csak a lány éli meg, olyan erősen hat rá Butonov közelsége, a szex 

élménye, hogy több alkalommal is sírva fakad, teste forróságot és fényt áraszt.38   

 A szexualitás spiritualitással találkozik, a testet azonban nem érzékelhetjük, csak a bekezdés 

                                                           
37

  ULICKAJA 2003, 227. 

38
 „Forróság és fény áradt a lányból, mint egy nagy teljesítményű lámpa izzó spiráljából.” Mása közömbös, 

távolba meredő arcán könnyek csurogtak végig.” az idézett sorok a regény 262-263.oldalán olvashatók. 
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utolsó sorában, mintegy követve a kijózanodás, a földet érés folyamatát, igen finom, 

érzékeny, marginális, ám erőteljesen intim részleteken át. 

 Mindeközben látjuk a férfi nézőpontját is, mely része a maszkulin diskurzusnak, ám ez az 

aspektus nélkülözi a pornográf vizualitást, s nem kizárólag a férfi, hanem a nő oldaláról is.
39

 

Nem olvashatunk a testi aktusról, kegyetlen bánásmódról sem, mégis érezzük a létezés ezen 

módjának kiemelt fontosságát. Azt, hogy miért használtam a kegyetlenség szót 

megmagyarázza a következő hosszabb idézet: 

„Vagy Butonov háza volt hozzá ellenséges, vagy ő hívott elő a férfiból némi szexuális 

durvaságot, de az ilyenfajta apró sérülésekből egy csomó összegyűlt…”40  

A narráció tehát árnyaltabbá teszi az előbbiekben kegyetlenségként meghatározott 

bánásmódot, itt mintha a szeretkezések természetes része lenne a durvaság, de nincs szó 

semmiféle kegyetlenségről, amellyel például Jerofejev, vagy Szorokin regényeiben 

találkozunk. 

 Ulickaja regényében finommá olvadó erotikáról van szó, arról az erotikáról, amelyet Hélène 

Cixous hiányolt saját korából, kortársai műveiből. A szexualitás itt – Mása és Butonov 

kapcsolatában – nem a férfi kizárólagos hatalomgyakorlása a nő fölött, érződik a sorokon, 

bekezdéseken, hogy a nő is képes ugyanazt megélni, mint a férfi, de látjuk, érezzük, hogy 

tökéletesen másképp íródik le a szexuális együttlét,  egészen pontosan a nő nézőpontját 

érzékelteti a narrátor, nem csak a férfiét, bár az is erőteljesen jelen van, amely különbségre a 

korábban idézett hosszabb regényrészlet is rávilágíthat. 41 

                                                           
39 Itt jegyezném meg, hogy Ulickaja regényéből teljes mértékben hiányzik az előbbiekben pornográf 

vizualitásként leírt gondolatmenet, technika, amely kortársainál, többek között Jerofejev írásaiban azonban igen 

erőteljesen jelen van. A két szemléletmód különbségeinek feltárásához segítséget nyújthat: A testnedvek 

nyelvének eltérése. Viktor Jerofejev és Ljudmila Ulickaja című tanulmány, melynek elérhetősége: Korunk. 2007. 

augusztusi száma, interneten pedig: http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=8&cikk=8632 

40
  ULICKAJA 2003, 266–267. 

41
 Ezzel összefüggésben kell utalnom Helen Cixous tanulmányára: A medúza nevetése. In: Testes könyv II. Ictus 

és JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1997. 357-381. (a tanulmányt magyar nyelvre fordította Kádár 

Krisztina) 
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 Ezen a ponton szükségét érzem kitérni Hajnády Zoltán Bunyin-elemzésére is, melyben 

láttatja, hogy: 

„az orosz írók az olvasókat nemcsak szellemi élményekben akarták részesíteni, mint 

amilyen a vallásos megvilágosodás, a szerelem mágiája, a halálélmény titáni 

megrendülése, hanem olyan ősélményekben is, mint amilyeneket a szaglás az ízlelés 

és a tapintás során élünk át. Abból indultak ki, hogy a művészet az érzelem kifejezése, 

az átélés pedig az élet megismerésének egyik legfontosabb módja”42 

Ulickaja regénye tehát ebben a tekintetben művészetterápiaként működik, mivel nem csak 

szereplői ismerik meg az életet az érzelmeiken keresztül, hanem ezeken át maguk az olvasók 

is ráismerhetnek saját életük történeteire. A mű belső viszonyai analógok a befogadó életbeli 

viszonyaival. Ulickaja tehát egyrészt képviseli a legmagasabb szintű művészetet, s ezáltal 

megoldási lehetőségeket villant fel arra nézve, hogy hogyan oldják meg az egyes szereplők 

egy-egy nehéznek hitt szituációjukat, élethelyzetüket, ki hogyan – vagy hogyan nem – lesz 

úrrá a konfliktusokon. Így, a mindehhez való viszonyulással a mű segít megismerni saját 

korlátainkat is.  

A Médea és gyermekei a klasszikus tolsztoji hagyományt ebben a tekintetben is továbbviszi, 

hisz a szerző Médea krími világának bemutatásával – ugyanúgy, ahogyan Tolsztoj is – „az 

emberben a természeti embert ragadta meg. Visszatért az ősi orosz vizuális-empirikus 

kultúrához: a látvány, a hangok, a szagok leírásához.”43 Tolsztoj és Ulickaja olyan 

                                                           
42

 HAJNÁDY Zoltán: Színek mágiája, hangok liturgiája, illatok orgiája. In: A lét tüze. A fénylő logosz. Debreceni 

Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2011, 290-306, az idézett részlet a 290. oldalon található. 

43
 HAJNÁDY 2006, 27–28. Itt jegyzem meg, hogy Hajnády megállapítása Tolsztojra vonatkozik, ám nagy 

jelentőséggel bír az általam vizsgált regényt illetően is, hisz a kortárs szerző igen érzékletesen jeleníti meg, festi 

le a Krímet, a szereplők, és kiemelten Médea életét meghatározó színeket, zajokat, amelyek átjárják a regény 

szinte minden lapját. Tolsztoj Anna Kareninájában Levin és Oblonszkij párbeszédében is nyomon követhető az 

ízek, illatok fontossága, hisz Levin a házasságtörést úgy fogja fel és fejti ki, mint egy olyan helyzetet, amikor az 

ember egy pékségben perecet vásárol, majd ugyanonnan, miután elfogyasztotta a perecet, ellop egy kalácsot, 

amely: „néha olyan illatos, hogy nem tudod türtőztetni magad” olvashatjuk a regény első kötetének 30. oldalán, 

amelynek elérhetősége: http://www.mek.oszk.hu/00500/00510/index.phtml, Utolsó elérés:2011. december 9. Itt 

is megjelenik tehát a színek, illatok, sokfélesége, markánsabban azonban Levin birtokának leírásakor 

http://www.mek.oszk.hu/00500/00510/index.phtml
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árnyalatokat fest, melyeknek észleléséhez nem elegendő az egyszerű ember éleslátása, ezek a 

színek érzelmekkel telítődnek, nem egyszerű tapasztalások, hanem mély értelmű, bensőséges 

viszonyok meglétét feltételezik. Médeát a narrátor erős jellemként ábrázolja, a narráció itt is 

segítségül hívja a természetet, hogy hiteles képet adhasson a hősről:  

„Médea addig a napig egy és ugyanazon helyen élte az életét, ha nem számítjuk ide 

egyetlen moszkvai utazását Szandrocskával és elsőszülöttjével, Szergejjel, és ez az 

állandósult élet – amely egyébként önmagában véve viharosan változott: forradalmak, 

kormányváltás, vörösök, fehérek
44

, németek, románok, egyeseket kitelepítettek, 

másokat: – a menekülteket, a hontalanokat meg betelepítettek – eredményezte végül is 

Médeában az olyan fáéhoz hasonlatos szilárdságot, amelyik belemélyeszti gyökereit 

köves talajba, fölötte ugyanaz a nap süt nap mint nap, évről évre ugyanazt az utat járja 

be, a fát mindig ugyanaz a szél éri
45

 és hoz évszakhoz kötött illatokat, amelyek hol a 

parton száradó vízi hínárból, hol a nap alatt rothadó gyümölcsből, hol meg a keserű 

ürömből származnak.”46 

                                                                                                                                                                                     
találkozhatunk színekkel, zajokkal.  

