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Bulgakov regénye és a négy evangélium

I. A Pilátus-regény alakjai és az archetípusok (A Biblia és a történelmi forrá-
sok)

Bulgakov Mester és Margarita címû mûve két regényként is felfogható: a
négy folytatásból álló Pilátus-regény és a moszkvai regény fejezetei akár önálló-
an is értelmezhetõek. A két regény azonban össze is olvasható, s a mû mélyebb
jelentésrétegei valójában csak így tárulnak fel számunkra.

Elemzésemet én sem korlátozom csupán a betétregényre és a négy evangéli-
umra. Dolgozatom második felében a betétregény és a moszkvai regény új szem-
pontú összeolvasását kísérlem meg, felhasználva a Biblia ószövetségi fejezeteit,
illetve az apokalipszist elbeszélõ Jelenések könyvét is.

Bulgakov Pilátus-regényének két központi alakja Jesua és Pilátus. Termé-
szetesen mindkét alaknak meg volt a maga „archetípusa”. Krisztus alakját az
evangéliumokból ismerhette Bulgakov, Pilátust pedig egyrészt szintén az evan-
géliumokból, másrészt történelmi alakként is. Vizsgáljuk meg, milyen képet ad-
nak ezek a források a két alakról, szereplõrõl, illetve azt is, hogyan módosítja
majd ezt Bulgakov!

Az  Újszövetségnek azokat a könyveit nevezzük evangéliumoknak, amelyek
Jézus életét írják le, üdvtörténeti összefüggésbe állítva azt.

Az evangéliumok Jézus-életrajzok, melyek az ember-Isten és az Isten-ember
ábrázolása között ingadoznak. Márk evangéliumának Krisztusa hordozza a leg-
több emberi vonást, Máté és Lukács evangéliuma fokozatosan isteni vonásokkal
gazdagszik, Jánosnál Jézus már az Ige megtestesülése. Kitûnik ez a szemlélet
abból is, hogy Máté és Lukács leírja Jézus, az ember nemzetségtáblázatát, János
azonban így kezdi evangéliumát:

„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige” (Ján. 1,1.)
„És az Ige testté lett” (Ján. 1,14.)

Felvetõdhet bennünk a kérdés, szólnak-e az evangéliumokon kívül korabeli tör-
ténelmi anyagok is Jézusról? Daniel-Rops kutatásai alapján errõl a következõket
írja:1

„A Jézus életének kereteit alkotó környezet tökéletesen történelmi; a szövegek
nem a legendás idõkre, és nem a ködös múlt horizontjára helyezik õt [...] Ezen
túl: igen sok, a Jézusra vonatkozó elbeszélésekben szerepet játszó személyiség
egyéb történelmi dokumentumokban is felbukkan, például a Szent Lukács evan-
géliumának 3. fejezetében említettek: Tiberius, Caesar, Poncius Pilátus, Heródes,
Annás és Kaifás fõpapok, és Keresztelõ Szent János, kinek mûködését és halálát
Josephus Flavius is tárgyalja. [...] Hogy Krisztus élt, és hogy Poncius Pilátus alatt
elítélték és keresztre feszítették, egyedül a római dokumentumokra támaszkodva,
szigorú értelemben véve nem bizonyítható, de nagymértékben valószínû és sok
ember által elfogadott, halála után már igen rövid idõvel.”

Bulgakov tehát Jézus alakjának megrajzolásához csak az evangéliumokat hasz-
nálhatta, a korabeli szerzõk mûveibõl legfeljebb kortörténeti ismereteit merít-
hette (s hogy Bulgakovnak - bármilyen forrásból is - megvoltak ezek az ismere-
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tei, mégpedig pontos és alapos kortörténeti ismeretek, azt a késõbbiekben látni
fogjuk).

Bulgakov természetesen bizonyos mértékben megmarad a Bibliából megis-
mert Krisztus-képnél, másrészt viszont változtat is rajta. A külsejérõl pl. a kö-
vetkezõket olvashatjuk a regényben:

„Huszonhét éves forma férfi. Ócska, szakadozott, világoskék chitont viselt. Feje be
volt kötve, a fehér kötést bõrszíj fogta a homloka körül, s keze össze volt kötözve a
hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötétlett, szája sarkában seb, melyre rászá-
radt az alvadt vér. Riadt kíváncsisággal tekintett a prokurátorra.”2

Nem a megszokott, bizalomgerjesztõ Krisztus-kép ez. A Bibliában csak ritkán
található külsõ jellemzés3, inkább tettekkel jellemez. Krisztusról is csak néhány
esetben találtam külsõ leírást. Egyik ilyen eset megdicsõülése.

„És elváltozék elõttök , és az õ orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér
lõn, mint a fényesség” (Máté 17,2.)

Az Ószövetségben, Ézsaiásnál találunk olyan leírást, próféciát, amely talán job-
ban hasonlít Bulgakov jellemzéséhez:

„Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívána-
tos!
Útált és az emberektõl elhagyott volt, fájdalomnak férfia és betegség ismerõje: mint
a ki elõl orczánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele” (Ézsaiás 52,2-3.)

Természetesen ennél az összehasonlításnál is figyelembe kell vennünk, hogy
míg Bulgakov leírása határozottan a külsõ jellemzése, Ézsaiás próféciája inkább
Jézusnak az emberekre gyakorolt hatását írja le. Ezen kívül abban sem lehe-
tünk biztosak, hogy Bulgakov használta-e forrásként az Ószövetség könyveit.
Pilátus, a regény másik központi alakja, Júdea helytartója. A Biblia szerint fele-
sége is van, Claudia Procula, akirõl Máté ennyit ír:

„Amint pedig õ az ítélõszékben ül vala, külde hozzá az õ felesége, ezt üzenvén: Ne
avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban õ mi-
atta” (Máté 27,19.)

Janovszkaja könyvébõl4 tudjuk, hogy eredetileg Bulgakovnál is szerepelt volna
Pilátus felesége, késõbb azonban kihagyta, valószínûleg azért, hogy igazán ma-
gányos embernek láttassa Pilátust. Történelmi alakként - Szigeti Jenõ könyve
alapján5 - a következõket mondhatjuk el róla: Pilátus 26-ban lett Júdea helytar-
tója. Pártfogója Lucius Aelius Seanus, a pnaetoriánus gárda fõparancsnoka volt,
aki a császár Capriba való visszavonulása után Róma ura lett. Pilátus már hiva-
talba lépésekor is kegyetlenül bánt a zsidókkal. Heródes „hajthatatlan és kímé-
letlenül kemény” emberként jellemezte. Bukását, hatalmának elvesztését is
fékezhetetlensége okozta. Euszebiosz keresztény történetíró szerint bukása után
öngyilkosságot követett el.

A regényben Pilátus alakjában keveredik a katona, az alattvaló és a magán-
ember képe. Szörnyû fejfájás kínozza, mégis katonás léptekkel jelenik meg, a
„hivatalnoknak” ugyanis nincs joga betegnek lenni, mikor kötelességét kell tel-
jesítenie, s ez a kötelesség most: Jesua kihallgatása. A katonai (tehát hivatalos)
jelleget erõsítik a „prokurátor”, „õrség”, „cohors”, „centuria”, „titkár”, „perga-
menlap”, „tetracha” kifejezések.

Felvetõdik ezzel kapcsolatban egy kérdés: Hol hallgatta ki Pilátus Jézust?
Márk „praetoriumnak” nevezi a kihallgatás helyét. Ez a római katonai szakkife-
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jezés elsõsorban a római helytartó hivatali székhelyét jelentette. Hol lehetett ez
a hivatali székhely Jeruzsálemben, mikor az ünnepek idejére ide vonult Pilátus
és néhány római hadtest, hogy a rendet fenntartsák? Általános szokás volt, hogy
a helytartó-fõváros esetén - a királyi palotában, vagy - más város esetében - a
város legszebb épületében, házában szállásozik. Jeruzsálemben két királyi palota
is volt. Egyik az Antonius-vár, vagy Antonia, melyet még Nagy Heródes építtetett.
Egyszerre volt ez a vár palota, erõdítmény és börtön. A város keleti oldalán he-
lyezkedett el, a templom oszlopcsarnokához tapadva.6 A kihallgatás másik lehet-
séges helye a Heródes-palota lehetett, melyet Nagy Heródes fia, Heródes
Antipasz építtetett.

A hagyomány nem õrzi, hol volt a praetorium, de történelmi adalékok van-
nak, melyek alapján valószínûsíthetõ a helyszín. Gerhard Kroll a következõket
írja errõl:7

„Ám az összes szövegek, amelyek a helytartók Jeruzsálembe érkezésérõl beszél-
nek, azt mondják el, hogy az általános birodalmi szokásoknak megfelelõen a
helytartó a régi fejedelmi palotát foglalta el. Ez pedig a délnyugati hegyen álló He-
ródes-palota volt. Amikor az arany pajzsok miatt összeütközés támadt Pilátus és a
zsidók között, Pilátus Heródes palotájában tartózkodott. Philo, akitõl errõl az eset-
rõl tudunk, Heródes palotáját a «helytartó lakásának» nevezi. [...] Márk hozzá-
tesz egy apróságot [Jézus perével kapcsolatban]: «Akkor a helytartó katonái be-
vitték magukkal Jézust a praetoriumba, és köréje gyûjtötték az egész csapatot»
(27,27.) Ezek a katonák csak a praetoriónus Kohorsz tagjai lehettek, akik Pilátus-
sal Cézáreából jöttek fel Jeruzsálembe. Ennek az egységnek pedig, amint ezt
Josephustól pontosan tudjuk, a Heródes-palotában volt a kaszárnyája!”8

Henri Daniel-Rops azonban amellett érvel, hogy az Antoniában volt a kihallgatás
helye9:

„Az 1927-tõl 1932-ig terjedõ idõszakban feltártak egy 2500 m2 felületû jókora, -
ötven centiméter vastag, másfél méter széles, gyakran két méter hosszú kõlapok-
ból kirakott - kockakövezetet, mely elhelyezkedésénél fogva az Antonia-vár négy-
szögének belsõ udvarát képezte. Ezt kellett tehát azonosítani a következõvel: „Bí-
rói székébe ült (Pilátus) a köves udvaron, melyet görögül Lithosztrotosznak, hébe-
rül Gablatának neveznek”- jegyzi meg Szent János.
A Lithosztrotoszt ezek a még ma is taposható, érdes felületû és vízmosástól baráz-
dált kõkockák alkották. Még láthatók rajtuk a lópaták karcolta csíkok, zászlórudak
és oszlopok nyomai; e köveken tehát Jézus is járt.”

Számunkra azonban most az a lényeges kérdés, hogy Bulgakov e két nézet közül
melyikre támaszkodott, õ hová helyezte a kihallgatás helyszínét. A kihallgatás-
ról szóló fejezet kezdetén „Nagy Heródes palotáját” említi, ezek szerint az
Antoniára gondolt. A késõbbiekben Pilátus „testet öltött lázálom”-ként minõsíti a
palotát, és a következõket mondja róla:

„A világ nem látott még ennél fertelmesebb architektúrát”
Nem tudjuk, mire gondolhatott itt pontosan Pilátus (ill. természetesen Bulga-
kov), tény azonban, hogy az Antoniának megvoltak a maga furcsaságai. Ilyen pl.,
hogy a hegy oldalát, melyen a vár állt, Heródes csiszolt kõlapokkal borította be,
mindezt nemcsak a pompa miatt, hanem a védelem céljából is: a kõlapok ugya-
nis meglehetõsen csúszósak voltak. Ez tehát a helyszín, ahol Bulgakov
Jesuájának pere zajlik. Kövessük tovább az eseményeket!
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A vádlottként elõvezetett Jesua arca, teste sebes, véres, piszkos. Pedig a ki-
hallgatás még csak most kezdõdik, itt kapcsolódunk a történetbe! Utalás ez arra,
ami a történeten kívül, a megelõzõ idõben történt: a fõpap és a vének tanácsa
elõtti kihallgatásra. Pilátus kérdésébõl: „továbbították az ügyet a tetrarchához?” azt
is tudjuk, hogy Heródes elõtt is vallomást tett már a fogoly. ezekre az elõzõ ki-
hallgatásokra utalnak hát a sebek. Az evangéliumokból azt is tudjuk, hogy a vé-
nek tanácsa elõtt, a kihallgatás közben is arcul ütötte az egyik õr, mert szerinte
Jézus tiszteletlenül beszélt a fõpappal, aztán kiszolgáltatták a tömeg kegyetlen-
kedésének is. Meg kell jegyeznünk, hogy már az arculütés is törvénytelen tett-
legesség volt, a Talmud ugyanis büntetést szab ki minden bíróra, aki megüt vagy
megveret egy vádlottat.10

Mindez tehát egy megelõzõ idõben történt, amirõl itt a történetben csak kül-
sõ utalásokból és bizonyos jelekbõl (sebek) tudhatunk.

Hogy Jézus sorsának alakulását, elveszejtésének okait megértsük, szólnunk
kell a korabeli vallási-politikai helyzetrõl is. Palesztinában, Jézus idejében vallá-
si-politikai megosztottság szerint a következõ pártok léteztek:
A Heródes-párt tagjai Nagy Heródes leszármazottainak hatalmát támogatták. A
hazafiak, vagy zelóták erõszakkal akarták lerázni Róma igáját. Az esszénusok
vallási közösségekbe tömörültek. E csoport különös sóvárgással várta a Messiást,
az Isten által küldött szabadítót. A farizeusok a mûvelt középosztály tagjai voltak,
és a vallásos elõírásoknak igyekeztek szigorúan eleget tenni az élet minden te-
rületén. Hittek a feltámadásban és a lélek halhatatlanságában. Nemcsak az
ószövetségi törvényeket, hanem a hagyományokat is kötelezõ erejûnek tartották.
A sadduceusok pártjához a fõpapok és a gazdag földbirtokosok tartoztak.

