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Bűn - bűntudat - kegyelem
Mihail Bulgakov: Menekülés

A több könyvtárnyi, róla szóló szakirodalom nem volt képes olyan pontosan jel
lemezni munkásságát, mint azt ő maga tette 1930. március 28-án a Szovjetunió kor
mányához írt levelében. Műveinek szándékos .félreolvasása", darabjainak szándékos
.félrehallása" olyan vihart támaszt személye körül, amelyet már képtelen passzívan
szemlélni. A fehér gárda círnű regényegyharmadának közlése az Előeste (NAKA
NUNYE) címü, Berlinben kiadott emigráns folyóiratban, a regényből készült Turbi
nék napjai című dráma, a házkutatáson elkobzott Kutyasziv című kisregény, a Végze
tes tojások és a Diaboliáda című kisregények és számtalan elbeszélés, karcolat a kora
beli kritika számára egyértelműenigazolja, hogy Bulgakov jelenléte a Szovjetunióban
nemkívánatos. Erre az időre, tehát munkásságának tizedik esztendejére 301 cikket
írnak róla a szovjet sajtóorgánumokban, amelyek közűl elismerő mindössze 3, ellen
ségesen támadó viszont 298.

A Menekülés círnü drámáját nem engedik színpadra, a Biborsriget címü színpadi
múve mindössze három hónapig maradhat müsoron. A szerző idegei az ellene folyta
tott hadjárat során megtépázódnak.

Ekkor írta meg azt a levelét, amelyben megrajzolja irodalmi önarcképét.
Elsődleges kívánalomként a sajtószabadságot említi, amely nélkül mindenfajta írói

tevékenység képtelenség. Tevékenységének további taglalását a következőkben fog
lalja össze: "Ezzel [a sajtószabadsággal] kapcsolatos összes többi meghatározó
jegyern, amelyek felszínre kerülnek szatirikus müveimben: a sötét és misztikus voná
sok (én - MISZTIKUS ÍRÚ VAGYOK), amelyekben ott tükröződik létünk számtalan
deformációja, a nyelvemet átitató méreg, mélységes szkepticizmusom azzal a for
radalmi haladással szemben, amely az én elmaradott országomban, a Nagy Evolúció
val ellentételezetten megy végbe, és a legfontosabb - népem rettenetes vonásainak
ábrázolása, olyan jellemvonásoké. amelyek jóval a forradalom előtt kivívták tanító
mesterem, Szaltikov-Scsedrin mélységes szenvedéseit.

Nem is kell mondanorn, hogya SZU sajtója egyáltalán nem gondolkodott el ezen és
nem ezt emelte ki, mert el volt foglalva azzal az alig hihető közléssel, hogy M. Bulga
kov szatírája: rágalom.

Egyetlenegyszer, még feltűnésemkezdetén jelentették ki lenéző csodálkozással:
»M. Bulgakov korunk szatirikus írója akar lenni.« (Knyigonosa 1925 No. 6)
Sajnos. az »akarni« igét fölösleges jelen időbe tenni. Ezt le kell fordítani plusquam

perfectumba: M. Bulgakov SZATÍRAÍRÚ lett, és éppen abban az időben, amikor sem
milyen korabeli (a tiltott zönákba kalandozó) szatíra a SZU-ban nem jelenhet meg.

Nem nekem adatott az a megtiszteltetés. hogy ezt a kriminális gondolatot kifejez
zem a sajtóban. Teljes éllel juttatta kifejezésre V. Blum cikke (Lit. Gaz. No. 6), és a
cikk értelme ragyogóan és pontosan illeszkedik a formulába:

MINDEN SZATIRIKUS ÍRÚ A SZOVJET RENDSZER ELLEN TÖR.
El lehet engem képzelni a Szovjetunióban?"
Kérelmezi - engedjék külföldre, engedjék szabadon. Amennyiben ezt nem engedé

lyezik - tegyék lehetövé, hogy szakmájában, a színházban státust kapjon és dol
gozzon.
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Ismeretes, hogy Sztálin maga hívta fel az írót és gondoskodott arról, hogy státust
kapjon a Művész Színházban, amely számára legtöbb darabját írta. De a Menekülés CÍ

mű dráma az író életében nem kerül színre, ahogy hét főpróbaután nem éri el az iga
zi bemutatót az Álszentek összeesküvése (Moliére) és a Puskin utolsó napjai című

drámája sem.
Ha figyelmesen közeledünk Bulgakov életmüvéhez, föltétlenül rátalálunk alkotá

sainak egyik legfontosabb, leghangsúlyozottabb alapelemére, építkezésének föpil
lérére: a bűn-bűntudat-bűnhődés minduntalan előbukkanó motívumrendszerére.
Egy, a felelősséget, a feladat elvégzését, az áldozatvállalást a nemes cél elérése érde
kében minden körülmények közölt vállaló íróember magasrendű etikája nyilatkozik
meg ebben, aki a keresztény eszmerendszer szellemében nevelkedett és abból merí
tette értéktudatát.

Arról írt, amit és akit ismert, amiben és akiben önmaga felerősödő értelmiségi
magatartását ábrázolni tudta. Két évtizednyi munkássága alatt egyetlen sort nem írt
le, ami bármilyen formában elvei megtagadását jelenthette volna.

Első olyan műve, amelyben a bűn-bűntudat-bűnhődés motívumrendszere, a lelki
ismereti tragédia és a bűnhődés vállalása explicite nyilvánosságra kerül, a Menekülés
című dráma, amelyet 1926-1928 között írt. Ezzel a drámával és az utána követ
kezőkkel is pontosan az ellenkezőjét bizonyítja annak, ami hősei osztályrészéül jut:
Bulgakov nem futamodik meg az élet semmilyen szférájában, mindenkor elébe megy
megpróbáltatásainak, jóllehet tudja, hogy sokkal kevesebbért, mint amit ő tesz, szá
mosan az életükkel fizettek.