44
  fehér szín: A fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség 

jelképe. Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi. Magában foglalja a földi világ dualitását, mivel 

egyaránt jelenti az életet és a szeretetet, de a halált, a gyászt is, ahogy a többi szín hiányát, ill. összességét is 

kifejezi. . A szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes 

és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001, meg kell azonban jegyeznünk, 

hogy ebben az idézetben a fehér politikai üzenetet hordoz magán, ebbéli jelentése tehát nem mindenképpen 

azonos a szimbólumtár meghatározásával. 

45
 fa:A növényvilág ciklikusan pusztuló és újrasarjadzó részeivel, elsősorban a virágokkal szemben az életerő (és 

különösen az örökzöld fa) az öröklét szimbóluma. A szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. 

Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, 

Bp., 2001 

46
  ULICKAJA 2003, 193.(Медея до того времени провела всю свою жизнь безотлучно в одних и тех же 

местах, если не считать единственной поездки в Москву с Сандрочкой и ее первенцем, Сергеем, и эта 

безотлучная жизнь, которая сама по себе стремительно и бурно менялась – революции, смена 

правительств, красные, белые, немцы, румыны, одних выселяли, других, пришлых, безродных, вселяли, – 

придала в конце концов Медее прочность дерева, вплетшего корни в каменистую почву, под неизменным 

солнцем, совершающим свое ежедневное и ежегодное движение, да под неизменным ветром с его 

сезонными запахами то высыхающих на берегу водорослей, то вянущих под солнцем фруктов, то 
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Hármas rendszer: Tapintás, szaglás, látás 

Láthatjuk tehát az egész művet átszövő természetközeliséget Médea jellemének ábrázolása 

kapcsán is, s megfigyelhetjük, hogy a politikai történések hirtelen változásait is a természeti- 

földrajzi jelenségek segítségével ábrázolja, mint például a „viharos változás”, és ismét csak 

kiemelt szerephez jutnak a színek is, úgy, mint a vörös és a fehér, amelyek ezúttal nem a 

természet változékony arcát vagy a nagyváros mindennapiságát igyekeznek lefesteni, hanem a 

politikai hatalom szimbólumaiként jelennek meg; csakúgy, mint az ivanovi Színes szelek 

esetében is, ahol „a társadalmi történések domináns színe a vérvörös. Az ölés, a polgárháború 

és a forradalom színe a vörös, a véráldozatok színe a vörös.”47.  Megjegyzendő, hogy az orosz 

szimbolizmus (Bunyin) mellett az orosz avantgard is él a szinesztézikussággal. A természet 

rendjét, a harmóniát, az összhangot a Krímben is megtörik a polgárháborúk véres eseményei, 

a politika változásai, amelyeket Médea bölcs belátással, hangtalanul visel, de a narráció a 

színek segítségével ismételten érzékelteti az események fontosságát. Mindemellett az emberi 

szervezet heves fizikai reakciói is jelzik, hogy a háborúk, vérengzések okozta tragédiákat, 

veszteségeket az ember valójában csak nehezen győzheti le. Gondoljunk itt Médea férjének a 

pártgyűlésen való részvételére, amikor is felszólalása előtt igen komoly remegés és félelem 

keríti hatalmába, nem tudja leplezni zavartságát sem.48 A férfit végül Médea kezének 

megnyugtató érintése hozza rendbe, ismételten jelentős szerephez jut az érzékelés ezen típusa. 

A testi érintkezés tehát nem csupán Butonov és Mása kapcsolatában meghatározó jelentőségű, 

hanem itt, Médea és Szamuil viszonyában is. Mása életében a kezdetektől igen nagy 

jelentősége van a testi érintkezés valamely formájának, számára, mint korábban láthattuk, 

meghatározó jelentőséggel bír az érintés: „Alekszandra megfogta a kezét, és a kislány abban a 

pillanatban elaludt. Amikor azonban Alekszandra megpróbálta óvatosan kiszabadítani a kezét, 

                                                                                                                                                                                     
горькой полыни.) Paszternak Zsivágó doktorában hasonlóképpen: a politikum eluralkodtával megbillen az 

egyensúly a természetelvűség és az addig az által leírt harci cselekmények között.  

47
  JAGUSZTIN, László: A színes szelek, mint új szenzuális narráció. In: Fonalka Mária (szerk.): A szavak érzéki 

csábítása. Narratív szövegvilágok a szenzualitástól a metanyelvig. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni 

Egyetem, 2006. 49–50. 

48
  Az esemény részletes leírása a regény 59– 60, illetve 65. oldalán olvasható. 
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Mása felnyitotta a szemét.”49 A dolgozat lassan áttér egy másik értelmezés lehetőségére, de be 

kell, hogy lássuk, Médea krími világában nem csak a klasszikus érzékelés, mint a látás és a 

hallás kap jelentős szerepet, kulcsfontosságú lesz a tapintás és a szaglás is, ahogyan azt 

Hajnády a következőképp fejti ki tanulmányában Tolsztoj és Nabokov kapcsán:  

„Hosszú időnek kellett eltelni, amíg az irodalom a vizuális-auditív szférán túli 

érzékiséget is bevonta az esztétikum szférájába. A szaglást, az ízlelést és a tapintást 

azért rekesztették ki sokáig a művészet területéről, mert azt tartották, hogy az általuk 

keltett élvezet/utálat testi érzés, a fizikai jóllét/rosszullét érzése, melyhez a vegetatív 

(állati) létezés asszociációi társulnak. Az a felfogás, hogy a valóság esztétikai 

elsajátítása kizárólag a látás és hallás szervei útján lehetséges, a többi érzékelési mód 

csak kellemes vagy kellemetlen, de nem esztétikai, Platónig vezethető vissza.”50 

Hajnády tanulmánya arra a megállapításra jut, „az orosz regényhősök soha nem 

maradnak érzelemhullámzás nélkül, mindig teljesen átadják magukat pillanatnyi 

érzéseiknek, az oroszok sokkal készebbek és képesebbek a természetes emberi 

kapcsolatokra.”51 Ez szembetűnően leginkább Levin természetében figyelhető meg, 

Tolsztoj Levin különleges érzékenységét ezekben a mondatokban fejezi ki: „»Lám, 

lám, hallani és látni lehet a fű növését«” idézi Hajnády Tolsztoj Anna Kareninájának 

Levinjét. 52, s ugyanez a szagláson-tapintáson alapuló képsor jelenik meg a regényben, 

amelynek részleteit a 38. lábjegyzet tartalmazza.  

Hajnády feltevését nem igazolja azonban sem Médea, sem Mása világa, mindkét nő számára 

kiemelten fontos a tapintás. Médea esetében a növényekkel, a természeti kincsekkel való 

közvetlen érintkezésben jelenik meg ez az érzékelési forma, míg Mása a megnyugvást keresi 

a szeretett férfi, Butonov érintésében, melyek esetében semmiképp nem beszélhetünk az 

                                                           
49

  ULICKAJA 2003. 156. 

50
  HAJNÁDY 2006. 7. 

51
  HAJNÁDY 2006. 8. 

52
  HAJNÁDY 2006. 12 
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„állati létezés asszociációiról”53, viszont Hajnády tanulmánya negatív előjellel említi meg a 

tapintás-szaglás-ízlelés hármasát. Ulickaja regényében ezzel szemben pontosan ez az 

érzékelési forma lesz az, amely döntő jelentőségű, az érintés következtében alakul ki a nő és 

férfi között a vonzalom, amely később a lány számára droggá lesz, függőjévé válik a férfival 

való testi érintkezésnek, s valóban igaz, magának az ösztönökön is alapuló szexnek.  