E pártok közül a zelóták és az esszénusok voltak azok, akik hitték és várták
egy megszabadító eljövetelét, de õk is inkább egy világias, erõskezû politikust
akartak, aki a római iga alóli felszabadulást kiharcolja. A farizeusok,
sadduceusok nem vártak megváltást, nem akartak igazán semmiféle politikai
változást.

Palesztina a római fennhatóság alatt negyedes királyságokra tagolódott,
melyeknek élén egy, a császár által kinevezett helytartó, prokurator (Jézus ide-
jében Pontius Pilátus), és egy helyi uralkodó, tetrarcha (Jézus idején Heródes)
állt. A zsidó fõpapok igen nagy hatással bírtak a tetrarchára, befolyásuk révén
bizonyos politikai hatalommal is rendelkeztek, ezért sem akartak változást. Ez
volt az egyik ok, amiért Jézust meg akarták öletni, hiszen benne bizonyos körök
vezetõjüket láthatták.

A másik ok az irigység lehetett. Krisztus tanította és gyógyította az embere-
ket, s azok követték õt. Mind a négy evangélista leírja, mekkora hatása volt sza-
vainak az emberekre:

„És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az õ ta-
nításán: mert úgy tanítja vala õket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az
írástudók” (Mt. 7,28-29.)
„Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember” (Ján. 7,46.) (Kon. Lukács 4,32.;
Mk. 1,21-22.)

Jeruzsálembe való bevonulásakor pedig, mikor a tömeg követte õt, és hozsanná-
zott neki, az írástudók így szóltak egymáshoz:
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„Látjátok-é, hogy mind semmit sem értek? ímé, mind e világ õ utána megy” (Ján.
12,19.)

A farizeusok és írástudók gyûlöletét pedig csak fokozhatta az, hogy Jézus elle-
nük prédikált: feddõ beszédet mond gonoszságuk és képmutatásuk ellen (Lukács
11,37-54.; Máté 15,1-9.; Márk 7,1-9.)
Ezek tehát az elõzmények, melyek után Jézus a Szanhedrin, innen pedig a Pilá-
tus elé kerül. Nézzük tovább Bulgakov regényét!

Pilátus aremus nyelven szólítja meg a foglyot11, szavai érdektelenségrõl
árulkodnak. A fájdalomtól mozdulni sem bír, s valószínûleg nem is igazán ér-
dekli egy olyan ügy, mely vallási kérdésekrõl szól, s melyekben õ nem is illeté-
kes.

Jesua „kissé elõrehajolt, megszólalt”. Van ebben a mozdulatban, az elõre-
hajolásban egy kis mohóság, hogy kifejthesse végre véleményét, és ami talán
még inkább jellemzõ: intimitás. Mintha nem érezné a hely és a szituáció rideg
hivatalosságát. Szavai is erre utalnak: „jó ember”-nek szólítja kihallgatóját. Egy
más jellegû kapcsolatfelvétel ez, mint ami Pilátus részérõl történt. A prokurátor
azonban megmarad hivatalos szerepénél: elutasítja Jesua bizalmas közeledését.

„Engem szólítasz jó embernek? Tévedsz. Jerusalaimban mindenki azt terjeszti ró-
lam, hogy vérszomjas fenevad vagyok...és ez igaz.”12

Nézzük meg alaposabban ezt a néhány sor, hiszen hozzátartozik Pilátus képéhez,
ráadásul õ vall így saját magáról. Tisztában van tehát vele, hogyan vélekednek
róla a városban, s elismeri e vélemény jogosságát (van ebben némi öngúny is).
Ne véletlen azonban ez a vélemény Pilátussal kapcsolatban. Azt már korábban is
említettem, hogy hivatalba lépésétõl kezdve kegyetlenül bánt a zsidókkal. Alig
foglalta el ugyanis prokurátori hivatalát, Jeruzsálembe vitette a császár képével
díszített hadijelvényeket, s ez a zsidók szemében bálványimádás volt. Öt napig
tüntettek palotája elõtt, s inkább meghaltak volna, mintsem ezt eltûrjék. Más
alkalommal Pilátus elhatározta, hogy a templom kincseinek árából építtet vízve-
zetéket, mire ismét lázadás tört ki. Az eredmény: néhány halott.13

Ez tehát a háttere annak, hogy õt a zsidók vérszomjas fenevadnak tartják. S
ezt az embert próbálja Jesua jó embernek szólítani. Pilátus ezt oly határozottan
elutasítja, hogy egyik centúriája néhány ütésével nyomatékosíttatja felszólítá-
sát. A fogoly megfenyítése rövid kényszerszünet a prokurátor számára, bizonyos
mértékben ki is esik szerepébõl.

A kikérdezés aztán „beteg, bágyadt”  hangon ugyan, de a hivatalos rend sze-
rint folytatódik. A prokurátor érezhetõen egy zavargást keltõ csavargóként kezeli
a foglyot. Ezért is csodálkozik, mikor megtudja, hogy beszél görögül. Emlékez-
zünk vissza: a kihallgatás elején aremus nyelven szólítja meg, mely Palesztiná-
ban az általánosan beszélt köznyelv volt, a görög nyelvet csak a magasabb mû-
veltséggel rendelkezõk bírták. A csavargónak nézett rab nyilvánvalóan meglepe-
tést okozott kihallgatójának, de az õ viselkedésében is tapasztalható bizonyos
változás a nyelvváltás után. Kissé élénkebb, magabiztosabb lesz. Pilátus azonban
továbbra is csak hazudozónak tartja Jesuát, hiszen elõtte van egyrészt a vádakat
tartalmazó pergamen (melynek pontos tartalmát az olvasó nem ismeri meg),
másrészt pedig egy szakadozott ruhájú, csavargó külsejû fogoly, aki tagad, és
látható igyekezettel próbálja meggyõzni õt.
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Itt kerül szóba elõször levi Máté, aki lejegyezte Jesua szavait. A fogoly tiltakozik:
„...én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem
mondtam mindabból, ami ott fel van írva.”14

Ez a mondat nem csak Máté evangéliumának hitelességét látszik kétségbe vonni,
de Bulgakov ezzel általában is szembeállítja az élõszó és az írott szó hitelessé-
gét. Az élõszó a személyességet, az élõ hitet közvetíti, míg a papír, a lejegyzés
alkalmatlan erre.15

Jesua elbeszélése a volt vámszedõ megtérésérõl mosolygásra készteti Pilá-
tust - egyelõre még csak „fél orcával” és „fanyarul”. E félmosoly azonban rövid
életû; a prokurátor kínjai megelevenednek, csábító kiútként ötlik fel benne a
halál gondolata: akár a fogolyé, akár a saját halála, csak legyen vége a kihallga-
tásnak, kínoknak. A „magánember” fájdalma kizökkenti szerepébõl a „hivatalno-
kot”. A kihallgatásnak azonban folytatódnia kell, s a kérdés még mindig ugyanaz:
„De valamit mégis szóltál a templomról a népnek.”

Ekkor hangzik el a beszélgetésben az a szó, amely kulcsfontosságú lehet: az
igazság. Jesua szerint leomlik az óhit temploma, és felépül az igazság új temp-
loma. A helytartóban fokozódik a harag, a fájdalom, a halálvágy („mérget, ide azt a
mérget”), így robbanhat ki belõle a kérdés: „miért beszéltél neki az igazságról,
amelyrõl fogalmad sincs? Mi az igazság?”16 Jesua pedig az eddigi hivatalos formát
végleg felborítva magánsíkra tereli a beszélgetést.

„Az igazság mindenekelõtt az, hogy tenéked, hégemon, fáj a fejed, annyira fáj,
hogy kishitûen már a halálra gondolsz. Nincsen erõd, hogy velem beszélj, még az
is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is hóhérod vagyok, és
ezt módfelett sajnálom. Jóformán gondolkodni sem tudsz, csak arról ábrándozol,
hogy odajöjjön hozzád a kutyád, mert úgy látszik, ez az egyetlen élõlény, amely-
hez ragaszkodol. De kínjaid véget érnek, a fõfájás elmúlik.”17

Jesua a legvalószínûtlenebb választ adta, amit ebben a helyzetben elképzelni
lehet. Egyúttal azonban magát az igazságot is értelmezte. Nem egy általános,
filozófiai definíciót adott róla, hanem az adott szituációra vonatkoztatta, s ezzel
kézzelfoghatóvá tette, mit ért alatta: az akkor, ott legnagyobb és legfontosabb iga-
zságot mondta ki. A gyógyulás ígérete pedig („a fõfájás elmúlik”) egyúttal az embe-
ri minõség helyreállításának ígérete is. Hiszen látta õ kezdettõl fogva, hogy ki ez
a Pilátus mások szemében; egy hivatalnok, egy „vérengzõ vadállat”, egy alattvaló,
de õ az emberit kereste benne.

Másrészt viszont, ha belegondolunk, már Pilátus kérdése - „mi az igazság?” -
sem tartozott szorosan a kihallgatás rendjéhez, s ha így nézzük, voltaképpen Pi-
látus volt a kezdeményezõ, aki erre a síkra terelte a beszélgetést. Nemcsak pro-
vokálja Jesuát, de bizonyos mértékben nyitottságát, önkéntelen kíváncsiságát is
elárulja.18 Jesua pedig, nem sokkal azután, hogy életében elõször látta ezt az
embert, pontos „diagnózist” ad róla. Mindez kizökkenti a hegemont eddigi fásult-
ságából, rémületbe ejti: felugrik székébõl, arcát kezei közé fogja. (Megfigyelhet-
jük, hogy gesztusaik is mennyire jellemzik a két embert, illetve egymáshoz való
viszonyukat.)

Jesua, mintha mindebbõl semmit sem venne észre, vagy éppen azért, mert
nagyon is pontosan érzi szavai hatását, nyugodtan folytatja mondanivalóját: Sé-
tát ajánl Pilátusnak:
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„…új gondolataim támadtak, amelyek, úgy hiszem, téged is érdekelnének, és szí-
vesen megosztanám õket veled, annál inkább, mert rendkívül eszes embernek
látszol [...] Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítet-
ted a hitedet az emberekben. Pedig hát valld be, az mégsem lehet, hogy az ember
minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed,
hégemón!”19

Gondoljuk végig a helyzetet! Ezeket a szavakat egy, a zsidó fõpapi tanács, a
Szanhedrin által már halálra ítélt fogoly mondja egy római helytartónak, akitõl
felmentését, vagy halálos ítéletének megerõsítését várja! S mintha Jesua min-
dezt fel nem fogná, egyszerûen és baráti jóindulattal elemzi Pilátus helyzetét a
titkár és több katona füle hallatára. És senkinek sem jut eszébe, hogy elhallgat-
tassa!

Mit tehet ilyen helyzetben egy prokurátor? Feltételezheti-e egyáltalán, hogy
a fogoly nem bolond? Nem az lenne a legtermészetesebb, ha a lehetõ legkegyet-
lenebb módon torolná még ezt a számára megalázó beszédet? Pilátus azonban
feloldoztatja a fogoly kezét, és rekedt, elfúló hangon ugyan, de átveszi a beszél-
getés hangnemét.
Ideillõnek érzem Kiss Ilona egy megjegyzését, mely szerint:

„Az elsõ kérdés tehát az, hajlandó-e valaki arra, hogy a kommunikáció morális
tétjét is felvállalja?”20

Pilátus ezzel a lépésével vállalta fel ezt a kockázatot, bár érezhetõen bizonytala-
nul, és visszalépésre mindig készen. Rövid vitára kerül sor köztük, hogy Pilátus
vajon elvághatja-e azt a hajszálat, mely Jesua életét felfüggesztve tartja. A fo-
goly szerint csak az vághatja el, aki felfüggesztette. Pilátust mosolygásra készte-
ti a szólam, holott Jesua éppen azt mondta a szemébe, hogy nincs hatalma [ti.
Pilátusnak] fölötte. Beszélgetésük teljesen magánjellegû lesz, Pilátus utasítja is
titkárát, hogy ne jegyezze szavaikat. Egyébként a titkár viselkedése, az, hogy
jegyzi-e szavaikat vagy sem (nyílván a császárnak készülõ jelentéshez), nagyon
jól mutatja, hogy beszélgetésük hol vált át a hivatalos formából a magánbeszél-
getésbe, vagy fordítva.

