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Az összeomlás a következő: ha én ahelyett,
hogy minden este operálnék, karénekelek a
lakásomon, akkor nálam beköszönt az
összeomlás. Ha bemegyek a vécébe, és -
már megbocsásson a kifejezésért - a vécékagyló
mellé pisilek, és így fog tenni Zina és Darja
Petrovna is, akkora vécében bekövetkezik az
összeomlás. Következésképpen az összeomlás
nem a klozetokban van, hanem a fejekben." Igy
vélekedik az 1920-as évek Moszkvájának
állapotairól Filipp Filippovics Bulgakov Kutya-
szívcímű kisregényében. Az Ördőngősdiben Ko-
rotkov a feje tetejére állt világban képtelen értel-
mesen elmondani gondolatait, próbálkozhat,
ahogy csak akar. A Mester és Margarita Jesuája
hasonlóan magyarázza a Jerusalaimban kialakult
helyzetet: „Azok a jó emberek... hégemón... nem
tanultak semmit, és mindent összezavartak, amit
mondtam. Attól tartok, ez a zűrzavar még hosszú
ideig el fog tartani. Es mindennek azaz oka, hogy
az a jó ember nem jegyzi fel híven a szavaimat."
Hontalan Iván, a félművelt költő nem tud meg-
birkózni egy rendőrségi bejelentés megfogalma-
zásával: kísérletei sorra kudarcba fulladnak.
Ugyanakkor Woland külsejéről több határozott
leírás is születik, ám egyik sem ér hajítófát sem,
mivel szinte semmiben sem egyeznek: „Az első
például azt állítja, hogy a jövevény alacsony nö-
vésű volt, aranyfogai voltak, és a jobb lábára
sántított. A második szerint óriási termetű volt,
koronái platinából voltak, és a bal lábára sántí-
tott. A harmadik jelentés szűkszavúan közli, hogy
a jövevénynek semmiféle különös ismertetőjele
nem volt."

Minden zavaros és kiismerhetetlen: „Ördög
nincs, nem létezik!" Ám amikor a polgártársak
szembesülnek azzal, vagy legalábbis valami ah-
hoz hasonlóval, ami nincs, mi tűrés-tagadás,
nincsenek elragadtatva. Woland és kísérete egy
úgy-ahogy működő rendszerbe lép be; elvük és
gyakorlatuk: az irracionális világgal szemben
csakis irracionális - és látványosan irracionális,
már-már a fantasztikum határait súroló - mód-
szer alkalmazható.

Am a fantasztikum Janus-arcú: a moszkvaiak
követelte leleplezés saját világunk ellen irányul.
Wolandék „fantasztikus" tetteinek - a moszkvaiak
esendő kisstílűségével szemben - nincs, nem
lehet leleplezése, pontosan azok, aminek látsza-
nak: jelenség és lényeg fedi egymást. S mindez
a lehető legnagyobb természetességgel; mintha
most, e meleg tavaszi estétől kezdődően néhány
napon keresztül másképp nem is lehetne. Vala-
mikor régebben Jerusalaimban magányos ván-
dorfilozófus jelent meg, módszerei egy kicsit
mások voltak, s egy hosszas beszélgetés-kihall-
gatás után, a tavaszi Niszán hónap közepe táján a
Koponyahegyen Júdea ötödik helytartójának
„mosom kezeimet" ítélete alapján egy időre lát-
szólag helyreállt a képzelt rend:

„Van a regénynek egy nagyon fontos hiánya:
nincs benne Isten. Az a túlvilág, amelynek
Woland a képviselője, s melybe a Mester és
Margarita elvonul, nem Isten mennyországa, ha-
nem egy kulturális allúziókkal teli, keresztül-ka-
sul emberi túlvilág" - írja Bojtár Endre. Az Isten
és az isteni nem-szerepeltetése Jézus és Woland
alakját mellérendelő viszonyba helyezi; az isteni
mellett a gonoszt is magában hordozó Woland
nem a keresztény dogmatika Istenének engedé-
lye alapján, az általa meghatározott ideig és mó-
don tevékenykedhet a földön. Az Isten sem konk-
rétan, sem törvényeiben nincs jelen; a korabeli
Moszkva és a történelmi Jeruzsálem lakosai szá-
mára csak a mindennapok (és az azokon is inne-
ni) léteznek. A kulturális allúziók keresztül-kasul
behálózzák a regényt, s van, aki még az ördöngös
ötödik dimenzióban is jártas...