Hajnády gondolata azonban igaz lehet az érzékelések egy másik igen jelentős területén, a 

szexualitásban, hiszen egyfelől ösztöneink kielégítésre törekvő lények vagyunk, ennyiben 

tehát lehet szó az előbbiekben említett állati asszociációról is. Látnunk kell viszont, hogy a 

regényben ez az ösztönök kielégítésére is szolgáló érintkezés nő és férfi között egyfelől 

átszellemítve, költői eszközök, metaforák, transzélmények segítségével jelenik meg. Másrészt 

– mintegy ellenpontként – úgy íródik le, mint valóban ösztönökön alapuló cselekvéssor, 

hiszen a regényben több helyen is leírva látjuk az ösztönök kielégítésére és kielégülésére 

szolgáló kifejezéseket is54 Mindenképpen szükséges kitérni a két szerető eltérő 

személyiségére, hiszen Mása minden szeretkezést extatikus élményként, transzállapotként, 

repülésként, lebegésként él át, teste forróságot és fényt áraszt, sírva fakad, míg Nyika sokkal 

gyakorlatiasabb, számára a hormonok mennyiségében, centiméterekben mérhető a gyönyör55, 

mintegy Mása ellenpontjaként is felfoghatjuk őt, aki együtt mosolyog Butonovval Mása 

szélsőséges állapotain. Míg Mása – ha innen tekintünk rá – szintén túlzásnak véli Nyika 

kijelentését. Mindeközben a férfi fanyar humorral kezeli a két nőt, ez a következőkben is 

kifejezésre jut: 

„»Na igen, a hugicák…– nem ment bele a rokoni szálak finomságaiba. – Teljes 

                                                           
53

  A kifejezést az előbbiekben idézett tanulmány tartalmazza, pontos helye az 5. lábjegyzetnél olvasható. 

54
  Mása és Butonov együttlétekor a férfi ezt a kérdést teszi fel a lánynak: „Mit tartasz te itt, kályhát?- nevetett fel 

Butonov.” ugyanezt idézi meg Nyika néhány mondata Mása felé: „Butonov kitűnő szerető és ez 

centiméterekben, percekben, órákban, a hormonok mennyiségében mérhető.” az előbbi idézet a regény 169., 

utóbbi pedig a 269. oldalán olvasható. 

55
   az eredeti részlet itt olvasható:ULICKAJA 2003, 269 
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ellentétek. Egyik nevet, a másik sír. Jól kiegészítik egymást.«”56 

Egyik szélsőség hívja a másikat, de amíg Mása őszinte, addig Nyika taktikus, rideg és bántó, 

szinte kineveti Mását őszintesége miatt, és ki is használja azt, így gondolkodik: 

„Minthogy Mása maradéktalanul beszámolt kiruccanásairól, nem volt nehéz 

megválasztania a megfelelő időpontot.”57 

A tenger hullámzásához hasonlatos a hősök érzelemvilága itt, a kortárs orosz irodalom 

remekművében is, ahhoz hasonlóan, mint az Anna Kareninában.  

„Az orosz regényhősök érzelemkifejezési gazdagsága, intenzitása részint abból fakad, 

hogy a dinamikusan változó, átmeneti társadalomban […] nagyobb az ingertúltengés, 

mint a statikus és kiegyensúlyozott társadalmakban, melyekben elapad az érzelmek 

áradása.”58 

Ulickaja regényeinek többségében is megjelenik ez a szilánkos, széteső, mozaikszerű világ, 

amelyet Médea mégis igyekszik összefogni, krími otthonából és lelkéből is törekszik kizárni a 

hatalom okozta fájdalmas sérüléseket, a város zajos forgatagából hozzá sietnek rokonai, a 

Krímben azonban nem apad el az érzelmek áradása.  A hősöket folyamatos, markáns 

impulzusok érik, testük rezgésein keresztül kommunikálnak, miközben átélik a természet 

jótékony változékonyságát is. Előbbi leginkább Mása és Butonov viszonyára jellemző, utóbbi 

Médea mindennapjait határozza meg. E három hős közül Mása vágyik szenvedélyesen a 

verbális kommunikációra, Médea szavak nélkül próbálja megfejteni a természet üzenetét, 

„Butonov azért nem beszélget, mert az érintések finom nyelvén ért.”59 Ahogyan Médea 

csalhatatlanul ismeri a vidék minden gyógyfüvét, fáját, bokrát, úgy „Butonov minden apró 

                                                           
56

  ULICKAJA 2003, 263. 

57
   ULICKAJA 2003, 267. 

58
  HAJNÁDY 2006, 10. 

59
  SLACHTA, Kriszta: Butonov védelmében – egy textiles hozzászólása. In: V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan 

és irodalom. elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben.  Művészetek Háza, Pécs, 2005. 95. 



 

 22 

 

 

csontot és izmot egyenként ismer, mozgat meg és gyógyít. Neki a csontok, izmok és 

mozdulatok elmesélik az ember egész életét.”60 Ezen a ponton kap tehát jelentőséget a 

korábban már idézett Hajnády-részlet, mely nem hagyja figyelmen kívül a tapintás 

fontosságát, hisz ennek köszönhetően bontakozik ki a még alig érezhető tragédia, a végzetes 

érintésé, azaz az érintés nyomán kialakuló függésé.61  

„A férfi beérte és megérintette a vállát. Mása óvatosan odanyúlt, ahol a sportoló vagy 

kicsoda az imént megérintette… Égett a bőre. Gépiesen odanyúlt a másik vállához is – 

de nem, csak a férfi érintésének nyoma égett.”62  

Mása és Médea tehát átlép az érzékelések egy másik, sokkal mélyebb dimenziójába. Médea 

szavak, megnyilatkozások nélkül is képes átlátni az otthonában zajló eseményeket: 

 „sem a hallása, sem a látása nem hagyta cserben Médeát. Eredendően jó 

megfigyelőképességének köszönhetően sok olyat is észrevett ifjú rokonai életében, 

amit azok nem is sejtettek.”63 

Úgy dönt azonban, hogy nincs módja szóvá tenni, (a frazeologizmus mindkét értelmében) 

rosszallását. 

 Mása ugyanennek a tehetségnek a révén esik szerelembe Butonovval, amikor is egy sötét 

ösvényen hazafelé tartva Butonov rákérdez a lánynál, lát-e valamit, mire a lány megjegyzi, 

olyan, mint a macska, éjjel is lát. Ezt követően Mása mosolyra fakad, amit Butonov a sötétben 

                                                           
60

 SLACHTA 2005, 96. 

61
  „egyedül a taktilis élmény során valósul meg a másikkal való kapcsolat közvetlensége, kölcsönössége és 

kizárólagossága” HAJNÁDY Zoltán: Színek mágiája, hangok liturgiája, illatok orgiája. In: A lét tüze. A fénylő 

logosz. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2011, 290-306, az idézet a tanulmány 298. 

oldalán olvasható.  S itt térek ki arra, hogy a tapintás eddig ugyan nem játszott döntő szerepet a regényben, 

csupán Mása és Butonov kommunikációjának alapvető eleme, ahogy arra Slachta Krisztina is rámutat a 

korábbiakban már idézett tanulmányában.  

62
 ULICKAJA 2003, 75. 

63
 ULICKAJA 2003, 51. 
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nem láthatott, mire a lány ezekkel a szavakkal reagál: „látod azt, amit senki más”64, s 

szenvedélyes viszonyuknak ez lesz a kiindulópontja, s találnak egymásra a Föld Köldökén.  

A Krím a négy őselem összhangját is hordozza: a Föld Köldöke a föld, a Fekete-tenger a víz, 

a szél, amely mindig ugyanaz, a levegő, az érintések égető nyoma pedig a tűz szimbóluma is 

lehet, s ehhez kapcsoltan újabb érzetek kerülnek előtérbe: a szárazság mint a „hanyatlásnak 

indult föld”65 velejárója, a víz hidegsége, az érintés okozta tűz, melyet Mása a vállán érzett, a 

szél járása, amely  ismerős illatokat hoz magával a levegőben.   