Megjegyezném ezzel kapcsolatban, hogy - bár a Bibliából errõl nem tudunk -
az ókori történetírók szerint valóban készült ilyen jelentés. Sáry Pál errõl a kö-
vetkezõket írja:

„Több ókori keresztény szerzõ említést tesz arról, hogy a császári levéltárban ta-
lálható egy hivatalos irat Jézus perérõl. Valószínû, hogy Pilátus valóban küldött hi-
vatalos jelentést a Názáreti ügyérõl Rómába. Jusztinosz, a pogány filozófusból lett
keresztény hitvédõ, a 155 körül Antonius Pius császárhoz írott Apologiájában ez-
zel zárja a Jézus keresztre feszítésérõl szóló beszámolóját: «Hogy mindez valóban
így történt, azt megtudhatjátok a Pontius Pilatus idejébõl való aktákból» [...]
Tertulliánus híres Apologeticumában - Jézus halálának leírásakor szintén hivat-
kozik ezekre az iratokra: «A világmindenségnek ezt az eseményét azonban ott õr-
zitek ti is följegyezve titkos irattáraitokban» [...] Ennek ellenére Jézus perérõl hi-
vatalos jelentés sajnos nem maradt ránk.”21

Még valamit meg kell jegyeznünk Jesua és Pilátus beszélgetésével kapcsolatban.
Történik egy igen érdekes, bár látszólag jelentéktelen kis esemény:
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„...a nap már elég magasan jár a hippodrom felett, egy sugárpászmája behatolt az
oszlopcsarnokba, és Jesua foldozott szandálja felé kúszik, Jesua pedig félrehú-
zódik elõle.”22

Mit jelenthet ez a mozdulat, az, hogy Jesua félrehúzódik a fény elõl? Természe-
tesen lehet nagyon egyszerû is a válasz: az árnyékba húzódik a nap, a forróság
elõl. Ha viszont ilyen egyszerû lenne a válasz, miért kellene ezt leírni, kiemel-
ni? Valószínûbbnek látszik, hogy jelképes értelmû ez a mozdulat, így a követke-
zõket feltételezhetjük. A kereszthaláltól a feltámadásig tartó három napot a go-
nosz uralmának tekintették, ez volt Krisztus pokolraszállása. Az tehát, hogy
Bulgakov Jesuája elhúzódik a fény elõl, tekinthetõ egyfajta elõérzet jelzésének,
készülõdésnek a pokolraszálláshoz. Azt tudjuk Liggija Janorszkaja mûvébõl23,
hogy Bulgakov használta Nikodémus apokrif evangéliumát, mely éppen Krisztus
alvilágba való leszállásáról szól. Ide tartozik az is, hogy a Biblia szerint elfogatá-
sakor Krisztus a következõket mondta üldözõinek:

„ez a ti áratok, és a sötétség hatalmának ideje” (Luk. 22,53.)
De kövessük tovább az eseményeket, a kihallgatás menetét! Pilátus a beszélge-
tés közben furcsa megkönnyebbülést érez, fájdalma elmúlik, s már azt is tudja,
mit kell tennie a fogollyal. Számûzi Caesaria Stratonisba, saját székhelyére, s
nem hagyja jóvá a Szanhedrin ítéletét.

Pilátusra tehát ilyen rövid idõ alatt elementáris hatással volt Jesua. Nem
kívánja már sem az õ halálát, sem a sajátját, sõt, ragaszkodik a kialakult kap-
csolathoz továbbra is; olyan körülmények közt akarja folytatni a beszélgetést,
ahol õ is kiléphet szerepébõl, s mindketten kiszabadulhatnak ebbõl a szituáció-
ból, emberként beszélgethetnek egymással. Hogyan történhetett ekkora válto-
zás?

Gondoljunk bele Pilátus helyzetébe! Római polgár volt, mégis Rómától távol
kellett élnie, Caesaria Stratonisban. Kikerült abból a közegbõl (intellektuálisan
is), amelyben otthon érezte magát. Zsidók közt kellett élnie, egy számára intel-
lektuálisan sivár közegben. Olyan kulturális és vallási környezet vette körül,
amelyet nem értett, amely idegen volt számára. Pilátus két világ ütközõpontján
állott tehát: a rómaién és a zsidóén. Világpolgár volt, aki sehol sincs otthon.
Emlékezzünk vissza Jesua szavaira: „túlságosan zárkózott vagy”, „szegényes és
szomorú az életed, hégemón!” A fogoly pontosan felismerte Pilátus helyzetét.

Azt is feltételezhetjük, hogy Pilátus kínzó fejfájása, amely miatt mozdulni
sem bírt, egy intellektuális kínlódás és feszültség eredménye. A szellemi magá-
nyosság, gyötrõdés fizikai fájdalmat okozott. Ezért múlt el a fájdalom, mikor egy
olyan embert talált, akivel egyenrangú szellemi társként beszélgethetett, s fel-
oldódhatott görcsös magánya és magábafordultsága. Jesua az embert találta
meg benne. Ezért akarta megmenteni õt Pilátus, és magával vinni székhelyére.
Szeretné, hogy folytassák a beszélgetést, vagyis felébredt benne az ambíció a
spirituális kapcsolat megteremtésére.

A helyzet azonban nem oldódik meg ilyen könnyen. Újabb pergamenlap ke-
rül elõ (ennek sem ismerjük meg szövegszerû tartalmát). Ezúttal súlyosabbak a
vádak: az utalásokból az derül ki, hogy felségsértésrõl van szó.

Mint látjuk, Bulgakovnál két vád érkezik Jesua ellen: „De valamit mégis szóltál
a templomról a népnek” � „Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról?” Egyik sem
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fogalmazódik meg pontosan a szövegben, így a pontos vádat nem ismerjük meg,
csak sejthetjük, illetve azt sem tudjuk biztosan, milyen bizonyítékok vannak.

A Bibliából a következõket tudjuk: Jézust eredetileg azért fogták el, mert
tévtanítónak, hamis prófétának tartották. Jézus ugyanis korábban a nyilvános-
ság elõtt azt mondta: „Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt” (Jn.
2,19.), hogy ha Jézus lebontja a templomot, megszünteti a zsidó vallás központi
intézményét, és másikkal helyettesíti. Ebbõl következik, hogy hamis próféta. El-
ítélni azonban istenkáromlásért ítélik el. Pilátus elé azonban nem vihették val-
lási vádakkal, ezért oda már mint lázítót vitték. Sáry Pál így ír errõl:

„...a helytartók nem foglalkoztak a helyi vallási törvényeket megszegõk ügyeivel
[...] A fõpapok ezért a káromkodás helyett olyan cselekmények elkövetésével vá-
dolták meg Jézust, amelyeket a római jog is halállal büntetett: az adófizetés megta-
gadására való lázítással és azzal, hogy királynak vallja magát, ami a rómaiak
szemében szintén azt jelentette, hogy Jézus az államrend elleni lázadó. [...] A Jé-
zus ellen vádként felhozott cselekményeket a római jog felségsértésnek (crimen
laesae maiestatis) minõsítette, ami a legsúlyosabb állam elleni bûntett volt.”24

Bulgakovnál is - mint látjuk - megvan mind a két vád. S mert a felségárulás a
legsúlyosabb bûnök egyike, szertefoszlik a szabadulás lehetõsége, mely fizikailag
ugyan a fogoly számûzetése lenne, de spirituálisan, szellemileg a szabadságot
jelentené számára.

„A prokurátor látása elhomályosult. Úgy rémlett neki, hogy a fogoly feje elúszott
valahová, s helyette másik fej tûnt fel vállain. Ezt a kopasz fejet ritka fogú arany
diadém koronázta; homlokán kerek, nyílt seb éktelenkedett, mely lemarta a bõrt, s
be volt kenve írral. Beesett, fogatlan száj, zsarnoki jellemre valló, lecsüggõ alsó
ajak. És mintha eltûntek volna a csarnok rózsaszínû márványoszlopai, s a távol-
ban Jeruzsálem háztetõi, minden elsüllyedt Capri kertjeinek sûrû zöldjében.”
„Furcsa, összefüggéstelen, kusza gondolatfoszlányok suhantak át a helytartó el-
méjén. «Elveszett!» Majd: «Elvesztünk!...» És valami badar ötlet - a halhatatlanság;
ez a halhatatlanság azonban, ki tudja miért, elviselhetetlen bánatot keltett.”25

A fejnek, amely Pilátus látomásában megjelenik, határozottan halálfej jellege
van: beesett, fogatlan száj, lemart bõr, nyílt seb. S ez a diadémos halálfej kifeje-
zetten Tiberiusra emlékeztet; ezt az érzetet erõsíti Capri szigetének neve is. De
kinek a halálát szimbolizálja itt ez a diadémos koponyaszerû fej? Magát a csá-
szárét, esetleg rajta keresztül az egész birodalomét, melyet egy dölyfös, élveteg
vénember tart a kezében? Azonban ha Tiberius feje egy sebes, aszott koponya-
ként jelenik meg Pilátus elõtt, nem lehetséges-e, hogy már Jesua felõl tekint rá
ekkor Tiberiusra? Talán Jesua szerepének intuitív felismerése ez, annak meg-
sejtése, hogy a Birodalom összeomlása után Jesua lesz az új korszak elindítója,
hogy az õ spirituális hatalma és ereje jelenti a jövõt. S ha ezt feltételezzük, az is
kérdés, hogy Pilátus Jesua pártján áll-e, vagy sem? Az kétségtelen, hogy megér-
zett benne valamiféle szellemi hatalmat, hiszen õ is a hatása alá került. Pilátus
azonban római, s ha közelít is Jesuához, lehetséges, hogy azért teszi, mert fel-
ébredt benne az ambíció ennek a spirituális hatalomnak a megszerzésére, vagy
a belõle való részesülésre. Másrészt az is elképzelhetõ, hogy a császár diadémos
koponyája Jesua halálát sugallja. Hiszen éppen Tiberius miatt kell elpusztulnia
Jesuának; a felségsértõt nem kímélheti a prokurátor. Még akkor sem, ha azt
kell megöletnie, akivel hosszú idõ óta elõször igazi emberi kapcsolatba került.
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Éppen ezt kell eldöntenie, ti., hogy õ elsõsorban ember, akinek érzései vannak,
vagy római prokurátor, akinek kötelességei vannak.

A halál gondolatához a halhatatlanság gondolata társul, de ez bánatot kelt
benne. Nagyon fontos az, hogy a Jesuával folytatott beszélgetésben nem volt szó
a halhatatlanságról, õ érez rá, s ezzel a legfontosabbat sejti meg. A halhatatlan-
ság eszméje tehát nem kizárólag a kereszténységé, hanem az emberi szellem
sajátja, hiszen õ sem Jesuától kapta a szót.

Természetesen mindaz, amit itt Pilátus víziójáról és annak értelmezési lehe-
tõségeirõl elmondtam, csak feltételes módban fogalmazható meg.

Jesua a kihallgatás kezdete óta csak egy veszélytelen álmodó volt Pilátus
szemében. Az események során elõször kerültek elõ olyan adatok, melyek alap-
ján - jogilag - valóban el lehet ítélni Jesuát - s ezeket az adatokat Júdás szolgál-
tatja. Júdás nevét ismerjük a Bibliából, ott Jézus tanítványa, aki elárulja õt.
Bulgakovnál azonban még csak nem is ismerték egymást addig az estéig, míg
Júdás meg nem hívta vacsorázni, s ki nem faggatta, mi a véleménye az
államatalomról. (Nyilván a fõpapság által betanított provokatív kérdésekrõl van
szó. A jelek szerint ezt csak az álmodozó Jesua nem vette észre, hiszen Pilátus
és az olvasó elõtt ez nyilvánvalóvá válik.) Júdás itt csak egy fizetett besúgó.

Hogy a Biblia Júdása miért árulta el Mesterét, akinek tanítványa volt?  En-
nek megmagyarázása, kommentálása még Rops szerint is kemény dió. A szak-
irodalom ezzel kapcsolatos vélekedését itt idézni nem tartom feladatomnak, Bul-
gakovnál ugyanis ez a kérdés nem vetõdhet fel: nála Júdás nem tanítványa
Jesuának; s szerintem inkább ezzel a kérdéssel érdemes foglalkozni: miért
nem? Gondoljunk bele, ha Júdás itt is az áruló tanítvány szerepében jelenne
meg, hogyan lehetne ez a regény Pilátus regénye? Hogyan lehetne õ a legna-
gyobb bûnös? Tudjuk, hogyan ítéli meg Júdást a kereszténység, az irodalom, mi-
lyen jelentésben ment át neve a kollektív tudatba (elég, ha csak Dante Isteni
színjátékára gondolunk). Így viszont Júdás csak egy fizetett besúgó, kívülálló,
nem mesterének elárulója, s bûne eléggé eltörpül ahhoz, hogy ne lehessen Pilá-
tus „riválisa”.

Bulgakovnál természetesen - a szerepek mássága miatt - elmarad a
Getsemáné-kerti árulás-jelenet, a Getsemáné az árulás helyszínébõl a bosszú
helyszínévé lesz. A Biblia szerint Júdás öngyilkos lesz, Bulgakovnál azonban Pi-
látus öleti meg, de arra is figyel [Bulgakov], hogy újraírja a mítoszt. Pilátus szin-
te utasítást ad Afraniusnak (persze nem nyíltan kimondva, inkább sugalmazva)
arra nézve, hogy milyen pletykát terjesszenek el Júdás halálával kapcsolatban,
így bennünk azt az érzést kelti, hogy az evangéliumokba azért ez a változat ke-
rült  be, mert ezt a szándékosan terjesztett téves pletykát fogadtatták el hite-
lesként az emberekkel.