Az ördöggel kötött paktum egyik legelső írásos
emléke, az úgynevezett Spies-féle népkönyv
pikareszkjellege fel-felbukkan Bulgakov regé-
nyében is; Christopher Marlowe drámájának nyi-
tó jelenete Goethe tragédiáját és a későbbi
feldolgozások alaphangját előlegezi: az
elégtelennek tartott emberi tudás kiteljesítésének
ígérete készteti Faustust a szerződés
megkötésére. Goethe drámai
világkölteményében Faust ama, a nyugati
szemléletmódra elsődlegesen jellemző állapotra
vágyik, amely az élet értelmét jelenti számára:
ennek reményében kezdi meg utazását térben és
időben. Goethe az Eckermann-nal folytatott be-
szélgetésében említette, hogy drámai költemé-
nyének első része teljesen szubjektív - Bulgakov
regénye is csak témájában hasonló a Faust-le-
gendákhoz. A Mester és Margaritában a
szerződés nem a tudásért vagy - mint Thomas
Mann Faust-könyvében - a Műért köttetik, ha-

nem, ahogy Balassa Péter is utal rá, a teljessé-
gért, az emberhez méltó élet visszanyeréséért -
az emberi élet mindenekfelettiségéért, szemben
a megismerés, a tudás, az alkotás elsődleges-
ségével - még az önként vállalt halál árán is. Nem
csoda, hogy a keleti kereszténység legfontosabb
ünnepe a Nyugat karácsonyával szemben a hús-
vét; a halál és a feltámadás, az élet visszanyeré-
sének ünnepe.

A legkézzelfoghatóbb „valóság", valamint a
legelvontabb teológiai és filozófiai gondolatok
keverednek Á Mester és Margarita egyik, talán
legfontosabb világirodalmi rokon művében, Dante
Isteni színjátékában, amely Goethe Faustjához és
Bulgakov regényéhez hasonlóan húsvét idején
játszódik; nagycsütörtök éjjelén kezdi meg a
szerző képzeletbeli utazását, hogy néhány év-
század elteltével, Mihail Afanaszjevics hőseihez
hasonlóan, eltűnjön a szemünk elől. Mind a „kö-
zépkor lexikona", mind az „ördög-regény" a hit
elsőbbségét állítja; mindkettő ítélete szubjektív-
Dante nyíltan, Bulgakov a hagyomány, a múlt és a
kultúra-filozófia mögé rejtőzve ítél. A halálos
bűnök elkövetői a Komédiában a pokolba kerül-
nek, s mivel az egyik legszörnyűbb halálos bűn
az Istennel való kapcsolat tudatos megtagadása,
Bulgakov egyenesen a halálba küldi Berliozt, aki
kijelenti, hogy ,,valóban nem hiszünk istenben...
Igen, ateisták vagyunk." A Purgatóriumban, a
kínok és remények helyén dől el az átlagember
sorsa, akárcsak Sztravinszkij regénybeli elme-
gyógyintézetében.

Kulka János (Woland) és Derzsi János (Pilá-
tus)
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A párhuzam - bármennyire csábító is -
elsősorban felszíni. Az ortodoxia nem teoretizál;
a gyakorlatra épít. Bölcselet és teológia, raciona-
lizmus és miszticizmus, tudományos következ-
tetés és hagyomány összeolvad, kiegészíti egy-
mást. Szellemiségét tudósok, filozófus vallás-
bölcselők és művészek alakítják, akik állítva vagy
tagadva, de mindenféleképpen az ortodoxiához
kapcsolódnak. Embernek lenni annyit jelent, mint
azon a határon állni, amely az ördögöt elválasztja
az angyaltól. Az emberben megvan a képesség,
hogy akár ördög, akár angyal legyen - a két
végső lehetőség: menny vagy pokol. Ennek
lehetőségét próbálja meg Woland felmutatni; amit
Jerusalaimban Jesuának elméleti úton nem
sikerült elérnie, amiért életével fizetett, azt
Moszkvában Woland a tapasztalaton keresztül
igyekszik érvényesíteni.