Széttöredezés, töredezettség,66 amely mégis egésszé válik a színek, zajok, illatok, erős 

impulzusok egymásra hatásával a krími hegyvonulatok, hegygerincek között. A nagyvárosi 

mindennapokra nem jellemző ez a harmóniát sugalló környezet, a világ felgyorsul, zaklatott 

ez leginkább Mására van hatással. A színek elhalványulnak, csupán a sötét és világos 

megszokott kontrasztja rajzolódik ki a történetben, amikor az átlép egy másik síkra, a narráció 

elvezeti a befogadót a városba.  

Színekkel itt már csak a cirkusz, az artisták világában találkozunk, amelyek azonban kevésbé 

intenzívek és árnyaltak, mint a Krímben. Vakítóak és rikítóak, nem finomak. Demonstratívak, 

szemet szúróak, nem adnak módot a meditatív dekódolásra. Mása tragédiájakor feltűnnek még 

finoman az árnyalatok, mint a sötétvörös komorság, a sűrűn kéklő szem, a sápadtsárga és a 

kellemetlen zöld árnyalatú fénysáv is,67 de ezen túlmenően a városi körülmények között nem 
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  ULICKAJA 2003, 168. 

65
  ULICKAJA 2003, 7. 

66
  A kifejezések az idézett Hajnády-tanulmányból, illetve Goretity József: Töredékesség és teljességigény. 

Huszadik századi orosz prózai művek értelmezése. Palatinus, 2005. c. tanulmánykötetéből (pontosan címéből) 

származnak, amelyben a szerző Ulickaja művét is értelmezi.  

67
 ULICKAJA 2003, 287. Az eredeti orosz regényben a hivatkozott kifejezések a következőképpen 

olvashatók:Тѐмно-красный ангел – jelentése az általam idézettel egyezően sötét vörös, глаза густо синели - 

jelentése a magyar kifejezéssel megegyezően sűrűn kéklő szem, бледно-жѐлтая полоса  с неприятным 

зелѐным оттенком  - , jelentése sápadt sárga sáv, kellemetlen zöld árnyalattal.  A legjelentősebb eltérés e 

szókapcsolat esetén érezhető. Itt kell hozzátennem, hogy a vörös, mint szimbólum a következőket is jelenti: 

Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó 
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láthatjuk azt a széles színskálát, amelyet a krími leírások esetén szinte minden mondatban 

érzékelhetünk. Mása halálában szintén nagy szerepet játszik: „Egy ferdén kockázott, lila, 

szürke
68

 és fekete színekből álló krepp kendő”69, amely előidézi a régóta lappangó tragédiát. 

Itt kell ismételten hivatkoznom egy igen fontos részletre: 

„»Bunyint a szerelem megfoghatatlan lényege (vagy lényegének az a része), foglalkoztatja, 

mely Isten tudja, honnan, mint az árvíz, zúdul az emberre és a hősöket a végzetük felé 

sodorja, úgy, hogy a szokványos lélekábrázolás ebben az örvénylő forgatagban szétesik, 

eszeveszett forgáccsá vagy törmelékké válik«”70- említi meg Hajnády Hodaszevics 

gondolatát, melyet Ulickaja regényére is vonatkoztathatunk, s ennek sodrában megértjük, 

hogy mi  vezetett a „lila kendőn”71 túl a lány tragédiájához. Meglátásom szerint, pontosan az 

                                                                                                                                                                                     
színe. A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port (okkert) szórtak a temetkezési szertartás 

során.  A távol-keleti kultúrákban az öröm kifejezője. A szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. 

Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, 

Bp., 2001, 

68 szürke: A színek világának centruma, az átmenet minden szín között: ebben az értelemben az ember 

szimbóluma. A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a nyomasztó 

„szürke” hangulat, a depresszió.  A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát 

jelképezi.  A szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az 

egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001, 

69
 ULICKAJA 2003, 260. Itt is látható tehát a színek, formák, alakzatok összhangja, amely összhang szorosan 

összefügg az érzékelés egyik jelentős módjával, a tapintással, mivel azonban ez az irány nem képezi szorosan az 

elemzés tárgyát, erre részletesen nem térek ki. 

70
  HAJNÁDY 2011, 300. 

71
  ULICKAJA 2003, 287. lila: A mértékletesség színe. Egyenlő távolságra van a pirostól és a kéktől, a 

világosságtól és a sötétségtől. Egyensúly föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a csalétek, 

a vágy és az ész, a szerelem és a bölcsesség között. Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, 

józanságot, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát, gyászt, bánatot; jelképezheti az öregkort. A 

szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar 

kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001, 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#sz%C3%ADnek
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#hamu
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#k%C3%B6d
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„árvíz”
72

az, Butonov alakjában, mert hozzá kötődnek az áradásmetaforával is leírható 

érzelmek, amelyek Másában robbanásszerűen alakultak ki egy egyszerű, ám mégis érzéki 

érintés hatására. Ami a férfi számára foglalkozás, a mindennapi megélhetés forrása, az 

Másának a betegsége, végzete lesz, amit a regényben így olvashatunk: 

„Azt is átgondolta újra, hogyan reagált még a múltkori kiránduláson a teste, amikor a 

férfi első, véletlen érintésétől égni kezdett a válla, és egész éjjel rázta a hideg. »Hát ez 

sorsforduló, megint egy sorsforduló« – gondolta”73.  

Mása, mintha előre tudta, legbelül érezte volna, hogy ez a férfi, és a hozzá köthető érzések 

fogják eldönteni az életét, elindítani egy végzetes irányba, ahonnan visszafordulni már nem 

lehet, és a narráció és a befogadó el is engedi őt, hagyja elmenni, mert belátja, hogy ennek 

más megoldása nem lehet, csak a lány tragikus tette. Amely végül, egy más szempontból, 

békét teremt egy kapcsolatban, a tragédiában benne rejlik a megértés és elfogadás, a 

megbocsátás lehetősége, hiszen Médea ennek révén veszi fel újra a kapcsolatot a húgával, 

akivel huszonöt éven át nem beszélt. Hajnády tanulmányrészlete párhuzamba állítható egy 

igen provokatív írással, amely viszont nem akarja meglátni a színeket, a zajokat a regényben, 

sőt Mása a tanulmány írója szerint „egyszerűbb nőcske”
74

, aki „simán leugrott a balkonról, 

nem mélyedve antik eszmefuttatásokba”75.  A tanulmány alapján nem gondolom helyesnek 

Mása jellemzését, mivel személyiségének összetettsége indokolt, a narrátor 

szociálpszichológiai, szocializációs, genetikai motiváltsággal magyarázza a lány tettét, s 

valóban visszavezeti a tragédiát a gyermekkori bántalmakra, fájdalmakra, amelyeket Mása 

egyedül nem képes feldolgozni, hiszen tudjuk, hogy a lány nagymamája a kislányt vádolja 
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 HAJNÁDY 2011, 300. 

73
  ULICKAJA 2003, 222. 

74
 A kifejezés eredetileg a 71. lábjegyzetnél feltüntetett tanulmányban olvasható. 

75
 SZTRASNIJ, Alekszandr: A Ljudmila Ulickaja-jelenség. In: V. Gilbert Edit (szerk.): Embertan és irodalom. 

Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben.  Művészetek Háza, Pécs, 2005. 76–80. az idézett 

gondolatok, a 77. oldalon olvashatók.  S meg kell jegyeznem, a kötet szerkesztőihez hasonlóan nem gondolom 

helyesnek ezt a felvetést, de nem feladatom megítélni bárminek is a helyességét, az idézett részeket 

összehasonlításnak szánom, a regény sokféle elemzési lehetőségeinek egyikeként. 
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szülei halálával.  

E rövid kitérő után vissza szeretnék lépni dolgozatom eredeti gondolatához, mely a táj, a 

színek, a zajok, illatok fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. 