„- Tudja, Afranius, mi jutott most hirtelen eszembe? Vajon nem követett-e el öngyil-
kosságot?
Afronius hátradõlt a széken, annyira meglepõdött a kérdésen.
- Ó, nem, prokurátor, bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen!
- Ó, ebben a városban minden elképzelhetõ! Hajlandó volnék akármibe fogadni,
hogy rövid idõn belül ez a hír fogja bejárnia várost!
Afranius ismét a helytartóra vetette éles pillantását, kis ideig gondolkozott, majd
ekképpen válaszolt:
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- Az meglehet, prokurátor.”26

Júdás szerepének elemzésével azonban meglehetõsen elõreszaladtam. Térjünk
vissza a történet menetéhez, ahhoz a ponthoz tehát, mikor Pilátus megkapja a
felségsértés vádjáról szóló pergamenlapot. Pillanatok alatt kell eldöntenie, hogy
kitart-e Jesua és a kettejük közt kialakult kapcsolat mellett - s õ inkább vissza-
tér a kihallgató szerepéhez. Sõt, a titkár és a katonák elõtt mintegy igazolni
akarván magát, így kiált:

„Nincs, nem volt, és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb
hatalom, mint Tiberius császáré.”27

A Biblia szerint a provokátor zsidók kényszerítik rá, hogy elítélje Jézust.
„Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja” (Jn. 19,12.b)

Miért hat ez a mondat oly erõsen Pilátusra? Tudnunk kell, hogy a „császár ba-
rátja” megnevezés nem csak üres szólam volt, ezt a mondatot nem fordíthatjuk
le egyszerûen így: nem vagy a császár hû alattvalója� ennél sokkal konkrétabb
jelentése is van: Pilátus valóban bírta a „császár barátja” címet. Gerhard
Krollnál ezt olvashatjuk:

„Seianus [Pilátus pártfogója] az egész Birodalomban hírhedt volt zsidóellenessé-
gérõl. Mint belügyminiszter elvárta az újonnan kinevezett hivatalnoktól, hogy az õ
zsidóellenes eszméit Júdeában valósítsa meg. Pilátus nem okozott csalódást, ezért
Seianus hamarosan megtisztelte õt a «Császár barátja» (Amicus Ceasaris) címmel.
Ez arra a korra igen jellemzõ adat. S késõbb még látni fogjuk, hogy Jézus perében
ez a cím lesz majd a sarokpont, amelyen az ítélet megfordul.”28

Bulgakovnál nem hangzik el ez a fenyegetés - nyíltan legalábbis nem, a szöveg
mögötti tartományban azonban, véleményem szerint, ott húzódik ez a gondolat.
Pilátus sort kerít még rá, hogy tanúk nélkül beszélhessen Jesuával, de a felség-
sértés vádja és a császár képe már közéjük állt. Pilátus nem hajlandó vállalni a
fogoly sorsát:

„Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója szabadon bocsájt
valakit, aki azt mondotta, amit te mondtál? Ó, istenek, istenek! Vagy azt képzeled,
hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni?”
„Most még jobban fölemelte vezényléstõl berekedt hangját, hogy odakinn a kert-
ben is meghallják:
- Bûnös vagy! Bûnös! Bûnös!”29

Egyetlen kiút lenne még, ha a Szanhedrin a Páska ünnepére Jesuát bocsátaná
szabadon, Pilátusnak azonban fenyegetéssel sem sikerül rábírnia erre a fõpapot.
Szóltam már róla, mennyire veszélyes volt Jézus a zsidó vallási vezetõk számára.
A papság szemében õ a vallás egységét veszélyeztette. A megmerevedett, dogma-
tikus, szinte megkövesedett vallást akarta élõ hitté tenni. Pedig éppen ez a min-
dent roppant szigorúan szabályozó vallás tudott valamiféle egységet fenntartani
ott, ahol politikailag önálló állam már nem létezett. A dogmák biztosították a
rendet, s ezt veszélyeztette Jézus a papság szemében.

Pilátus küzd még Kajafással Jesua életéért. Olyan szavak és fenyegetések
hangzanak el a fõpap és a prokurátor között, amelyek felszínre hozzák az eddig
fékentartott gyûlölködést. Mégis, mintha nem küzdene már Pilátus igazi hévvel.
Nem akarja, hogy elítéljék Jesuát, nem akarja a halálát, de a viselkedésében
már megváltozott valami.
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Jesua az élõ hitet akarja közvetíteni az embereknek, s Pilátus a személyes
kapcsolat által mintha beavatottságot nyert volna. Megsejtett valamit, felmerült
benne a halhatatlanság gondolata, bár nem tudja, kinek a halhatatlanságáról
van szó. Tiberius halálfeje Róma összeomlását sugallja neki, de az új hit bizto-
síthatja a halhatatlanságot is(Róma politikai hatalomból vallási hatalom lett).
Pilátus szerepe ebben a helyzetben közvetítõ jellegû szerep: annak megsejtése,
hogy Róma így élheti túl saját bukását. Egy ilyen olvasat jogosságát e szerep fel-
vállalásával immár a történelem ismeretében bízvást feltételezhetjük.

Mint mondtam, Pilátus nem küzd már igazi hévvel. Ennek igazolását lát-
hatjuk talán abban is, hogy - mint a Biblia Pilátusa - nem korbácsoltatja meg
Jézust.

Talán különös kérdésnek tûnik: Jézus megkorbácsolása, netán az érte való
küzdés eszköze volna itt? Nem tévedés azonban, valóban arra utalok, hogy Pilá-
tus a saját (ti. Jézus) érdekében korbácsoltatta meg õt. Véleményem ebben a
kérdésben megegyezik Daniel-Ropsével, aki ezzel kapcsolatban a következõket
írja:

„Ha e kínzás kegyetlenségére gondolunk, joggal elítélhetjük azt az embert, aki e
«fenyítést» elrendelte. Az elsõ keresztények közül mégis sokan másképpen gon-
dolkodtak. A régiek érzékenysége más irányú volt, mint a miénk. A megostoro-
zásban Szent Ágoston enyhítõ körülményt látott Pilátusra nézve, és talán az Egy-
ház sincs messze attól, hogy ezt a véleményt vallja, mivel a nagypénteki
officiumban is erre utal (6. olvasmány): «Pilátus, amennyire csak tudott, azon volt,
hogy kiszabadítsa Jézust a zsidók kezébõl. Megostoroztatta az Urat, nem azzal a
szándékkal, hogy halálát okozza, hanem mert elégtételt akart ezzel adni a zsidók
dühének. Azt remélte, hogy a megkorbácsolás utáni állapotában látva Jézust,
megenyhülnek, és nem kívánják többé a halálát.»”30

Bulgakov Pilátusa nem igyekszik már oly hevesen, hogy megmentse Jesua életét
- viselkedésében elementáris változás állt be. Nagyon jól érezhetõ ez az ítélet
kihirdetésekor is: a hegemont szinte elnyeli a tömeg, csaknem elvész benne.
Nem az a Pilátus lép itt fel, amelyik a kihallgatást megkezdte. Egy katonára, a
császár emberére nem tenne ilyen hatást a tömeg nyomása, felülemelkedne
rajta. Viselkedésében azonban ekkor már inkább a kiszolgáltatottságot érezzük,
elemi erõként sodorja magával a tömeg hullámzása, moraja. Csaknem kiesik
szerepébõl, nehezére esik, hogy a hatalom embereként viselkedjen. (A XX. szá-
zadi bizonytalan, tömegben elmerülõ ember képét rajzolja meg itt Bulgakov.)

Az evangéliumi elbeszélésekben Jézus halála jelenti a csúcspontot, hiszen
ekkor, ezáltal történik meg a megváltás. Jézus megfeszítése a Golgota hegyén
történt. A keresztre feszítés a legszégyenletesebb halál volt ekkor, csak a bûnö-
zõket végezték ki így. Az õskeresztények nem is használták a keresztet a meg-
váltás és a kereszténység jelképeként, mert a gonosztevõk kivégzésére szolgáló
keresztfára emlékeztetett, s csak késõbb vált a megváltás szimbólumává.

A keresztre feszítés akkor szokatlan kivégzési mód lehetett, a zsidó bünte-
tõjogban nem is szerepelt. A zsidó törvények négyféle kivégzési módot ismertek.
Megkövezés, mikor az elítéltet a teljes erõbõl rádobott kövek sújtották agyon,
máglyahalál, lefejezés, illetve forró ólmot öntöttek az elítélt torkába. Szokás volt
azonban, hogy a zsidók még a megkövezett ember holttestét is fára függesztet-
ték, teljessé téve büntetését; az Ószövetségben ezt olvassuk: „Átkozott mind, aki a
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fán függ.” (M. Törv. 21,23.). Ezért követelték olyan határozottan a fõpapok Jézus
keresztre feszítését: azt akarták, hogy ne csak meghaljon, hanem örökre átko-
zottá váljon.31

Maga a kivégzés, amely a Bibliában az események középpontja, illetve csúcs-
pontja, Bulgakovnál nincs leírva. Valójában csak a keresztre feszítés elõtti ese-
ményeket ismerjük meg (kivonulás a Koponyahegyre), s csak akkor kapcsoló-
dunk be újra az eseményekbe, mikor a keresztre feszítés már megtörtént, Jesua
a kereszten függ. Emlékezzünk vissza, már a történet elején, a kihallgatás kez-
detekor is megriadt, csavargó külsejû emberként írja le Jesuát Bulgakov. Itt
sem találunk semmiféle idealizálást, a leírás kissé nyers, naturalisztikus.

„Már az elsõ órától kezdve sûrû ájulási rohamok lepték meg, végül teljesen elve-
szítette eszméletét, s feje a kibomlott turbánnal mellére csuklott. A legyek, böglyök
ezért egészen ellepték, arca valósággal eltûnt a nyüzsgõ fekete rovarréteg alatt.
Hasán, lágyékán, hóna alatt kövér böglyök ültek, szívták a sárgás, mezítelen tes-
tet.”32

Mivel magyarázható az, hogy Bulgakov nem emelte ki a keresztre feszítést, mely
pedig az evangéliumokban központi jelentõségû esemény?

Az evangéliumok a megváltástörténet szempontjából írják le és értékelik az
eseményeket, ilyen szempontból tehát a keresztre feszítés a tetõpont, hiszen
ezáltal történik meg a megváltás. Bulgakovnál azonban ez morális kérdés. Morá-
lis kérdés volt a kihallgatás során Pilátus viselkedése (az üldözõ menekül). Itt a
súlypont a döntésen volt, a felelõsség felvállalásán vagy elhárításán. A keresztre
feszítés ennek a döntésnek az eredménye, de a fontos  maga a döntés volt.

Másrészt azáltal, hogy a megfeszítést nem írja le, Bulgakov kérdésessé teszi
a megváltást, az üdvtörténeti pillanat megtörténtét. Sajátos regénypoétika ez: a
rákövetkezõ események azt mutatják, hogy megtörtént, de mi csak közvetve tu-
dunk róla. A mai ember számára pedig ez a kérdés, és ez a regény középpontjá-
ban is ez áll: a hogyanra, kérdez rá.

Míg a kihallgatás során Pilátus magatartása volt a lényeges kérdés, itt Levi
Máté, és az események õáltala történõ értelmezése áll az elõtérben. Szavaiból,
lejegyzéseibõl, cselekedeteibõl egyértelmûen az derül ki, hogy nem érti Jesuát,
nem ér fel megváltó szándékához. Mivel megmenteni nem tudja, halálát akarja
megkönnyíteni azzal, hogy megpróbálja leszúrni egy késsel.33 Ezzel pedig éppen
a megváltást akadályozná meg. Ez a Levi Máté egy fanatikus rajongó. Megátkoz-
za apját, anyját, megátkozza Istent és saját magát, mert nem tud segíteni mes-
terének.

Míg Máté láthatóan nem érti Jesuát, Pilátus a kihallgatás és beszélgetés so-
rán eljutott a megértésig, ezáltal mintha õ is tanítvánnyá vált volna, de ezt nem
vállalta fel idejében (ez okozza késõbbi gyötrõdését). Máté csak az embert látta
meg Jesuában, az igazság hirdetõjét, a legigazabb embert, pedig õ sokáig mellet-
te volt. A késõbbi fejezetekben mégis Máté jelenik meg Wolandnál Jesua küldöt-
teként, Pilátusnak pedig kétezer évig kell szenvednie a kõsivatagban, pedig õ
közelebb jutott a megértéshez. A megértésnél ezen a ponton fontosabb tehát a
döntés, a közös sors felvállalása, az elhatározás. Ez volt az, amit Pilátus, a gyá-
vaság bûnébe esve, nem mert megtenni.
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Máté tehát a domb tövében ülve jegyzi gondolatait, pergamenre rója sorait.
Egyszer feltûnt már egy pergamen a történetben: a kihallgatás szavait jegyezte
le az írnok. Aszerint, hogy jegyezte-e az írnok Jesua és Pilátus szavait, vagy
sem, követni tudtuk, hogy beszélgetésük magánjellegû vagy hivatalos.

Mit jelent, vagy mit közvetít most ez a pergamen, melyre Levi Máté jegyzi
gondolatait?

Elsõsorban természetesen a tanítvány szavai, a meg-nem-értõ tanítvány sza-
vai ezek. Másodsorban a Máté evangéliumára való utalásként értelmezhetõ. Máté
evangéliuma az, amely a legemberibb oldalról nézi és mutatja Jézus tevékenysé-
gét, s Jézust magát, mint az igazság tanítóját. A kihallgatás során, Jesua egy-
szer már megtagadta Levi Máté pergamenjeit, lejegyzéseit, s ez a kritika ezekre
a lejegyzésekre is kivetül, ennek a szövegnek a hitelességét is kétségbe vonja.
Jesua megfeszítése után Máté megmutatja Pilátusnak ezt a pergament.

„S ekkor összerezzent [Pilátus], mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak
tûntek szemébe:
«legnagyobb bûn...gyávaság.»”34

Ez tulajdonképpen a Pilátusra vonatkozó ítélet, amely 2000 éves számûzetésre
ítéli, melyet a kõsivatagban kell eltöltenie. Pilátus maga is tudja, hogy ez a bû-
ne. Már az elõzõ éjszakán megálmodta ezt, mikor álmában Ha-Nocrival beszélge-
tett, maga mondta ki azt, amit most leírva lát: „a gyávaság a legeslegrútabb
bûn.”35 Álmában a helytartó zokogva kéri Jesuától: „Kérlek, ne feledkezzél meg
rólam, emlékezz meg rólam...”36 Ez az a kérés, mely szinte szó szerint megegyezik
annak a latornak a szavaival, akit a Biblia szerint Jézussal együtt feszítettek
meg: „Uram emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban”
Mindketten megkapják a kegyelmet, Pilátus is:

„...a mellette haladó en-nasrenai koldus bíztatóan bólintott...”
Véleményem szerint tehát Pilátust nem Jesua ítéli el sem álmában, sem Máté
pergamenjének szavain keresztül: Pilátus álmában magát ítéli el, s a saját lel-
kiismerete feszíti keresztre Jesua mellé (mint a lator szavaival való hasonlóság
is mutatja).