Isten és ember, jó és rossz, bűn és bűnhődés,
megbocsátás és megváltás: „Az orosz szélső-
ségekre hajló nép - írja Bergyajev -, amelyben az
ellentétek érvényesülnek. Meg lehet igézni és
kétségbe lehet ejteni ezt a népet, mindig lehet
tőle várni valami meglepetést. (...) Az orosz lélek
ellentmondásossága és bonyolultsága azzal függ
össze, hogy Oroszországban a világtörténelem
két forrása ütközik és kerül kapcsolatba
egymással, Kelet és Nyugat. (...) Az oroszok nem
osztanak fel, nem klasszifikálnak, nem csoporto-
sítanak különböző létformák között, minta nyu-
gatiak." Az orosz élet szerves és eleven fejlődés
eredménye: nem megalkották, mint a nyugati
kereszténységet, hanem kibontakozott. Bulgakov
regényében szintén magától értetődően kerülnek
egymás mellé legtöbbször nem is érintkező, sőt
gyakran ellentétes dolgok. De hát már a Messire
is megmondta: „Mindig úgy van, ahogy lennie
kell: erre épül a világ."

Woland az Ószövetség „Istene", a „Gonosz"
és a „Sátán": „bosszúálló" és „igazságosztó", fél
szemmel a kiválasztottakat figyeli, ugyanakkor
„megkísérti" a könnyen megkísérthető polgár-
társakat. A társaságát alkotók közül Behemót,
Azazél-Azazello és Abaddon-Abadonna - az eltelt
évszázadok során újabb és újabb kulturális vo-
natkozásokkal gazdagodva - mintegy szintén az
ószövetségi szentírásból léptek át a regénybe.

Ezdrás apokrif apokalipszise - amely felte-
hetően Jeruzsálem pusztulásáról szól - a dolgok
lehetséges állását írja le, akárcsak Bulgakov re-
génye: az Úr csak felmutatja a vég lehetőségét és
a végítélet egyik lehetséges módját, ahogy
Wolandék is csak figyelmeztetik Moszkva lako-
sait. Az apokrif beli Jeruzsálem pusztulása, illetve
az utolsó ítélet borzalmai párhuzamosak a har-
madik római eseménysorral. Az apokalipszis fel-
mutatta feltételes rettenetek Moszkvában Wo-
landék közreműködésével materiális, de nem
végleges tényekké válnak, még a halálos ítélet
sem halálos: „eh mit, tegye vissza a fejét! A

kandúr gondosan célzott, visszaültette a fejet a
nyakra, és a fej pontosan odailleszkedett a régi
helyére, mintha mi sem történt volna."

Az orosz szöveg következetesen kis „m"-mes
Mesterének Jézus-regényében a következő pár-
beszéd zajlik Jesua Ha-Nocri és Pilátus közt, a
Tamás-evangélium „legyetek átmenők! "-jét idéz-
ve, az emberi beavatkozás lehetetlenségéről, a
köztes állapotról:

„- Mire akarod, hogy esküdjem?
 Mondjuk... az életedre - ajánlotta a proku-

rátor. - A pillanat éppen alkalmas, hogy meges-
küdjél rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, tedd
meg.
 Talán bizony azt hiszed, hogy te

felfüggesztetted föl, hégemón?- kérdezte a rab. -
Nos, ha azt hiszed, erősen tévedsz. (...)
 Én elvághatom azt a hajszálat!
 Ebben is tévedsz (...), mert, ugyebár, elis-

mered, hogy csak az vághatja el a hajszálat, aki
felfüggesztette!"

A véletlen csak megtévesztő látszat, nincs,
nem lehet szerepe a regényben; szükségszerűen,
már-már dramaturgiai szigorral kerülnek kap-
csolatba egymással a szereplők, mintegy terv-
szerűen zajlanak az események. Az ellentétpárok
hangsúlyozott és egymás melletti szerepeltetése
minden irányban nyitott „bármi lehet"-re utal: itt
ember nem dönthet, „önerős" cselekvési tere
szigorúan behatárolt, legfeljebb az események
krónikása lehet - mítoszelbeszélő, aki évezredek
kultúrtörténetén keresztülívelő, ízig-vérig emberi
anyagon kalauzolja végig az olvasót.