A történet alakulásában döntő szerepet játszik a Krím és a táj ezerféle arca. Médea tudása a 

természetről, a benne rejlő lehetőségekről már majdnem természeten túli, mindig tudja, 

melyik növényhez forduljon segítségért, bár nem orvos, vagy biológus, nincsen semmiféle 

tudományos fokozata, mégis tekinthetjük úgy, mint laikus, ösztönös, autodidakta 

természettudóst. Hiszen olyan hosszú ideje él már a lehető legnagyobb közelségben a 

természettel, ismeri közvetlen környezete minden élő szervezetét, hogy akár tudósnak is 

tekinthetnénk. Pontosan tisztában van vele, milyen sérülésre melyik a legmegfelelőbb főzet, 

párlat, gyógytea vagy növények nedveiből összeállított balzsam. A krími tájról szóló leírások 

és Médea jól bevált praktikái, amelyekről olvasunk, lehetnének egy modern kézikönyv 

útmutatásai is, melyben minden testi problémánkra megoldást találhatunk a természet kincsei 

által. Médea „gyógyszertára” rokonai és a helyiek számára is jól ismert, saját sérülését a 

méhviasz, a káposzta és hagyma elegyével gyógyítja, míg férje sebeit forralt 

napraforgóolajjal
76

 tisztítja ki. A méz
77

, a méhviasz a népi gyógyászatban is jelentős, s mint 

ahogy itt is, úgy sok más klasszikus orosz irodalmi műben megjelenik. Téren Gyöngyi egyik 

tanulmánya78 Tolsztoj Anna Karenináján keresztül hívja fel a figyelmet a méz, mint 

folklórelem fontosságára és kiemeli a következőt is: „a méz számos kultúrában a bölcsességet 
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 olaj: Az olajfa terméséből, az olajbogyóból nyerik, ill. olajos magvakból sajtolják. A hagyomány különös erőt 

és gyógyító hatást tulajdonít neki. • Babilonban az orvost „olajismerőnek” hívták. A mindennapi életben a 

fájdalmakat enyhítő olaj kultikus használatakor evilágon túli erejében is hittek. A szimbólum értelmezése innen 

származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál 

József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001 

77
 méz: A méhek által a virágok nektárjából készített édes anyag a halhatatlanság, a beavatás, az újjászületés és 

az erő szimbóluma. A méhekről úgy hitték, hogy szűznemzéssel szaporodnak, ezért vált a méz tökéletesen tiszta, 

szent étellé. A szimbólum értelmezése innen származik: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az 

egyetemes és magyar kultúrából. Szerkesztette: Pál József, Újvári Edit, Balassi, Bp., 2001 

78
  TÉREN Gyöngyi: L. Ny. Tolsztoj munkássága a folklór tükrében. In: Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. 

századi orosz irodalom történetébe I - II. alapozó ismeretek az orosz – szláv és az orosz – magyar irodalmi 

kapcsolatok köréből. Második kötet. Budapest, 2006, 586–615. 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#olajfa
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jeleníti meg.”79 A tanulmány szerzője kimutatja annak kultúrtörténeti jelentőségét is.80 A méz 

tehát a Médea és gyermekeinek is többször visszatérő motívuma, s mint ilyen, valóban a 

bölcsesség szimbólumaként is funkcionálhat, ha tekintetbe vesszük Médea világhoz, 

önmagához, rokonságához és – nem elhanyagolhatóan – a természethez, valamint a körülötte 

állandóan formálódó kapcsolatokhoz való viszonyát.  

Párhuzamosság és ellentétesség 

A színekben, zajokban, illatokban bővelkedő orosz regény párját nehezen találhatnánk meg a 

kortárs irodalmakban – talán az Orlando és Balzac Sarrasine-ja, valamint Proust Az eltűnt idő 

nyomában című tudatfolyam-regénye az, ahol van hasonló érzéki tobzódás a nyelvben –, a 

magyar irodalomban kínálkozó ellentétes párhuzamosság tekintetében érdekes egy pillantást 

vetni a Szabó Magda-életműre. Hullámok kergetése81 című műve bizonyos vonatkozásban 

figyelemre méltó darabja az életműnek. (A példányomat 1978-ban vették ki előttem a 

könyvtárból.) 

Érdemes a címmel kezdenünk, hiszen már itt érezhető, hogy az útirajz nagy valószínűséggel 

olyan tájakra kalauzolja el az olvasót, ahol biztosan találkozik a tenger, a víz nyújtotta 

élménnyel. Útiélmények leírásáról van szó82, a személyiség és a táj, az épített környezet 

viszonyáról, egymásra hatásáról, éppen ezért figyelhetők meg az általam keresett nyomok itt 

is, ha nem is úgy, mint az orosz regényben.  

Egész Európát átívelő utazássorozat tárul elénk a szövegben, Svédországból indulunk, érintve 

Dániát, Angliát, Franciaországot, Oroszországot, Németországot eljutunk Dél-Európa tájaira 

is, egy a fontos, mindig érintve a tengert. Különböző tájak, eltérő kultúrák, intenzív színek, 

zajok, illatok jelennek meg itt is. A regényidő négy évet ölel fel: 
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  TÉREN 2006, 598.  

80
  A méz motívumának sokrétű és részletes értelmezését lásd itt: TÉREN 2006, 598.  

81
 SZABÓ Magda: Hullámok kergetése. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965. 

82
  A szerző előre bocsátja, hogy „semmivel sem bővítik majd gazdasági, földrajzi, vagy társadalomtudományi 

ismereteit, nem útirajzot kap, csak személyes jellegű följegyzéseket” SZABÓ 1965. 5. 
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„Az első svédországi repülés, a tenger megpillantása, a hideg, havas, ünnepre készülő 

idegen világ nyüzsgése 1959-ben éppúgy ámulatba ejti, mint két évvel később Anglia, 

ahol Shakespeare, Dickens hőseit keresi, és az általa elképzelt konzervatív angolokat, 

de aligha bukkanhat rájuk, a szédítő modern világvárosban. Aztán Párizson rohan 

végig, 1962-ben, hogy aztán Németországban végre kipihenhesse magát, s rövid idő 

múlva a Szovjetunióban találkozzon írókkal, kiadókkal, olvasókkal. 1963-ban latin 

tájakra Olaszországba is eljut, ahol az ifjúságában tanult holt betűket válthatja életes 

élményekre.”83 

Örök kérdések, kimeríthetetlen témák: Ljudmila Ulickaja és Szabó Magda az écriture 

féminine tükrében 

„Másként írnak a nők?”84, ez ebben az esetben is kérdés, hiszen a féminine écriture véli 

csupán meghatározhatónak a férfi-női írásmód, írástechnika, stilisztika karakterisztikumait, 

tágabb értelemben jelölhető ki inkább némi konszenzus, tekintetbe kell és lehet venni a női 

írásban megnyilvánuló, látásmód, szemlélet, viszonyulás eltéréseit. A kérdés kimeríthetetlen, 

a téma örökzöld: 

„A nők és férfiak témái ugyanazok: szabadság, gyönyörűség, szerelem, féltékenység, 

betegség, halál, veszteség, magány, szépség. A témák ugyanazok, a szerzők neme és 

életük különbözik. No de két nőé vagy két férfié sem egyforma. Ám ez a különbség 

áthidalhatatlan. Kevés férfi-író tud nőalakokat belülről hitelesnek mutatni.”85 

A témák ez esetben sem különböznek, a szépség és szenvedélyesség jelenik meg mindkét 

műben, s jelenne meg akkor is, ha egy férfi-író művét vizsgálnánk. A hangsúly valóban a női 

lélekben végbemenő pszichológiai folyamatok leírásának eltérésén van, s ezt megírni nem 

kizárólag férfi és nő képes másképpen;, fontos hangsúlyozni a két női írás által megjelenő 
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  Kónya Judit: Szabó Magda - Ez mind én voltam. Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 116. 

84
  V. Gilbert Edit egyik egyetemi szemináriumának címe, ahol többek között Szabó Magda és Ljudmila Ulickaja 

regényeinek összevetésével is foglalkozott.  