Azt viszont látjuk, hogy Máté lejegyzései, ha az üdvtörténeti pillanatra nem
is érvényesek, az emberi cselekedetek megítélésére nagyon is azok. Nem egyér-
telmû tehát Máté megítélése, ebben a vonatkozásban ugyanis Bulgakov hitelesíti
a tanítvány pergamenjeit, igazságot szolgáltat Máténak.

Ezzel kapcsolatban felvetõdik a következõ kérdés: a négy evangélium közül
melyikhez áll a legközelebb  Bulgakov Pilátus-regénye?

Ennek megválaszolásához elõször is össze kell hasonlítanunk az evangéliu-
mokat, mégpedig a kihallgatás és az elítélés eseményit szem elõtt tartva, hiszen
ezek a részek érintkeznek tematikusan Bulgakov regényével.

Jézus elfogatása a Gecsemáné kertjében történik, innen elõször a nagyta-
nács elé kerül. Máté, Márk és Lukács szerint Kajafás hallgatja ki, János szerint
elõször Annás elé kerül, aki Kajafás elõdje (és apósa). Másnap újra összeül a
vének tanácsa (Jánosnál ez a második kihallgatás nem szerepel a történetben).
Máté, Márk és Lukács szerint Jézus nem válaszol a vádakra. Kérdésükre, hogy õ-
e a zsidók királya, ennyit felel: „Te mondád.”
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A fõpapok hamis tanúkat gyûjtenek ellene. A zsidó törvények szerint két ta-
nú egybehangzó vallomása kell ahhoz, hogy elítélhessék, de ki nem végezhetik,
ezt a jogot a rómaiak elvették a Szanhedrintõl (ezért kerül majd Pilátus elé).
Lukács szerint Heródes is kihallgatja. A kihallgatások sorrendjét a következõ
táblázatban foglalhatjuk össze:

János szerint elõször Annás hallgatja ki Jézust. Ez azért is valószínû, mert bár a
rómaiak letették fõpapi tisztségébõl, a papi körökben továbbra is nagy tisztelet-
nek örvendett, s lelki értelemben õ volt a zsidó közösség feje.37 Gerhard Kroll
szerint nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy Jézusnak
igazából õ volt az ellensége, õ látta úgy, hogy a Názáreti veszedelmet hoz a val-
lásra és a népre is, mert ha valóban õ a Messiás, akkor az a hatalmon lévõ hie-
rarchia és kultusz végét jelenti, ezzel pedig Annás hatalmát, társadalmi és
pénzügyi pozícióit veszélyezteti.38

Annás veje, Kajafás volt a hatalmon lévõ fõpap. Az õ vezetésével összeült ta-
nács ítélte el Jézust káromlásért. Rops szerint azonban „a lehetõ legvalószínûtle-
nebb, hogy a káromlás jogilag megvalósult esete forog fenn. Káromkodni ugyanis any-
nyi, mint Isten fenségét gyalázni. Hogy azonban ilyen bûncselekmény létrejöjjön, ahhoz
a Mózesnek kinyilatkoztatott szent nevet, a Jáhvét kellett kimondani, nem pedig vala-
melyik, akkor használt jelzõjét, mint például a „Trón”-t, az „Áldott”-at, az „Isteni Hata-
lom” szót, vagy Isten nevének csak rövidített alakját a Jah-t. A Talmud hosszan részlete-
zi ezeket az elõírásokat. Az „Isteni Hatalom” megnevezést használva Jézus, bár isteni
származását állította, mégis elkerülte a káromkodás botrányát.”39

Tegyük még hozzá, hogy csupán Jézus vallomására alapozva nem ítélhették
el õt, mert a törvény a vádlott önmaga elleni vallomását semmisnek tekintette,
ha azt tanúvallomások nem támasztották alá. Így akarták ugyanis elkerülni,
hogy valaki, akit pl. súlyos betegség vagy szégyen emészt, így kövessen el törvé-
nyes öngyilkosságot.40
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Bár úgy tûnik, minden a törvényes formalitások abszolút hiányáról tanúsko-
dik, a döntés megszületett. Pilátusnak kellett eldöntenie, hogy jóváhagyja-e a
Szanhedrin javaslatát. Pilátus elõtt azonban egy szót sem szóltak a káromlás
vádjáról, hanem újabb, kifejezetten politikai tartalmú vádakkal adták át neki;
ezek pedig: lázítja a népet, az adófizetés ellen van, királynak mondja magát.

Máté, Márk és Lukács szerint itt sem válaszol mást, mint a fõpapoknak. Já-
nos szerint alakul ki hosszabb beszélgetés a kihallgató és a vádlott között. Pilá-
tus s kihallgatás során háromszor kérdezi meg tõle:

„Te vagy a zsidók királya?” (Ján. 18,33.)
„Király vagy-é hát te csakugyan?” (Ján 18,37.)
„Honnét való vagy te?” (Ján. 19,9.)

Jézus válasza az elsõ kérdésre: „Az én országom nem e világból való” (Ján. 18,36.)
Elismeri tehát királyságát, de a földi értékek, hatalmak fölé helyezi. A második
kérdésre adott válaszával is ezt erõsíti meg: „...én király vagyok. Én azért születtem
és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az iga-
zságból való, hallgat az én szómra. Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?” (Ján
18,37-38.)

Pilátusra láthatóan hatással vannak e szavak, szabadon akarja bocsátani
Jézust, a zsidók azonban ezt nem engedik.

„Felelének neki a zsidók: Nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg
kell halnia, mivelhogy Isten Fiává tette magát” (Ján. 19,7-8.)

Itt árulják el magukat a zsidók, hogy miért is akarják halálra adni. Szó sincs itt
lázításról, felségsértésrõl; „Isten Fiává tette magát.”

Pilátus mindenesetre igyekszik szabadon bocsátani Jézust: az evangélium
szövege szerint négyszer próbálja megmenteni, az ítélet azonban - úgy tûnik -
elkerülhetetlen. A zsidók ugyanis megfenyegették: „nem vagy a császár barátja” . E
fenyegetés hátterérõl korábban már szóltam.

Pilátus magatartása morális kérdés is: a jog és az igazság érvényre juttatá-
sa, és karrierje között kellett választania - és õ kimondta a halálos ítéletet.41

Az összehasonlításból kiderül, hogy János evangéliuma az, amely szerint
hosszabb beszélgetés bontakozik ki Jézus és Pilátus között. A másik három evan-
gélium szerzõi szerint Jézus nem szólal meg vallatói elõtt. A János evangéliumá-
ban kibontakozó beszélgetés témái is megegyeznek helyenként Bulgakov regé-
nyében a kihallgatás során felmerülõ témákkal. Ezeket a részleteket idézem az
alábbiakban párhuzamosan a Bibliából és Bulgakov regényébõl:

I.  „Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é, hogy hatalmam
van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássa-
lak? Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna
néked” (Ján. 19, 10-11.)

„- Esküdj meg hát, hogy nem cselekedtél semmi effélét.
- Mire akarod, hogy esküdjem? - kérdezte [...] a fogoly.
- Mondjuk...az életedre - ajánlotta a prokurátor. - A pillanat éppen alkal-
mas, hogy megesküdjél rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, tudd meg.
- Talán bizony azt hiszed, te függesztetted föl, hégemon? - kérdezte a rab -
Nos, ha ezt hiszed, erõsen tévedsz.
Pilátus összerezzent, és fenyegetõen dünnyögte:
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- Én elvághatom azt a hajszálat!
- Ebben is tévedsz - mondta a rab [...] - Mert, ugyebár, elismered, hogy csak
az vághatja el a hajszálat, aki felfüggesztette!”42

II.  „Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért
jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazság-
ból való, hallgat az én szómra.
Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?” (Ján. 18, 37-38.)

„- Arról beszéltem, hégemon, hogy az óhit temploma összeomlik, és felépül
az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
-... miért beszéltél neki az igazságról, amelyrõl fogalmad sincs? Mi az iga-
zság?”43

III.  Szintén Jánosnál olvashatjuk, hogy mikor a fõpap vallatja Jézust, õ ezt
válaszolja:
„Mit kérdesz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik: Ímé õk
tudják, a miket nékik szólottam. Mikoron pedig õ ezeket mondja vala, egy a po-
roszlók közül, a ki ott áll vala, arczul üté Jézust, mondván: Így felelsz-é a fõpap-
nak?” (Ján. 18, 21-22.)44

Pilátus embere [Bulgakovnál], Patkányölõ Marcus szintén megüti Jesuát,
mert szerintük tiszteletlenül szólította meg a hégemont, jó embernek ne-
vezte.

Nem csak tartalmi szintû összefüggéseket találunk azonban az evangélium és a
regény között. Az evangéliumok közül Jánosé az, mely kifejezetten a megváltó,
Jézus személyére helyezi a hangsúlyt. Bulgakov regényében is mindössze egy-
szer találunk az Atyára utalást (a kihallgatás során) Mindvégig Jesua személye
áll a középpontban, nem beszél mennyországról sem. Mester és Margarita is
csak a nyugalomba távoznak, nem a fénybe. Az egyetlen szereplõ, aki meglátja
az Új-Jeruzsálemet: Pilátus, de õ sem az Atyához, hanem Jesuához   siet a
holdsugárösvényen.-

Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy Bulgakov Pilátus regénye János evan-
géliumához áll a legközelebb, felmerül a kérdés, van-e Jánosnak „párja”, „meg-
felelõje” a regényben?
A moszkvai szín szereplõi közül Hontalan Iván az, akinek sorsa, viselkedése bi-
zonyos párhuzamokat mutat Jánoséval. Legalapvetõbb hasonlóságot nevük mu-
tatja, a János és az Iván ugyanis ugyanannak a névnek két változata. A mû ele-
jén Iván az, aki Berlioz kérésére verset ír Jézusról, melynek tagadnia kellene,
hogy a megváltó valaha is létezett, õ azonban oly látható erõvel írja le Jézus
alakját, hogy az ezáltal szinte „materializálódik”.

„Jézusa, hogy is mondjam, hús-vér, eleven Jézussá sikeredett, aki azonban nem
volt éppen megnyerõ egyéniség”45

Emlékezzünk vissza! Jesua, ugyanúgy, ahogy Iván versében, Woland elbeszélésé-
ben, tehát Mester regényében sem volt „megnyerõ egyéniség”.
Tagadás helyett tehát szinte életre kelti Iván Jézus alakját. Késõbb, mikor
Wolandot üldözi - mert Berlioz gyilkosának tartja - egy idegen lakásban meg-
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szentelt gyertyát és szentképet vesz magához. Ezután következik az „alámerü-
lés”, a fürdés a Moszkva folyóban, ami a megkeresztelkedés rítusát idézi fel. Mi-
vel azonban Iván maga merítkezik alá, saját magát kereszteli meg, egyszerre
idézõdnek fel alakjában krisztusi és keresztelõ jánosi vonások. Ezután megy Iván
a Gribojedovba, ahonnan az õrültek házába viszik. Meg kell itt jegyeznünk, hogy
ez az epizód az orosz irodalom jellegzetes alakját, „bolond Ivanuskát”, a „szent
õrült” figuráját is felidézi. A regényben Iván alakjában Dosztojevszkij Karamazov
Ivánjának vonásai, és a tolsztoji népi vallásosság jellemzõi úgyszintén föllelhetõ-
ek.46

Maga Woland jósolta meg Ivánnak, hogy bolondokházába fog kerülni (Szkizof-
rénia, amint megjósolhatott), mielõtt a Pilátus-regény elsõ részét elbeszélte volna
neki és Berlioznak.

A Pilátus-regény második részét már Iván álmodja meg a bolondokházában.
A regény a Mester mûve, de hitelességét az adja meg, hogy Woland mint „szem-
tanú” kezdi meg elbeszélését, majd Iván megálmodja a folytatást, a harmadik
részt, a Mester regényét pedig Margarita olvassa el. Woland, Iván és a Mester
tehát ugyanazt a megtörtént eseményt álmodják meg, mondják el és írják meg.

Iván álma a prófétai - látnoki erõ bizonyítéka. Hiszen Iván úgy álmodja meg a
második részt, hogy sohasem hallotta senkitõl, álma mégis pontos, hiteles. Két-
szeresen is az: álma valójában a Mester regényének egy része, melyet Jesua is
elolvasott, és hitelesnek fogadott el.

A regény végén pedig Iván lesz az, aki a Moszkvában maradtak közül „folytatni
fogja a regényt”. Történész lesz, s bár próbálja elfelejteni a történteket, tele-
holdkor azok újra felidézõdnek benne. Az evangéliumok szerzõi közül is János
az, aki Pátmosz-szigeti látomásait, az elkövetkezõ apokalipszis eseményeit leírja,
megadva ezzel az evangéliumi események folytatását. Így tehát Iván alakjában a
két János, a Jézus-elõkép, és a folytatás, Keresztelõ János és az evangélista ta-
nítvány egyszerre ölt testet.
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Iván mindig álmában fejezi be a történetet, ép-
pen úgy, ahogyan fiatal költõ korában is megálmodta ennek a történetnek egy
részét. Beavatottságát mutatja az is, hogy álmában a hold fénye õt is elborítja:

„A hold ekkor kitör magából, valóságos fényáradatokat zúdít le Ivánra, mindenfelé
fröccsen a fény, a szobát holdárvíz lepi el, egyre emelkedik, már az ágyat is elön-
ti...”47

A hold fénye volt az, ami Pilátust kétezer éven át kínozta, de ez vezette el
Jesuához és a megnyugváshoz is. Mester és Margarita ezen a holdsugáron tér-
nek vissza Ivánhoz álmában, miután õk már eljutottak a nyugalom honába.