A mítosz kereteit lényegéből adódóan bármi -
ami akár önmagában, akár ellentmondásaiban is
logikus - kitöltheti: múltat, jelent és jövőt egy-
ségben szemlél, a három idősíkot együtt tükrözi.
Valamiféle állandóságot sugall, a világ fennállá-
sának örök alapját, a változóban is a változatlant
asszociálja.

„- Rosszul állunk, Behemót barátunk - jegyezte
meg Korovjov epésen.
 A helyzet válságos, de korántsem remény-

telen - jelentette ki Behemót. - Rendületlenül
hiszek a végső győzelemben. Csak kellőképp
elemezni kell a helyzetet."

Hasonló/ugyanaz, hasonlóképpen/ugyanúgy,
bárhol, bármikor, bárkivel megtörténhet. „Nos,
amint tetszik látni, mi sokat utazgatunk, és jelen-
leg éppen Moszkvában tartózkodunk." Es ha már
így esett, egy kis ízelítő abból, hogy milyen is az,
ha valaki nincsen. Vagy csak úgy van is, nincs is.
Mint például a háttérben meghúzódó Hella és
Abadonna. A bibliai Abaddon, a „pusztító": ,,A
házikó teteje egyszer csak hangtalanul a
levegőbe repült... és a kétemeletes kis gyufaska-
tulyából piciny romhalmaz maradt csupán... -
Hiába, Abadonna kifogástalanul dolgozik." A bál
alatt sem csúfolja meg önmagát, Meigel bárót
Azazello segítségével küldi a halálba. „A báró

elsápadt - sápadtabb lett, minta lényegénél fogva
rendkívül sápadt Abadonna-, és azután vala-mi
különös történt. Abadonna a báró elé lépett, és
egy pillanatra levette szemüvegét. Abban a
pillanaban villant valami Azazello kezében, halk
csattanás hallatszott, mint amikor valaki összeüti a
tenyerét, és a báró összeesett, a melléből
kifröccsenő piros vér megfestette fehér mellé-
nyét, ingmellét."

Hella, Woland meztelen szobalánya - Hele-
nához, a szíriai gnoszticizmus megalapítójának,
Simon mágusnak a kísérőjéhez és ágyasához
hasonlóan - a szexualitás képviselője, a nem
szakrális értelemben vett „mindenség anyja", és
a sokak által szláv eredetűnek tartott vámpír
mitologéma megtestesülése: ,,...anyaszült mez-
telen leányzó jelent meg az előszobában. Vörös
hajú volt, szeme fehérje foszforeszkálva villo-
gott... Testalkata hibátlannak volt mondható, az
egyetlen, ami megjelenését kissé elrontotta: vér-
vörös forradás volt a nyakán." A Hellát kiegé-
szítő-ellenpontozó Margarita az örök nőiség, a
szerelem és az üdvözüléshez szükséges tudás
letéteményese. A gnoszticizmus alexandriai ágá-
ban - Szolovjov Szophiájához, az örök nőiség
elvéhez, a kezdet női voltához hasonlóan - ő az,
aki az emberbe lelket lehel; az emberi teljesség
vágyának, a szellemi megőrzésének és továbbvi-
telének megtestesülése - földi alakját nevezte
Simon mágus Helenának. Bulgakov Margarita
Nyikolajevnája eleinte csak mestere iránt érzett
szerelmében létezik, majd egyre tudatosabban
vállalja a vér alapján, hagyománytiszteletből rá-
rótt szerepet: ,,...egy bizonyos francia királynő,
aki a XVI. században élt, alighanem módfelett
elcsodálkozna, ha megsúgnák neki, hogy szép-
séges ük-ük-ükunokáját ennyi esztendő után én
fogom karon fogva vezetni Moszkva egyik bálter-
mében!"