85
  BALLA Zsófia: Nőirodalom. Mi az? In: Magyar Lettre Internationale 1997 tavasz, 24. szám. utolsó elérés: 

http://www.c3.hu/scripta/, 2011.09.29. 

http://www.c3.hu/scripta/
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különbségeket is, hiszen: „két nőé vagy két férfié sem egyforma”
86

, ezzel együtt pedig 

tökéletesen jól mutatja a lényeget a következő állítás is:  

„A sajátosan »női«-nek tartott témákhoz még csak annyit, hogy férfiakat is 

megcsalnak, otthagynak, becsapnak – nők, vagy más férfiak –,ők is szenvednek az 

öregségtől, magánytól, a szegénységtől, a gyermekeik hiányától. A férfiak is 

szoronganak, küszködnek hitükért és életformájukért. Többségük retteg a hadi 

táboroktól és az önkénytől. Miközben...  

Miközben a nők a lélek és szerelem dolgaiban – elnézést a globális nők-férfiak 

szóhasználatért – sokszor férfiasabbak a férfiaknál, sokkal bátrabbak.”
87

 

Médea Ulickajánál együttérez a fegyvert fogni képtelen férfival. Jellemző és megható ez a 

szolidaritás: a nőíró által kimondott együttérzés a maszkulin világ értékrendjével. Ulickaja 

bátorsága a szexualitás finom leírásában, a nő és férfi testi kapcsolatának érzékletes 

megjelenítésében ölthet testet, míg Szabó Magda férfias nőket mutat be, akikben kevesebb a 

nyoma a nőkre jellemző érzékenységnek. Az ő bátorsága ebben körvonalazódhat: az 

intellektuális, értelmiségi nő szerepegyeztetésében. A Hullámok kergetése című munka én-

elbeszélője inkább magán hordozza a nőiség, nőiesség jegyeit, míg Iza a Pilátusban egy férfi 

tulajdonságait birtokolja inkább, jellemét és egyes külső tulajdonságait illetően is. A 

határvonal tehát éles a két szerző esetében.  

Felmerülhet bennünk a kérdés – joggal persze –, hogy létezik-e egyáltalán női vagy férfi írás?, 

létezik-e egyáltalán nőirodalom, s ha igen, mi az?88 

Hisz, mint látjuk, olvassuk Balla Zsófiánál is:  

„Az irodalom, mi tagadás, mű-centrikus. Christine de Pisan, Katherine Mansfield, 

Emily Dickinson, Marguerite Duras nem attól jó, hogy nő. És nem annak ellenére. 
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Mert van tudás, testi és élettapasztalat, amely csak nőnek adatott meg.”
89

 

Ez a tudás jelenik meg Ulickajánál és rejtődik el kissé Szabó Magdánál, de nem teljesen, 

finom utalások formájában azért tetten érhető. 

Miközben keresem a női írásmód tipikus jegyeit a két írónő regényein keresztül, hiszen azt is 

keresem (függetlenül attól, hogy a dolgozat tárgya a motívumelemzés, komparatisztikai 

vizsgálódás), látom, tökéletesen jogosnak tűnik a kérdés, amely Balla Zsófia tanulmányának 

címét is adja, s amelyet korábban több helyen is idézek. S azt a kérdést, hogy szükséges-e éles 

határvonalat húznunk a női és férfi írásmód között, jól megválaszolhatjuk Demény Péter 

cikkének segítségével, melyből alább idézek: 

„Iza két rendes, emberséges, józan ember lánya, ő maga mégis olyan sótlan és 

gyakorlatias, hogy abba csak belehalni lehet, abba ő is belehal tulajdonképpen. Tóth 

János, a Csutak, gyilkossággal váltja meg azt a jogot, hogy végre szabad és felnőtt 

személyiség legyen, olyan gyilkossággal, amely felesége és a saját családja közötti 

ádáz gyűlöletből s az asszony merevségéből, meg nem alkuvásából, sznobériájából, 

zsarnokságából fakad. Rettenetes Szabó Magda nőképe.”90 

Ha hiszünk Demény Péter sarkos kijelentésének, hogy Szabó Magdánál kemények, 

kegyetlenek a nők, az életmű egy vonulatára látunk rá. (Az Ajtóban például Magda rálát 

magára és változik.) Ebből a szemszögből vizsgálva a női írás, nőkép problémáját: a nőkre 

jellemző pszichológiai tudás-érzékenység, a „testi és élettapasztalat”
91

 nem igazán 

érzékelhető, bár a Demény-cikk pontosan arra mutat rá, hogy nőírók, nőként igenis képesek 

láttatni a bennük rejlő vadságot, kegyetlenséget, maszkulinitást is megmutatni az életmű 

bizonyos darabjaiban. (A Für Elise, az Ókút esetében is többféle nőtípussal találkozunk.)  
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Van-e, lehet-e radikális különbség a férfi-írás és női-írás között, ha a témák azonosak, és a nő 

képes írni saját kegyetlenségéről, zsarnokságáról, olyan eszközökkel, amelyeket nem 

feltételezünk akkor, ha tájak, érzetek, érzékelések mikroszkopikus leírásairól olvasunk, úgy, 

ahogyan az általam elemzett Hullámok kergetése című útirajzban is tesszük? Hiszen a színek, 

zajok, illatok szövik át a teljes művet, illatoznak a lapok, ahogyan bejárjuk általuk a 

mediterrán tájakat, olajszag csapja meg az orrunkat a művön át, miközben Svédországba visz 

el minket az elbeszélő. Ezzel párhuzamosan pedig rideg és kegyetlen nőkről olvasunk az 

életmű különböző darabjait vizsgálva, akiknek egyáltalán nem jellemzője az érzékenység, az a 

szem, amely meglátja a finom színárnyalatokat, az az orr, amely érzi a tájak markáns illatait, 

az a szív, amely a falun élt anyát emeleti betonlakásba zárja.  

Ami az útirajzból kimaradt, avagy az érzéki erotika hiánya  

Az orosz regényben a testiséghez, szerelemhez, szexualitáshoz kapcsolható leírások is erősen 

kötődnek a tájhoz, színekhez, Szabó Magdánál viszont csak a táj szépségeire figyelünk, azt 

érzékelhetjük, de nehezen bukkanhatunk az érzéki szexualitást megjelenítő részekre, a 

narráció még utalásszerűen sem említ ilyen tartalmakat. S meg kell említeni, hogy a Szabó-

életműben csak néhány olyan művel találkozhatunk, amelyekben valamiképpen megjelenik a 

testiség illetve annak leírása, de ezekben az esetekben is hiányként
92

, az anyai aszexualitás 

kompenzációjaként
93

 van jelen, s: 

 

„Mindkét szülő a gyerekkel való extra foglalkozásba fordítja ki nem teljesített libidóját. A 

gyerek- és kamaszlányok pedig a maguk módján nyilvánítják meg, projektálják vágyukat. A 

házasság ábrázolása is mellékvonulat.”
94

 

Itt szükséges visszatérni a korábbiakban már röviden felvázolt gondolatmenetre. A 

feminizmus Hélène Cixous által képviselt iránya hangsúlyozza: 

„Az írás egy olyan területet jelentett, ahol a nő elfojtása megismétlődött […] Olyan 

terület ez, amely kendőzetlenül magával hozta a nemi ellentét (és nem a másság) 
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összes jelét és ahol a nő sosem jutott szóhoz, ami már csak azért is súlyos és 

megbocsáthatatlan, mivel az írás maga változás lehetősége…”
95

 

Cixous a „test cenzúrázásáról”
96

 beszél, hangsúlyozza, hogy „elfordultunk a testünktől, mert 

szégyenletes módon megtanították nekünk, hogy ne ismerjük meg, buta prüdériával 

kezeljük”
97

 

A legfontosabb célkitűzés mégis ez:  