Még valamit meg kell jegyeznünk Iván álmával kapcsolatban. Mikor a Mester
megjelenik elõtte álmában, hogy elbúcsúzzon tõle, tanítványának nevezi õt. Ez
történhet egyszerûen azért, mert valaha a Mester is történész volt, és most Iván
is az lett. Tanítványa lehet Iván olyan értelemben is, hogy átvett a Mestertõl egy
örökséget, és folytatnia kell a történetet. De feltételezhetünk egy harmadik le-
hetõséget is. Balassa Péter Krisztus és Mester alakja között lát párhuzamot.48

Ha mi ebben a tanulmányban Iván és János alakja között keresünk hasonlósá-
got, a következõt feltételezhetjük: ahogyan János tanítványa volt Krisztusnak,
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úgy itt most a jánosi vonásokat viselõ Iván lesz tanítványa a krisztusi sorsú Mes-
ternek.

Ha tehát Iván és János között valamiféle kapcsolatot elfogadunk, vagy lega-
lább feltételezzük ezt a lehetõséget, ez ismét megerõsíti annak a megállapítás-
nak az érvényét, melyet nem egy Bulgakov-kutató hangsúlyoz: a jeruzsálemi
eseményeket, a betétregényt nem lehet a regénybõl kiszakítva értelmezi.

II. A moszkvai fejezetek és a Jelenések könyve
Nézzük meg tehát a moszkvai eseményeket is ugyanazon szempontból: ke-

ressük meg a Bibliával kapcsolatba hozható pontokat!
Itt azonban - úgy gondolom - nem az evangéliumokat kell használnunk az

összehasonlítás alapjaként, hanem a Jelenések könyvét. A moszkvai színben már
az apokalipszis idejét éljük, az evangéliumi események mint múltbeli történetek
jelennek meg. Az evangéliumok megírásának idején az apokalipszis még csak
jövõ volt. Bulgakov regényében azonban a jövõbõl jelen lett, az evangéliumok je-
lene pedig múlttá vált.

De valóban szét lehet-e ilyen élesen választani az idõsíkokat? Nézzük meg
ezt elõször a Bibliával kapcsolatban!
Márk evangéliuma a legkorábbi, 70 körül íródott, Máté és Lukács evangéliumának
keletkezését 80 körülre teszik. János evangéliuma a legkésõbbi, 96-104 között
keletkezett. Ez a János evangélista volt az, aki a Jelenések könyvét is megírta,
ami a jövõ eseményeit mutatja meg.49 De valóban késõbb született-e a Jelenések
könyve, mint az akkori jelen és közelmúlt eseményeit leíró evangélium? 92-96
körül János Patmosz szigetén élt számûzetésben. Itt jegyzi le apokaliptikus lá-
tomásait és próféciáit, majd néhány évvel késõbb (102-106 körül), miután kisza-
badul, Efezusban írja meg evangéliumát.50 A jelen illetve a közelmúlt krónikája
és a jövõ víziója egyszerre születik meg tehát! Sõt, mint látjuk, a jövõ várható
eseményei korábban kerülnek lejegyzésre, mint a jelenéi!

Bulgakov regényében is együtt jelenik meg a múlt és a jelen; egyszerre,
párhuzamosan íródik a jeruzsálemi és a moszkvai történet, ahogyan valaha az
Evangélium és a Jelenések könyve.

Az idõsíkok egybemosódásával, egybeesésével a késõbbiekben konkrét példák
alapján még foglalkozom, most azonban visszatérek egy korábbi kijelentésemhez.
Miért mondhatjuk, hogy Moszkva az apokalipszis idejét éli?

Ha a Jelenések könyvében végigkövetjük az utolsó idõk eseményeit, azt lát-
juk, hogy ezek közül nem egyet megtalálunk a regény moszkvai fejezeteiben is.
Ilyenek az apokaliptikus események közül a tûzesõ, tûzvész (Ján. jel. 16,8.;8,7.)
földindulás (Ján. jel. 16,18.), vízözön (Ján. jel. 16,3-5.). Moszkvában Korovjov és
Behemót elõszeretettel gyújtogatják fel az épületeket: a Szadovaja utcai 50-es
számú lakást, a Gribojedovot, a Szmolenszkaja téri diplomatoboltot. A vér is pa-
takzik, mikor Berlioz fejét levágja a villamos, mikor Behemót letépi Zsorzs
Bengalszkij fejét, vagy mikor a bál végén Azazelló lelövi Meigel bárót. Margaritát
is vérben fürdetik a bál elõtt. Moszkvából való távozásuk elõtt pedig Behemót és
Korovjov fölindulást okoz füttyentésével. Persze az apokaliptikus események itt
szinte karikírozott formában jelennek meg, s korántsem olyan monumentális
méretekben, ahogyan arról a Biblia ír. Ugyanígy érdekes az is, hogy míg ezek az



Bulgakov regénye és a négy evangélium

események a Jelenések könyvében az angyalok bosszújaként következnek be,
Moszkvában Woland kísérete idéz elõ hasonló jelenségeket. Az apokalipszis paró-
diája lenne mindez? Hiszen éppen õk, a sötétség angyalai azok, akiket így bün-
tetnének az apokalipszis angyalai, most a „szenvedõ alanyok” karikírozott formá-
ban maguk is így büntetnek.

Nézzük tovább a Jelenések könyvét, s elsõsorban a Sátán báljának esemé-
nyeivel vessük össze, mely véleményem szerint a moszkvai idõ történéseinek
csúcspontja.

Az utolsó ítélet során felsorolja az Úr a bûnöket és a bûnösöket, akiknek az
égõ tóban lesz részük: gyávák, hitetlenek, utálatosok, gyilkosok, paráznák, bû-
bájosok, bálványimádók, hazugok.51 A sátán bálján Behemót és Korovjov ugya-
núgy sorolják fel az érkezõ vendégek „érdemeit” a bál háziasszonyának,
Margaritának: Jacques úr, pénzhamisító, hazaáruló, összeesküvõ, alkimista;
Robert gróf, aki a királynõ szeretõje volt, és megmérgezte feleségét; Tofana úrnõ,
aki aqua tofanával mérgezett meg kb. 500 férfit; Frida, aki zsebkendõjével meg-
fojtotta újszülött gyermekét; Rudolf császár, varázsló és alkimista; egy fiatal fér-
fi, aki eladta kedvesét egy bordélyházba; továbbá orvgyilkosok, méregkeverõk,
kerítõnõk, börtönõrök, hamiskártyások, hóhérok, besúgók, árulók, liliomtiprók.52

Persze az már ismét egy ironikus vonás, hogy míg ezeket a bûnösöket a Bib-
lia öröktûzzel bünteti, Woland bált rendez számukra.
Szintén apokaliptikus motívum az elporladtak újratestesülése. A Jel. könyve
20,13. szerint „a tenger kiadá a halottakat, a kik õ benne voltak; és a halál és a pokol
is kiadá a halottakat, a kik õ nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az õ cseleke-
deteik szerint.”

A föld - illetve a kandalló - itt is kiadja a halottakat (egy éjszakára), de pe r-
sze Woland bálján ez is jóval profánabb és látványosabb módon történik.

„Ekkor hirtelen valami reccsent odalenn az óriási kandallóban, és kiperdült belõle
egy akasztófa; félig már szétomló földi porhüvely függött rajta. A porhüvely lesza-
kadt a kötélrõl, a padlóhoz ütõdött, és délceg, fekete hajú férfi ugrott ki belõle,
frakkban, lakkcipõben. Azután félig elrohadt, kisebbfajta koporsó bújt elõ a kan-
dallóból, födele leesett és másik porhüvely ugrott ki belõle. A délceg frakkos elõ-
zékenyen odalépett hozzá, és gálánsul begörbített karját nyújtotta. A másik por-
hüvely fekete cipellõs, fekete tollas fejékû, mozgékony asszonykává illeszkedett
össze, és mindketten, a férfi meg a nõ, karonfogva megindultak felfelé a lépcsõn.”

Persze azt se felejtsük el, hogy itt nem az Úr, hanem a Sátán elé vonulnak a
testetöltöttek, és nem bûnhõdni, hanem mulatni. A bûnök itt érdemként emle-
getõdnek. S ha már ezt az epizódot vizsgáljuk, nézzük meg, milyen Woland bá l-
terme! Ha kifejezetten erre koncentrálva olvassuk el a Bál a sátánnál címû fe-
jezetet, felfigyelhetünk a drágakövek és kristályok sokaságára. (Persze nem ti-
tok, hogy itt is a Bibliával való összehasonlítás a cél.) Nézzük meg, vajon van-e a
Jelenések könyvében ehhez hasonló épület. A 21. fejezetben János így írja le a
szeme elé táruló új Jeruzsálemet:

„És a város kõfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az elsõ
alap jáspis; a második zafír; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; az ötö-
dik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolcadik berillus; a ki-
lencedik topáz; a tizedik kristopáz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik
amethist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngybõl vala.” (Ján. jel. 21,19-21.)
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Ézsaiás próféciája szerint (Ézs. 54,12.) a falak párkányai rubinból lesznek.
Milyen drágaköveket találunk, vagy tudunk beazonosítani ezek közül Woland
báltermében?

A sárgás, szikrázóan fényes kõ, melybõl a bálterem oszlopai vannak, topáz
lehet. Az áttetszõ, ibolyaszínû medence anyaga valószínûleg ametiszt, ugyaneb-
bõl a kõbõl készült az az alacsony oszlop is, mely Margarita könyökénél megjele-
nik; míg a vendégeket várja, erre támaszkodhat. A második medence rubinpiros,
a harmadik tiszta fehér kristály. Ez a fehér kristály kalcitféle anyag lehet, való-
színûleg kalcedon, de lehet sárdonix vagy sárdius is, mert bár ma a barna, vörös
vagy fehér erezésû agátot nevezik így, régen azonban a fehér, áttetszõ fényû
karneolnak lehettek ezek a nevei. Berlioz ivókupává átalakult koponyájának
smaragdszeme és gyöngyfogai vannak.

Az Új Jeruzsálem 14 drágakövébõl (ill. 13 drágakõ és a gyöngy) nyolcat meg-
találtunk Woland báltermében (vagy legalábbis valószínûsíthetünk). Nézzük meg,
melyek és milyenek azok a kövek, amelyek kimaradtak!

A jáspis zöldes színû átlátszatlan, a krizolit aranyos-zöldes, a bevill különbö-
zõ színû, fõleg zöld, a kristopáz zöldes fényû, a jácint különbözõ színû lehet, oly-
kor zöld, a zafír pedig égszínkék.

Azt látjuk, hogy a kimaradt kövek színe nagyrészt zöld, vagy zöldes jellegû
szín. Az egyházi színszimbolikában a zöld a remény, az újjászületés színe, a zafír
kékje pedig az ég színe, a tisztaságé. Nem véletlen, hogy éppen ezek a kövek hi-
ányoznak a sátán báltermébõl.

Egy ponton úgy tûnhet, hogy megtörik ez a logika. A smaragd is zöld színû
kõ, mégpedig tiszta élénk zöld. Tudnunk kell azonban, hogy bizonyos esetekben a
zöld is lehet ördögi szín. A zöld ugyanis, a fû, fa az ördögi minõségû földbõl nõ ki,
kapcsolatban van vele, így maga is átveheti ezt a minõséget. Más oka is lehet,
hogy Berlioz kupává alakult koponyájának zöld színû, smaragd szeme van. Ez
esetben utalhat arra, hogy Berlioz számára is van remény , tárggyá alakulva
mégis tovább él, hiszen ez a fajta átalakulás egyben a más formában való létezés
lehetõségét is biztosítja.

Szintén Woland báljával kapcsolatos motívum a vér. Margaritát vérben fürde-
tik a bál elõtt, a bál végén pedig Woland és Margarita a Berlioz koponyájából át-
alakult kupából isszák Meigel báró vérét.53

Az Ószövetség szerint a test lelke a vérben van (3Móz. 17,11-14.), a vér az
élet hordozója, ezért is tiltották törvények a vér fogyasztását (3Móz. 3,17.; 7,26.;
5Móz. 12,16.), és ez nem csak az emberi vérre vonatkozik, hanem a madarak és
barmok vérére is. Az Újszövetség szerint Krisztus vére megtisztít minket minden
bûntõl: az õ vére engesztelõáldozat, és a szövetség jele. Woland és Margarita
vérivása nem lehet-e valamiféle eltorzult úrvacsora jellegû szertartás?

Valamivel több felvetést tehetünk Margarita vérfürdõjével kapcsolatban, ha
ennek is megnézzük bibliai elõzményeit.

A Biblia szerint a fürdés célja lehet a kultikus tisztaság elérése a megtisz-
tulási rítus által. A kultikus tisztaság állapotának helyreállítása leggyakrabban
vérrel történt. Vérrítust például a papok szolgálatba állításakor végeztek, mint
tisztulási szertartást. A vérrítus során vérrel hintették vagy kenték meg a leg-
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fontosabb testrészeket (fej, kéz, láb). A mózesi törvények ezt a következõképpen
írják elõ:54

„Azután vágd le a kost, és végy annak vérébõl, és hintsd meg azzal Áron füle
czimpáját55, és az õ fiai jobb fülének czimpáját, és az õ jobb kezök hüvelykét, és
jobb lábok hüvelykét; a többi vért pedig hintsd az oltárra köröskörül.
Azután végy a vérbõl, mely az oltáron van, és a kenetek olajából, és hintsd Áronra
és az õ ruháira, s vele együtt az õ fiaira, és az õ fiainak ruháira, hogy szent legyen
õ és az õ ruhái, s vele együtt az õ fiai, és az õ fiainak ruhái.”

Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél 9. fejezete az ószövetségi szertartások kö-
zül kiemeli a vér megtisztító erejét (Krisztus vére a lelket tisztítja).

„És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül
nincsen bûnbocsánat” (Zsid. 9,22.)