A szálakat összefogó Messire - akiben nem csak a
majdnem névazonosságból fakadóan van vala-mi
a mágia, a költészet, a gyógyítás és a holtak
skandináv istenének, Wotannak „modernizált
változatából" - közvetlen kísérője Behemót,
Azazello és Korovjov-Fagót. Behemót az Ószö-
vetség nagy testű, lomha, falánk teremtménye;
valószínűleg víziló. Az ószövetségi kort a sötét-
ség birodalmának tartó gnosztikusoknál termé-
szetesen Behemót is más alakban jelenik meg.
Még ekkor sem a regény óriásira nőtt, két lábon
járó kandúrja; a földi világon uralkodó félelmetes
szellemek szférája és a föld közötti hely az övé -
nem szellem, de nem is földi lény; nem irányító,
de nem is irányított. A démonológia szerint a has
örömeinek elefántfejű, nagy hasú, ártalmatlan
démona. „A kandúrképű a hóna alá fogta a ben-
zinforralóját, levette a piramisról a legfelső man-
darint, héjastul befalta, és nyomban hozzálátott
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a másodikhoz... aztán bedugta mancsát egy cso-
koládétáblákból feltornyozott ravasz építmény-
be, kihúzta a legalsó táblát, amitől persze az
egész összedőlt, és bekapta a csokoládét, szta-
niolburkolatával együtt."

Az utolsó kalandból egyéb elfoglaltsága miatt
hiányzó Azazello-Azazél („démon, ördög, elkül-
dés") Hénoch apokrif evangéliumában bukott
angyalként jelenik meg; ő tanítja meg az embe-
reket a fegyverkészítés fortélyaira. De mielőtt
még felölthetné valódi alakját, eleget kell tennie
küldetéseinek: meg kell hívnia Margaritát Woland
báljára, meg kell mentenie a Mestert és
Margaritát. A Sátán báljának eseményeiből és a
bál körüli tennivalókból is jócskán ki kell vennie
részét: ő az egész társaság bizonyítottan legjobb
céllövője. „Azazello, aki háttal ült a vánkosnak,
frakknadrágja zsebéből fekete automata revol-
vert vett elő, vállára tette a csövét, és hátra sem
nézve, az ágy felé lőtt, Margarita kacagó rémüle-
tére. Az átlőtt vánkos alól előhúzták a pikk hetest.
A golyó pontosan a Margarita által megjelölt
szemet fúrta át."

Az első pillantásra nem éppen homogénnek
tűnő csapat harmadik tagját, a „pepita"
Korovjovot csak Wolandék szólítják Fagótnak. A
„fagot" ágköteget, sípköteget jelent; a „fagotin"
(bohóc) szó is erről a tőről fakad. „Etre habillé
comme un fagot" (ízléstelenül öltözködni):
Korovjov-Fagótnak nemcsak öltözködése, de vi-
selkedése is eltér a megszokottól. A megboldo-
gult Berlioz lakására számító Poplavszkijt például
a következőképpen fogadta: „Micsoda gyász, mi-
lyen szomorú eset! Hogy mik vannak a világon...
Először levágta a fejét! Aztán a jobb lábát szelte
ketté, nyekk! Aztán a balt, nyekk! Hogy mire
képesek manapság ezek a villamosok! - Látha-
tóan nem tudott uralkodni bánatán, nekidőlt a
falnak a tükör mellett, és egész testét rázta a
zokogás." De ez még nem minden; a valamikor
jobb napokat megélt trubadúr-lovag ráadásul
eretnek is. „Sentir le fagot" (átadni az eretneksé-
get) - a sötétségről és fényről gyártott szójátéka
miatt vezeklésképp „valamicskével többet és to-
vább kellett mókáznia", karnagyoskodnia-tol-
mácsoskodnia, mint képzelte. Ez a szójáték va

ószínűleg a középkori provanszál költemények
sötétség-fény ellentétpárjára épül; „l'escurs
esclarzic" - a sötétségből keletkezett a fény. De
az éjszaka sűrűsödésével, a leszámolások éjsza-
káján mindannyian felöltik valódi alakjukat:
Woland még ekkor is a titokzatos Messire marad;
Behemót tréfamester-démonapróddá, Korovjov-
Fagót komor arcú lovaggá, Azazél-Azazello pedig
a sivatag gyilkos démonává változik...

Mindeközben szól a Halleluja, s ki tudja, lehet,
hogy valahol mindvégig volt fehér brinza, nem
mosogatólé ízű tea és nem másodrendű frisses-
ségű tokhal is , - ahogy az illik. (De az a vicc az
egészben, hogy mindez el van rejtve.)

Létay Dóra (Margarita) és Hőgye Zsuzsanna
(Azazello) a szegedi előadásban (Katkó Tamás
felvételei)