„A nőiségről a nőknek majdnem mindent meg kell még írniuk: a szexualitásukról, a 

vagyis a végtelen és változó összetettségről, erotizációjukról, testük földrajzának apró-

hatalmas, ragyogó izzásairól, nem a sorsról, hanem ösztönök, utazások, átkelések, 

előrejutások, hirtelen és lassú ébredések kalandjáról, egy valaha félénk, ám hamarosan 

felbukkanó zóna felfedezéséről.”
98

 

Mint a részletek is rámutatnak, a nő számára egyre inkább fontos lesz, hogy 

felszabadulhasson korábbi – a férfitársadalom által rárótt – igája alól, s megírhassa önmagát, 

érzékeléseit – minden bűntudat nélkül. A Médea és gyermekei – ha ilyen szemszögből 

tekintünk rá – megfelelő mintája lehetne a feminista írásmódnak, hiszen egyebek mellett 

például a nő által megélt és átélt szexualitásról, gyönyörről is ír, de a regény ennél jóval 

összetettebb.
99

 A társadalmi, kulturális, pszichológiai meghatározottságról, a test és lélek 

szétválasztásáról, a test-és világérzékelés összefüggéséről a nő szempontjából, több helyütt is 

olvashatunk. 
100
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Amíg Ulickaja regényének narrátora bátran beszél a női szexualitásról, nemiségről, 

gyönyörről is, addig Szabó Magdánál igen nehezen találhatjuk meg ezeket a szálakat, bár 

néhány helyen – más formában – találkozhatunk velük, de leírásuk, megjelenésük nem olyan 

erős, mint ahogyan az az orosz regényben megjelenik, vagy ahogyan azt a cixousi irány 

képviseli és – a korábban már idézett tanulmányrészletek alapján talán nem túlzás ezt állítani 

– el is várja. Fontos látnunk azonban, hogy Szabó Magda művei közül néhányat épp az 

écriture féminine szempontrendszere alapján értelmeznek
101

 

Jelen van tehát minden Szabó Magdánál is, ami a természeti szépségek, a táj sokszínű, változó 

arcának leírásához eszközként szükséges lehet: színek, zajok, illatok, érzetek, sajátos 

megfestései a tapasztalatoknak, amelyeket aztán élethűen tár a befogadó elé. Mindkét regény 

radikális hatást gyakorol az érzékszervekre a bennük megjelenő ízek, színek, zajok, illatok 

révén. Számtalan szinesztéziával találkozunk például Szabó útirajzában, színekben tobzódó, 

élettel teli (táj)leírások alkotják a szövegtestet, s ezek markánsan megjelennek az orosz 

regényben is, a Médea és gyermekei lényege, központi cselekménye még inkább kiemelkedik 

ezeken a leírásokon keresztül, hiszen mint azt korábban kifejtettem, a sorsfordító események 

(például a szerelmesek egymásra találása) minden esetben ezeken a festői szépségű tájakon 

zajlanak.  

 Hasonlóság mutatkozik a két szöveg közt abban is, ahogyan a városi színek elhalványulnak, a 

természetben pedig felerősödnek, de Szabó Magda írásaiban hiányzó elemként, témaként 

tételezhető az érzéki erotika. Nagyon apró, finom, puritán, szemérmes utalások érzékelhetőek 

csak, azok is csak elszórva az általam ismert regényekben mialatt világosan látszik, hogy a 

visszafogottság mögött ott rejlik egyfajta szakavatottság is. Szabó Magda Pilátusában például 

egy igen kemény, konok, férfias nővel találkozunk, alakjában nem jelenik meg a női lélek 

finomsága, empatikussága, a narráció sem utal arra, hogy milyen lelki folyamatokon, 

esetleges vívódáson megy keresztül a hős, amíg anyját kiszakítja természetes környezetéből, 

jóindulatból, praktikus megoldásként. A regény szerzője Iza jellemét külső és belső 

tulajdonságai alapján férfiasként és férfiasan jeleníti meg. Itt nem is szükséges különbséget 
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tenni a női és férfi írás között, hisz Szabó Magda ez esetben valóban nem nőíró. Nem kerül 

előtérbe az a bensőségesség, tárgyismeret, hitelesség, amely a nőíróra jellemző akkor, amikor 

hősnőjét belülről ábrázolja, hisz itt egyáltalán nem kerülnek előtérbe Iza érzései, tapasztalásai, 

érzetei.  Szilárd, rideg, öntudatos karaktert formál meg Iza személyében, akire igaz lehet Balla 

Zsófia állítása, mely szerint:  

„Adott esetben ők is a náluk gyengébben, úgymint gyereken, öreg szülőn, vagy a 

rajongó lovagon bosszulják meg sérelmeiket. Szadizmusuk éppoly kemény és éppúgy 

elítélendő, mint a másik nemé.” 102 

 

Szembetűnő azonban a hasonlóság a két műben a leírások tekintetében. Mindkét narrátor, 

elbeszélő mikroszkopikus megfigyeléseket végez a természetben, érzékletesen mutatja be, 

festi le a körülötte lévő tájat, szinte érezzük az ízeket, illatokat, a lapokon átszüremlenek a 

színárnyalatok, amelyek komoly eltérést mutatnak a városon belül és az erdők tisztásain.  

Szabó Magdánál megjelennek a kikötőváros intenzív szagai, mint a „kátrány- és olajbűz”103, 

szegfű- és banánillat104, „tapintható, sűrű csend… ez már sárga, az ember belevész, mintha 

alátaszítanák egy tányér síkos mézbe,…”105. Tehát ez is egy jól érzékelhető hasonlóság, hisz a 

városokban, a kirándulások során szintén nem olyan erősek az illatok, mint a természetben, az 

erdőkben, Anglia, Franciaország híres parkjaiban, vagy Olaszországban, Capri szigetén, 

amelyről az elbeszélő így nyilatkozik: „Capri gyógyít meg újra…a Földközi-tenger egyszerre 

kék, zöld, és arany”106. Szabó Magda narrátora  a szakma, az értelmiségi nő, a kultúratörténet 

nézőpontjából tekint a világra, mialatt a szerelemről, érzékiségről nem esik szó, még azzal 

együtt sem, hogy az utazást a szeretett férj társaságában teszi. Ezzel szemben Ulickaja 
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regényében nem jelenik meg az értelmiségi nő, de a táj, az érzéki, szinesztézikus leírások 

szerves részei a cselekménynek, narrációnak. A dolgozat orosz regényt tárgyaló részében 

kiemeltem, hogy Médea alakja egy tájkép része is lehetne, ugyanez jelenik meg Szabó 

Magdánál is:  

„Az ég egyetlen darab sötétkék vitorlavászon, a tenger millió mozgó aranycserép, az 

árnyak, mint a ciprus olyan feketék, a szirtek ösztövérek és úgy szomorúak, ahogy egy 

nagyon nagy műalkotás.”107 

Mintha az elbeszélő – Médeához hasonlóan – maga is ennek a csendéletnek, műalkotásnak a 

szerves része lenne. 

Médea élete során kétszer hagyja el a Krímet, hat hétre távolodik el otthonától, akkor is 

nehezen válik meg fáitól, bokraitól, a vidék természetességétől. Élete a természettel 

összehangoltan folyik, kapcsolata a tájjal már-már szimbiotikus, kölcsönös 

egymásrautaltságként is definiálható. A táj szépsége, harmóniája, élénk színei megnyugtatóan 

hatnak a befogadóra, de látnunk kell, hogy ez a nyugalmat és békét árasztó föld milyen 

változásokat idéz elő többek között Mása életében is, hisz ezen a vidéken éli meg a 

legmélyebb és legérzékibb szerelmet Butonov oldalán, Georgij itt ismeri meg későbbi 

feleségét, Nórát. Alik ennek a tájnak a révén veszíti el gyermeke anyját. Felkavaró és 

megnyugtató, akár Szabó Magdánál Amalfi tájai, de utóbbi táj nem hordozza magában a 

titkos tragédiát – nem cselekményesül regényfikcióvá.  