A vérrel hintésnek két célja lehet tehát: beavatás és megtisztulás (bûnbánat).
Margarita vérfürdõjének - ha elfogadjuk ezt a párhuzamot - véleményem szerint
inkább beavatás jellege van. Rituális beavatási szertartás a Sátán szolgálatába,
illetve ennek kapcsán lehet bizonyos fajta „megtisztulás” jellege is, hogy alkal-
mas legyen erre a szerepre.

Mielõtt azonban folytatnánk a Jelenések könyve és a moszkvai események
közti párhuzamok keresését, tegyünk egy rövid kitérõt. Az eddigiek során sokszor
került elõ Woland neve, így róla is kell szólnom. Kicsoda tehát Woland? Ha rövi-
den akarnám meghatározni, a „sötétség fejedelme” megnevezést használnám,
óvatosan. Woland ugyanis nem a hagyományos ördög vagy Sátán (bár a regény-
ben szerepel alakjára ez a megnevezés is). Woland azonban nem egyértelmûen A
Gonosz. Amit jelképez, az nem a pokol, hanem inkább a tisztítótûz. Woland pur-
gatórium a moszkvaiak számára. Woland, még ha a sötétség fejedelme is, nem
öncélúan sötét, hanem a fénynek, a jónak az ellenpólusa. Jesua és Woland vol-
taképpen ugyanannak az erõnek a két oldala: az egyik létezése feltételezi a má-
sikat. Az árnyék, amit Woland képvisel, valójában a fény hiánya. Az árnyék pedig
nem önmagáért, önmagától van - testek fogják fel a fényt, s ezek a testek jelen
esetben a moszkvaiak. Õk hozzák létre az árnyékot, fogják el a fényt. Woland
nem véletlenül téved éppen Moszkvába, az ottaniak szinte „létrehozzák” õt.
Woland maga beszél errõl a kettõsségrõl Máténak:

„Úgy ejtetted ki a szavakat, mintha nem ismernéd el az árnyékot, sem a gonoszsá-
got. De légy szíves egy pillanatig eltûnõdni a kérdésen: mivé lenne az általad kép-
viselt jó, ha nem volna gonosz, és hogyan festene a föld, ha eltûnne róla az ár-
nyék? Hiszen árnyékot vet minden tárgy, minden ember, kivétel nélkül. Itt van
például a kardom árnyéka. Csak nem akarod megkopasztani a földgolyót, hogy
eltávolítsál róla minden fát, minden élõlényt, csak azért, hogy fantáziád kielé-
gítsd, és elgyönyörködhess a kopasz fényben? Ostoba vagy.”56

Woland valójában nem Jesua ellen dolgozik, mint ellentétes erõ, hanem érte.
Megerõsíti ezt a kétféleképpen értelmezhetõ mottó is.

„...kicsoda vagy tehát?
Az erõ része, mely
örökké rosszra tör, s örökké jót mûvel”

Goethe: Faust
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A „rosszra tör”(magyar fordításban) nem csak azt jelentheti, hogy a rossz felé,
hanem hogy ellene tör, a rossz megsemmisítésére törekszik. Itt idézném Kama-
rás István véleményét:

„Woland rendhagyó sátán: nem a gonosz csábító, nem a jóra bosszankodó gonosz
lélek, nem is a Jóistennel perlekedõ, ellene érvelõ filozófus - Lucifer [...] Ebben a
regényben nem a pokol van lent, hanem a föld, itt vannak és történnek „pokoli”
dolgok. [...] A Sátán ebben a világképben a „fenti” erõ része, de nem egyszerûen
a sötétebbik fele, hiszen szerepe inkább hasonlít istenéhez, mint az ördögéhez
[...] Hogy pontosan milyen munkamegosztás van az erõ részei között, ez homály-
ban marad. Mindenesetre Woland tüzei inkább tisztító, mint pusztító tüzek”57

Szintén Kamarás írja, hogy Jesuában és Wolandban a döntésre való felszólítás a
közös vonás.
Woland tehát nem „klasszikus” ördög. A „hagyományos” ördögszemléletet inkább
Máté képviseli, aki fanatizmusában csak fehéret és feketét lát; Jesuát és
Wolandot mint ellenfeleket. Woland maga mondja neki:

„Más-más nyelven beszélünk, mint mindig, de ez mit sem változtat azon, amirõl
beszélünk.”58

A szemlélet más csak, a dolgok ugyanazok.
Ligyija Janovszkaja, aki Bulgakov regényének korábbi változatait, és a re-

gényhez készített jegyzeteket tanulmányozta, írja a következõket. (A regény azon
részérõl van szó, mikor Berlioz és Iván felocsúdnak, miután Woland elmeséli
(megjeleníti?) nekik a Pilátus-regény elsõ részét, a kihallgatás-jelenetet):

„A korai szövegváltozatnak még egy részletére szeretném felhívni a figyelmet,
olyan szavakra, amelyek késõbb a szöveg mögötti tartományba húzódtak vissza:
«- És maga kedveli õt, úgy látom - mondta Vlagyimir Mironovics Mironovics hunyo-
rítva [Berlioz „õse” lehetett]
- Kit?
- Jézust.
- Én? - kérdezte az ismeretlen, és köhintett.»”59

Nagyon jelentõsnek érzem ezt a néhány sort. Woland kedveli Jesuát! Vélemé-
nyem szerint Woland valamiképpen magában hordozza Jesuát - szerepeik ellen-
tétesek, mégis egymásra vetíthetõk, s mivel egyazon erõnek két oldalai õk, ha-
talmuk is egyenlõ.

Woland jellemének ezen kettõssége kifejezõdik azokban a „kellékekben”,
tárgyakban is, melyek körülveszik. Szobájába lépve Margarita - többek közt - a
következõket látja:

„Az asztalon gyertyatartó, melyben kormos madárlábak fogták a gyertyákat. A hét
arany madárlábban hét vastag viaszgyertya égett. [...] mégy egy asztal, rajta
aranyserleg, meg egy másik kandeláber, melynek karjai kígyó alakúra voltak for-
málva.”

A hétkarú gyertyatartó nyilván a menórára emlékeztet, de mit jelképezhet a kí-
gyó? A kígyó jó és rossz értelemben is szerepel a Bibliában: az álnokság, gonos-
zság, veszély jelképe lehet, de Krisztus példaként állította tanítványai elé okos-
ságát. Mózes IV. könyve írja le a következõ történetet, a zsidó nép vándorlásainak
egy rövid fejezetét, miután Mózes kihozta õket Egyiptomból:
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„És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból,
hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány
eledelt útálja a mi lelkünk.
Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan
meghalának Izrael népébõl.
Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr
ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És
imádkoza Mózes a népért. És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes
kígyót, és tûzd fel azt póznára, és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, élet-
ben maradjon. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltûzé azt póznára. És lõn, hogy
ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.” (4
Móz. 21,5-9)

Ugyanaz a büntetés, mint a gyógyulás. Bulgakovnál a büntetés, a tüzes kígyó
Woland, a fán függõ érckígyó pedig Jesua. Woland attribútuma még a kard, a
„spádé”, ugyanakkor Jézust úgy jeleni meg a Jelenések könyve, hogy két kard
jön ki a szájából. Ha Woland kísérõit próbáljuk azonosítani, talán legszembetû-
nõbb Abadonna neve. A Jel. k. 9,11. verse az alvilág angyalaként ír róla. Neve
héberül pusztítót jelent. A pusztítás angyalaként õ vezeti azokat a sáskákat,
amelyek az emberek gyötrésére jönnek fel az alvilágból. Az Ószövetségben a hol-
tak birodalmának neve volt Abaddón, késõbb ezt perszonifikálták ( Jób. 26,6.;
28,22.; Zsolt. 88,12.). Bulgakovnál inkább a halál angyala.

A Behemót név a Bibliában Jób könyvében fordul elõ (Jób 40,15.), itt azonban
korántsem Kandúr képében jelenik meg. Nevének jelentése: víziló. Hatalmas,
súlyos, erõs állat, agyarai vannak (Bulgakovnál ezeket az agyarokat Azazelló
kapta). A zsidó apokaliptikus irodalom az õsidõk pusztai sárkányaként ismeri.
Bulgakovnál valódi alakját õ is az utolsó repülés során veszi fel.

„Az éj Behemót bozontos farkát is letépte, leszaggatta róla szõrös bundáját, és
foszlányait szétszórta a lápon. Az, aki kandúr alakjában mulattatta a sötétség feje-
delmét, most karcsú ifjúvá változott, démonapróddá, kinél nagyobb tréfamestert
nem látott még a világ.”60

Azazello nevét sokkal könnyebb azonosítanunk, s Bulgakov, hogy még segítsen,
az utolsó repülés során Azázel-Azazelló-nak nevezi,  bibliai nevét is használja
tehát.

Az Azazél név a Bibliában a 3Móz. 13-ban fordul elõ. A zsidók az engesztelési
ünnepen két kecskebak között sorsot vetettek, az egyik Jahvéé lett, a másik
Azázelé. A Jahvénak szántat megáldozzák engesztelõ áldozatként, a másikra
Áron ráteszi mindkét kezét, és megvallja Izrael fiainak bûnét (azokat jelképesen
a bakra helyezi, innen ered a bûnbak szavunk is). Ezt a bakot kiküldték
Azazelhez a pusztába, hogy vigye magával bûneiket. Énóch könyve mint a bukott
angyalok fejérõl beszél róla. Bulgakov szintén a sivatag démonaként mutatja át-
alakulása után:

„Legszélrõl Azazello repült csillogó acélvértezetben. A hold az õ arcát is megvál-
toztatta, idétlen, rút agyara eltûnt, a hólyag is hamisnak bizonyult. Mind a két
szeme egyforma volt, üres, fekete, arca pedig hideg és fehér. Azázel-Azazello
most felöltötte valódi alakját, a sivatag gyilkos démonaként jelent meg.”61

Korovjov-Fagót az egyetlen, akinek nincs bibliai „archetípusa”, ám ennek is
megvan az oka. Míg a többiek valóban Woland „udvartartásához” tartoztak, kísé-
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rete voltak, Korovjov büntetésbõl volt mellette, hogy egy régi bûnét levezekelje.
Számára valóban Woland moszkvai kûldetése volt a purgatórium.

„A Verébhegyet ócska cirkuszi gúnyában elhagyó Kozovjov-Fagót helyében most
mosolytalan, komor arcú, sötét bíborlila palástos lovag csörgette halkan paripája
aranyláncát. Állát mellére szegte, nem nézett föl a holdra, a föld sem érdekelte, a
maga gondolatait szõtte, amint Woland oldalán vágtatott.
- Hogyhogy ennyire megváltozott? - kérdezte Margarita Wolandtól; halk hangját
túlharsogta a szél süvítése.
- Ez a lovag valaha tapintatlanul tréfálkozott - felelte Woland, Margaritára fordítva
egyenletes tûzben égõ tekintetét. - A világosságról meg a sötétségrõl beszélve
olyan szójátékot gyártott, amely nem volt egészen szerencsés. Vezeklésül ezért
valamicskével többet és tovább kellett mókáznia, semmint képzelte. De ma a le-
számolások éjszakája van. A lovag megfizetett tréfájáért, számlája lezárult.”62

Kamarás ezt írja Woland kíséretérõl:
„Azt sem szabad elfelejteni, hogy amit Behemót és társai tesznek, nem egyszerû-
en Woland parancsainak vakon történõ végrehajtása, hanem vezeklés is.”63

Azazello és Behemót nem vezeklésképpen van Woland mellett! Csak Korovjov az,
aki büntetését tölti. Behemótot démonapródnak nevezi Bulgakov, Azázel-
Azazellot pedig a sivatag gyilkos démonának. Õk ketten valóban Woland kísére-
téhez tartoznak!

Eddig úgy fogalmaztam, hogy Woland és Jesua egy erõnek kétféle megnyi-
latkozása, két oldala, így hatalmuk is egyforma, csak más minõségû. Van azon-
ban valami, ami álláspontom árnyalására késztet.

Woland sohasem mondja ki Jesua nevét. Mikor Ivánnak és Berlioznak beszél
róla, akkor persze igen, de itt is csak közvetve; Jesua és Pilátus beszélgetését
idézve:

„ - A nevet. [...]
- Jesua - sietett válaszolni a rab.
- Gúnyneved van?
- Ha Nocri.”64

Azonban ez a rész is olyannyira látomásszerû, hogy inkább érzékelhetõ közvetlen
történésként, mint elbeszélésként. Mikor Mátéval, Jesua küldöttével beszél, ak-
kor sem ejtik ki a nevét, egyikük sem!

„ - Nos, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
- Õ küldött.

- És mit üzen általad, te rabszolga?”65

Utolsó repülésük, Moszkvából való eltávozásuk után is beszél róla Mesternek,
ekkor is csak a gúnynevét használja: Ha Nocri. Megpróbálja másképp kifejezni
magát:

„Regényét elolvasták, és csak egyetlen kifogás merült fel: hogy sajnos befejezet-
len.”66

Nyilván Jesua az, aki elolvasta a regényt, hiszen õ küldi el Wolandhoz Mátét a
kéréssel, hogy vegye magához Mestert és Margaritát, helyezze õket a nyugalom-
ba. A név azonban itt sem jelenik meg, csak az általános „elolvasták” szó utal rá.
Másik alkalommal még látványosabban írja körül Jesua személyét:

„az, akihez kitalált, s most a tulajdon szavaival elbocsájtott hõse annyira áhítozik,
elolvasta regényét.”67
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A probléma tehát világos, a kérdés következik: miért? Miért nem használja,
mondja ki Woland Jesua nevét? Egyrészt emlékeztet ez arra, hogy a zsidók nem
mondták ki az isten nevét, a Jahve nevet, inkább körülírták: Trón, Áldott, Örök-
kévaló, Isteni Hatalom.

Másrészt egy név ismerete és használata hatalmat jelent a név tulajdonosa
fölött. A Keresztyén Bibliai Lexikon így ír errõl:

„Aki ismeri egy személynek vagy Istennek a nevét, az hívhatja õt, beszélgethet ve-
le. Ebben az értelemben a név ismerete bizonyos hatalmat jelent a nevet viselõ
személy fölött.”

A Bibliából tudjuk, hogy Jézusnak hatalma van a démonok felett, azok elárulják
neki nevüket, õ parancsol nekik:

„Mert ezt mondja vala néki [Jézus]: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberbõl.
És kérdezé tõle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan va-
gyunk.” (Mk. 5,8-9.)

Mondhatjuk-e ezek után, hogy Jesua mégiscsak hatalmasabb Wolandnál, hiszen
a Bibliában láttuk, hogy Jesua parancsol a démonoknak, Woland azonban nem
mondja ki Jesua nevét. Továbbra is úgy gondolom, hogy Woland és Jesua ereje,
hatalma egyenlõ, Jesua azonban, ha szükség lenne erre, felülkerekedne
Wolandon (és ezt most ne egyszerûsítsük le a „mindig a jó gyõz” népmesei for-
mulájára). A Bibliában a Jelenések könyve is a Bárány kígyó fölötti gyõzelmét be-
széli el.

Kérdés azonban, hogy elérkezik-e a „ha szükség lenne rá” ideje? Le kell-e
gyõznie Bulgakov regényében Jesuának Wolandot? Nyilván nem, legalábbis a
három nap eseményeibõl nem derült ki hasonló. Hiszen Woland és Jesua együtt
„dolgoznak”, Jesua a szellemi, Woland a gyakorlati, a tevékeny erõ.

Woland és kíséretének bemutatása után térjünk vissza az eredeti gondolat-
menethez, az apokaliptikus Moszkva eseményeinek tárgyalásához!
Az apokalipszis eseményeihez tartozik a teljes sötétség, jégesõ, a nap elfekete-
dése is. (Jel. k. 6,12.; 16,9.; 16,12.)

Moszkvában Woland indulása elõtt tör ki a vihar, elsötétül az ég, eltûnik a
város. Ezzel kapcsolatban visszautalhatunk az ókori fejezetekre is. Jesua halála
után Jeruzsálemben is kitör a vihar, ugyanúgy elsötétül a város, villámok cikáz-
nak.

Nézzük meg mindkét esetben, mikor kezdõdik az elsötétülés?Az ókorban
Jesua halála után (ez az evangéliumokban is így van), mondhatjuk tehát úgy is,
hogy Jesua „indulásával” esik egybe. A jelenben Woland indulásakor tör ki a
vihar.

Ha Moszkvát az apokaliptikus idõben próbáljuk elhelyezni, tekinthetjük úgy
is, hogy a moszkvai vihar a Jelenések könyvében megjósolt sötétség, vagy legaláb-
bis annak jele, elõrevetülése. Ebben az esetben feltételezhetjük azt is, hogy az
ókorban, Jeruzsálemben tomboló vihar az apokalipszis kezdete.

Az apokalipszis, a világvége Krisztus második eljövetelével esik egybe. Krisz-
tus elsõ eljövetele után elkezdõdött a várakozás a második eljövetelre (az apo-
kalipszisre), elkezdõdött az apokaliptikus idõ.
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(Láttuk már, hogy a Jelenések könyve az evangéliumokkal egyidõben született!)
Megerõsíti ezt a feltételezést, hogy az elsötétülés mindkét esetben (Moszkva,
Jeruzsálem) hasonló módon van leírva, szinte szó szerinti átfedéseket találunk.

„A Földközi-tenger felõl érkezõ sötétség eltakarta a helytartó szeme elõl a gyûlölt
várost. Eltûntek a templomot a félelmetes Antonius-bástyával összekötõ függõhi-
dak, s az égbõl leereszkedõ feketeség elöntötte a hippodrom szárnyas isteneit, a
lõréses falú palotát, a piacot, a karavánszerájt, az utcákat, a tavakat... Elveszett
Jerusalaim, a hatalmas város, mintha sohasem létezett volna. Mindent felfalt a sö-
tétség, amely megriasztott minden élõlényt Jerusalaimban meg a város környékén.
A félelmetes felleg a tenger felõl érkezett, a tavaszi Ninán tizenegyedik napján,
estefelé. [...] Mihelyt tûzfény hasította ketté a füstös, fekete kotyvalékot, a vaksö-
tétbõl kibukkant, szinte felrepült a szentély hatalmas tömege, csillogó, pikkelyes
tetejével. De szempillantás alatt kihúnyt, és a templom ismét a feneketlen sötétség-
be zuhant. Míg néhányszor kiemelkedett így, s újra visszazuhant, és zuhanását
minden alkalommal katasztrófát sejtetõ mennydörgés kísérte.”68

„A Woland megjósolta zivatar fellegei már gyülekeztek a látóhatáron. Nyugat felõl
fekete felhõ támadt, félbevágta a napot. Csakhamar egészen eltakarta. A teraszon
hûvös szellõ söpört végig. Elfeketült az ég. A nyugatról érkezõ sötétség egészen
eltakarta az óriási várost. Eltûntek a hidak, a paloták. Minden elveszett, mintha
soha nem is létezett volna. Tüzes fonal szaladt végig az égen. Azután óriási
mennydörgés rázta meg a várost. A dörgés megismétlõdött, és megindult a zivatar,
melynek sötétjében Wolandnak nyoma veszett.”69

Más értelemben is jelezheti azonban a vihar a kezdetet és a véget. A moszkvai és
a jeruzsálemi regényben is három napig tart a cselekmény: a tavaszi napforduló
utáni elsõ holdtölte idején. A jeruzsálemi események elsõ napján meghal Jesua,
ugyanakkor elsõ nap megérkezik Moszkvába Woland.

A hagyomány szerint a megfeszítéstõl a feltámadásig tartó idõ a sötétség
ideje: Krisztus pokolraszállása (említettem már, hogy Bulgakov használta
Nikodémus apokrif evangéliumát, mely Krisztus pokolraszállását írja le).

Itt is ez történik, ha a két idõsík eseményeit egymásra vetíthetjük: meghal
Jesua, megérkezik Woland. Még a napszak is megegyezik: Woland alkonyatkor,
estefelé érkezik Moszkvába, Jesua megfeszítése délután történik, és körülbelül
hat óra múlva hal meg, itt is estefelé van tehát. Woland és kísérete három napig
„garázdálkodik” Moszkvában, Jézus pokoljárás három napig tart. Eztán indul el
Woland Moszkvából, eztán támad fel Jézus (Bulgakov regényében ez a mozzanat
nem jelenik meg, csak közvetve tudunk róla, például abból, hogy Jesua elküldi
Mátét Wolandhoz). A fény visszatér, eltûnik a sötétség.

Az idõsíkok lassan összeérnek. Maga Woland is azt mondja: „Nem keltezünk.”
A keltezéssel az igazolás érvényét veszti.

Az idõsíkok után nézzük meg a teret, a helyszíneket is! Milyennek látjuk a
regényben Jeruzsálemet? Elsõsorban Pilátus szemével láttatja Bulgakov a vá-
rost. Pilátus pedig gyûlöli Jeruzsálemet. Nemcsak az ókori város látképe jelenik
meg elõttünk (ami megjelenik, az pontosnak, illetve hitelesnek tekinthetõ, hi-
szen tudjuk, hogy Bulgakov annak is utánanézett, hogyan nézhetett ki a kora-
beli Jeruzsálem, térképet készített magának), hanem nagyon intenzíven jelen
vannak Pilátusnak a városhoz fûzõdõ érzelmei is.
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„...amikor a prokurátor az oszlopcsarnokból kilépett a kert legfelsõ teraszá-
ra,...elébe terült az egész gyûlölt város, Jerusalaim...”70

Gyûlölt város...rendre ezt a kifejezést használja Bulgakov - illetve Pilátus - a
Jeruzsálem megnevezés szinonimájaként.

Szóltam már róla - a kihallgatás jelenet tárgyalásakor -, miért gyûlölhette
Pilátus Jeruzsálemet: idegen volt egy idegen városban, kiszakítva természetes
közegébõl. Nem indokolhatja-e még azonban az is ezt a gyûlöletet, hogy Pilátus
tulajdonképpen a saját szerepét gyûlöli a városban?

Valóban, az ókori Jeruzsálemet talán inkább Moszkvához hasonlíthatnánk
(jellemzõ szerintem itt is, ott is a tömeg, mely látványosságra vágyik, legyen az
halálos ítélet, kivégzés, vagy egy varietébeli leleplezés), mint a Jelenések köny-
vében megjelenõ Új Jeruzsálemhez. Az új Jeruzsálemhez, mely a Ján. jel.-kben
úgy jelenik meg, mint az Isten sátora, az új élet városa, szent város.

Az új Jeruzsálem is megjelenik a regényben: ide távozik Pilátus a holdsu-
gárösvényen 2000 éves rabsága után, miután Mester „felszabadította”:

„- Szabad vagy! Szabad! Õ vár reád!
A hegyek mennydörgéssé fokozták a Mester hangját, és ez a mennydörgés leom-
lasztotta õket. Ledõltek az átkozott sziklafalak. Csak a kis fennsík maradt, rajta a
márvány karosszék. És a tátongó fekete mélységbõl, melybe a sziklafalak alázu-
hantak, hatalmas nagyváros bukkant elõ, és a sok-sok ezer holdhónap során dú-
san elburjánzó kert felett aranyszobrok villogtak.”

Talán ezek a hegyek, sziklák azok, melyekrõl János is láthatta az Új Jeruzsále-
met:

„És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a
nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentõl szállott alá a mennybõl” (Ján.
jel. 21,10.)

Azt, hogy ez az új város mégis azonos a régi Jeruzsálemmel, melyet Pilátus any-
nyira gyûlölt, a leírások hasonlósága mutatja. Az új Jeruzsálem dús kertjei és
aranyszobrai már az ókori fejezetekben is jelen voltak:

„...A palota középsõ része...oszlopsoraival meg aranyszobraival, mintha megva-
kult volna az áradó holdfényben”71

„A kert csendes volt.”
Ebbe az új városba távozik tehát „Judea kegyetlen ötödik helytartója, Ponczius Pilátus
lovag”. Ezzel zárul a regény - immár másodszor.
A bolondokházában meséli el Mester Ivánnak, hogyan tervezte meg már elõre
regénye utolsó félmondatát:

„és én már tudtam, hogy regényem utolsó fél mondata ez lesz: «Ponczius Pilátus
lovag, Judea ötödik helytartója»”72

Valóban, a Mester regénye, az ókori fejezetek egy ehhez hasonló fél mondattal
zárulnak. De ez a fél mondat csak hasonló!

„Így érte Niszón hó tizenötödik napjának virradata Ponczius Pilátust, Judea ötödik
prokurátorát”73

Mondhatjuk azt, hogy a befejezés nem tökéletes, kimaradt a „lovag” titulus, a
helytartó helyett pedig a prokurátor cím szerepel. Kereshetünk másik, jobb be-
fejezést - s meg is tehetjük ezt, mert a regény végsõ lezárásánál, miután a két
cselekményszál összekapcsolódott, újra ezzel a fél mondattal találkozunk.
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„...eltûnt a csillagjós - király fia, Judea kegyetlen ötödik helytartója, Ponczius Pi-
látus lovag.”74

Ismét nem egyezik a befejezés az elõre eltervezettel. Nemcsak hogy belekerült a
mondatba a „kegyetlen” jelzõ, de a mondatszerkezet is átalakult.

Ha azonban az epilógust nem tekintjük valamiféle felesleges függeléknek,
benne újra ezzel a fél mondattal találkozunk, immár a maga végsõ tökéletessé-
gében: „Ponczius Pilátus lovag, Judea ötödik helytartója.”75

Lezárult volna hát végleg a történet? Ha igent válaszolunk, ezt nem csak
azért tehetjük, mert ez után a sor után már a tartalomjegyzék következik. A
számszimbolika alapján is érvelhetünk: „egy cselekvés háromszori megtörténte an-
nak teljességét, befejezettségét, végérvényét jelenti”.

Másrészt viszont érvelhetünk a regény lezáratlansága mellett is: mint már
írtam, a Jeruzsálemi regényben mindvégig nincs jelen az „Atya”-i minõség, Mes-
ter és Margarita is csak a nyugalomba távoznak, nem a fénybe. Jesua halála
után elkezdõdött a várakozás a második eljövetelére, s mi most még ennek a
várakozásnak az idejét éljük, de ugyanígy elkezdõdött már az apokalipszis ideje
is, amelyben Moszkva is él.

Tanulmányom célja az evangéliumok és a Pilátus-regény szövegében, tartal-
mában föllelhetõ kapcsolódási pontok kimutatása volt. Azt sikerült bizonyíta-
nunk, hogy a két szöveg között nyilvánvaló kapcsolat van. A kanonizált evangéli-
umokhoz mit ad hozzá Bulgakov Pilátus-regénye? A saját olvasat keresésére és
megfogalmazására inspirálja a befogadót. Az evangéliumi szöveg értelmezése
mindig újraértelmezés, s csak akkor lehet sikeres, ha az olvasó – ahogy a re-
gényben Margarita- megtalálja benne a személyesen neki szóló üzenetet, ha a
bibliabeli történeteket a maga élettörténeteként tudja olvasni. A regény bizonyos
fokú lezáratlansága azt sejteti, hogy az olvasó beavatása, s egyben az
evangelizáció is folyamatban van. Bulgakov olvasata nyitott marad, s ezzel lehe-
tõséget ad az olvasónak a saját olvasat kialakítására.
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