Míg Szabó Magda munkája egy hosszú szakmai és magánjellegű utazássorozat leírása, 

összesen négy évet ölel fel, az elbeszélő bejárja szinte egész Európát, addig Médea hat hetet 

tölt távol otthonától. A zsongás, a színes forgatag azonban sokkal inkább jellemzője Szabó 

leírásainak, a városokban hömpölygő embertömeg, a folyamatos lüktetés-pulzálás nyomon 

követhető akár az északi, akár a déli tájakon kalauzol minket az elbeszélő. Amíg a sorsfordító 

események az orosz regény esetében a Krím tájain zajlanak le, a hegyekben, a Föld köldökén, 

s mozdítják ki a szereplőket a hétköznapok megszokottságából, addig Szabó Magda 

elbeszélője a megnyugvás lehetőségére mutat rá az erdők, tájak leírásakor, ahol viszont 
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szintén erősödik a színek, illatok intenzitása, ugyanúgy, mint Médea krími világában. Bár 

látnunk kell azt is, hogy a magyar mű lapjain a városon belüli bolyongások, felfedezőutak 

során is nagy a nyüzsgés, az élmények igen erősen hatnak a főszereplőre,  ezeket az érzeteket, 

asszociációkat látjuk viszont a regényben. Fontos megjegyeznünk, hogy a Médea és 

gyermekeiben is nagy jelentőséggel bír a hatás fogalma, vagyis az, hogy a szereplők hogyan 

élik meg a történéseket, hogyan hat rájuk egy érintés, mit vált ki belőlük egy találkozás egy 

szimpatikus férfival, mit éreznek az őket körülvevő tájból. Érdekes és fontos párhuzam lehet 

Mása megbetegedése Butonov érintése után, s Szabó Magda útirajzában az elbeszélő fizikai 

gyengesége. Amikor visszatér férjével Rómába, így szólal meg: 

„Mintha csak arra várt volna bennem valami, hogy megérkezzünk, hirtelen beteg leszek, 

gyönge, járásra is alig képes, ejnye, gonosz istenkék morgok, várhattatok volna még két 

napig. »A beteljesült álom« – gondolom, s elnevetem magam. Milyen különös, hogy ez 

ennyire megviseli az embert. Hát így fáj, ha valaki szembenéz az abszolút szépséggel egy 

ideig, hát úgy érzi magát utána, mintha elgázolta volna a villamos?”108 

És valóban Mása is lázas beteg lesz, miközben a magyar útirajz én-elbeszélője is elgyengül, 

ágyhoz köti a váratlan fizikai kimerültség, amely bár nem készült rá, mégis az elbeszélő 

nyomában volt, hisz megfeszített iramban, négy év alatt, munka közben járta be Európa tájait, 

szívta magába, akár a szivacs az élményeket, melyeket végül egy személyes útleírásban tárt 

közönsége elé  

Szépség és szenvedély  

Míg Szabó a szépség fogalmát jeleníti meg elbeszélőjén keresztül, addig Ulickaja esetében a 

szenvedélyről beszélhetnénk, hiszen Mása sorsában ott rejlett a szenvedély előidézte tragédia, 

megkerülhetetlenül „az önmagát lényeginek, autonómnak tekintő férfi mellett létező 

Másikként109 élte mindennapjait, hatása alá került, egy érintés következményeképp már nem 

tudta irányítani saját életét. Mása ténylegesen azonban a férfival való intenzív testi kapcsolat 
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által megjelenő lelki érzetek, felfoghatatlannak tűnő szenvedély hatása alatt élt/állt. A 

szenvedélytől függ., miközben Szabó Magda útirajza a szakmával összefüggésbe hozható 

szenvedélyről, fanatizmusról tesz tanúbizonyságot, a narrátor és a szerző számára a szakma 

jelenti a kizárólagos szenvedélyt. Simone de Beauvoir felfogásában „nem a természet 

(biológiai adottságok) határozzák meg a nőt, hanem ő maga azáltal, hogy testét érzetei és 

érzelmei útján magáévá éli. A test nem dolog, hanem helyzet: kapocs köztünk és a külvilág 

között, vázlata projektumainknak”110 Mása teste valóban lehet összeköttetés a külvilág és 

önmaga között, énjét pedig meghatározzák a testén keresztül megélt érzetek és érzelmek, ez 

fogja előidézni tragédiáját is.   

Összegzés  

A dolgozat lezárásaként, összegzéseként elmondható, hogy az orosz és magyar műben feltárt 

érzékiség-poétika eltérései leginkább a szexualitás, a testiség leírásában mutatkoznak meg. 

Amíg Ulickaja regényében a tájhoz, a táj leírásához köthetők a legerőteljesebb szexuális 

élmények, s ez vérbeli regénnyé válik, addig ez a magyar szövegből teljes mértékben 

hiányzik. Az orosz írás kapcsán elkerülhetetlen a szexualitás, a nőiség, a nemiség kiemelése 

is, amely misztikus eufóriává emelődik. Itt az elemzés több helyen is kissé kinyílik eredeti 

felvetésétől annak érdekében, hogy a színek, zajok, illatok, a tapintás, szaglás, ízlelés 

fontosságát ezen a területen is megpróbálja kimutatni.  

Szabó Magda útirajza egyfelől megfelel a dolgozat elemzési szempontjainak, hisz a Hullámok 

kergetése című munka narrátora igen érzékeny és aprólékos leírásokon keresztül mutatja be 

Európa számos országát, a történetből azonban hiányzik annak kibontása, hogy férfi és nő 

kapcsolatát hogyan alakítja, formálja a természet folyamatosan megújuló, változó arca.  

Ulickajánál tetten érhetőek a természet változásai, ezzel egyidejűleg pedig az is: hogyan képes 

egy érzéki, színekben, illatokban bővelkedő táj emberi sorsokat átformálni. 

Szabó Magdánál is megtalálhatjuk mindazt, ami jelen van az orosz írónál, de tudatosan nem 

lép el a testiség, a szexualitás leírása felé, bár életművében találhatunk olyan írásokat, 
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amelyekben ezekről is szót ejt  a rá ezen téren jellemző szűkszavúsággal.  

 

Szabó Magda férfias, kézben tartott narrációja átláthatóságot kölcsönöz munkáinak, de nem 

mutatja ki eltérő látás és-írásmódját, nem megengedő, az irodalmi feminizmus kevésbé 

koherens szerkesztésmódját önmagától távol tartó. 

Szabó Magda A pillanat című regényében is fel-feltűnnek a színek, zajok, illatok, bár kevésbé 

markánsan, sokkal inkább az elmúlást jelölendő. A vágy, a szerelem, a szex is, mint 

beteljesületlen létforma jelenik meg a magyar író műveiben. Nőalakjai, mint Caieta, Creusa, 

vagy Emerenc is, férfiasak avagy erős nők, mitológiaiak, maszkulin szerepkörökkel és/vagy 

jellemzéssel, miközben küzdenek saját stabilitásukért, szembenéznek vágyaikkal, amelyek 

kielégítetlenül maradnak.  

Az író 2011-ben kiadott naplóregénye, a Liber Mortis a férj halála után is továbbélő házasság 

spirituális leírása, melyben érződik az ízek, színek, illatok élvezetének hiánya, mindez 

azonban a szenzualitás poétikájával. Színekből a szürke és a csíkos vagy a halottzöld marad, a 

kielégületlen vágy forró izzásban ég. Szerepcsere történik élő és halott közt, az élet az 

írónőnek sivár hiányállapot, süket fülekre talál szenvedélyes, szenvedő hívása. Férjével való 

kapcsolatát a szerző egy magasabb rendű viszonyként ábrázolja, házasságukat felemeli, 

dicsőíti, képtelen elengedni elhunyt férjét. Kapcsolatuk finoman erotikus így is, de érdekes 

módon sehol nem találjuk nyomát más művejben sem a megvalósuló, beteljesülő erotikának, 

a vágy fülledt leírásánál tovább nem megy (Für Elise, A pillanat). .A szövegek nem engedik 

meg, hogy az érzékiség kimondottá, leírttá váljon, elkerülik a „női írás” laza szerkesztésű, 

szétáradóan lírai írásmódját. 
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