Nyolc álom

A dráma alcíme: Nyolc álom. Az alcím: eligazítás. És e szerint az első eligazítás szerint
az ábrázolásban a belső világ dominanciájára kell felfigyelnünk, az író a lelki folya
matokat követi, belülről halad kifelé, hogya részleteket is láttatni tudja.

Az álom megjelölés valamivel többet jelent itt a műfaji megjelölésnél. Az író élet
művében az álmoknak kiemelten nagy szerepük van. A Menekülés álommá komponá
lása tudatos. A megelőző művek bizonyítják, hogy az író akkor nyúl az.álomhoz, ami
kor az egyén akarata megtörik a történelmi valóságon, amikor az eszmény és az élet,
az álom és a világ természetes egyensúlya megbomlik. Az álmok a mindenkori hősök
kiemeit életszakaszának konkrét helyzetében: a kiváltó ok és a következmények
együttese.

A Menekülés álomképei magukba ötvözik az író megélte kísértést (mi lenne, ha el
hagyná hazáját), a korabeli irodalmat, a visszatérők elbeszéléseit és második feleségé
nek élményeit, aki maga is eljutott Konstantinápolyig, de visszatért onnan.

A dráma alakjainak magatartása":" az álom adta lehetőségkeretein belül - látszólag
egy ráción túli erő mozgásának megnyilvánulása. Ez vezeti a megfutamodókat, akik a
végzetes zsákutcában, a tÖrténelem útvesztőjében- néhány kivétellel - mind elvesz
tik azokat a keresztényeszmerendszeren belül kapott értékeket, amelyeket a meg
előző mű - a Turbinék napjai - alakjai még magukénak mondhattak. A Menekülés sze
replőinek életformája: a potenciális lelki és testi megsemmisülés liturgiája. Határ
helyzet. Ez az életforma: lidérces álom.

Sokan vitáztak és vitáznak - vajon kinek a látomásai ezek az álmok. Az a vélemé
nyem, hogy semmiképpen nem a drámai hősök álmai. Az író látomásai ezek, ahol a
megálmodott hősök a téren és időn úgy képesek egyik történetből a másikba át
lépni, ahogy különben a színház lehetőségei nem engednék meg. A shakespeare-i
színház színpadszerűségeelevenül itt meg, hogy az író képes legyen a kibillent és az
újra helyrebillent időt és világot ábrázolni.
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A nyolc álom súlypontját, a megrendült világ és annak jövőbe mutató állapota adja.
A három középponti alak - Hludov, Golubkov és Szerafima - ennek a súlypontnak és
irányának hordozója. A történés síkján zajlik Golubkov és Szerafima útja a Krímbe,
majd onnan Konstantinápolyba. A második síkon a belső történések világa zajlik. A
két sík az ötödik álomban keresztezi egymást, a "svábbogár-futtatás" jelenetben. A
szerzői álmok éles határvonalat húznak a jelen valósága és a már történelmivé vált
valóság között. Erre utal a darab mottójául választott, Zsukovszkijtól származó vers
részlet is:

"Szép, nyugodt rév az öröklét,
Ez mindünk végső célja.
Pihenj, utad ha véget ért."
A szerzö egyértelműenkijelöli minden egyes álom-történés terének pontos idejét.
"Odakint vigasztalan esős, havas októberi este." (1.) "Sötét éjszaka." (2.) "Őszi

alkony." (3) "Alkonyodik." (4.) "A hirtelen lemenő nap sugarai." (5.) "Kora
esti szürkület." (6.) "Őszi napnyugta Párizsban." (7.) "Őszi napnyugta." (8.) Ez az al
kony Bulgakov majdnem minden művének kiemeIt jelentéshordozója.

Mindaz, ami a Menekülésben történik, az alkony, a lemenő nap jegyében zajlik.
• A dráma három kiemeIt hőse: Golubkov, a pétervári "idealista" professzor fia; Sze
rafima Korzuhina, egy miniszterhelyettes felesége; Hludov, a fehér hadsereg tábor
noka.

Az író a kiemeIt alakok között is megkülönböztetett szerephez juttatja Hludovot,
akit élő személyről mintázott: J. Szlassovról, a Gyenyikin és Vrangel hadseregében
harcoló tábornokról. aki emigrált, majd visszatért Szovjet-Oroszországba. 1924-ben
tette közzé emlékiratait: "Krím 1920-ban." Hazatérése után egy katonaiskolában okta
tott Moszkvában, ahol 1929-ben bosszúból megölték. A tettes fivérét Szlassov paran
csára végezték ki a polgárháború idején.

De nem Szlassov volt az egyetlen magas rangú tiszt, aki visszatért. Vajon mi vezette
Bulgakovot, hogy éppen róla mintázza hősét?

Szlassov emlékiratai és ott is néhány sor szolgál magyarázatul: " ... Abban az
időben szinte semmiben nem hittem. Ez volt az az idő, amikor a kétségbeeséstől a
reményig minden stációt bejártam, amikor többször elhatároztam, hogy mindent
odadobok és elmegyek... Ez egy iszonyatos időszak volt, amikor nem tudtam
határozott és egyértelmű feleletet adni arra - miért harcolok. .. Megismerkedtem a
hátországgal, és nőtt bennem belső meghasonlottságom és ellentmondásosságom li
dérces valósága, amely az embert kész az őrületbe kergetni .. ."

Szlassov-Hludov alakjában, magatartásában az etika értékként jelentkezik a "kibil
lent időben". Ez a személyiség törvényszerűenjutott kollízióba önmagával, "az ellent
mondások lidérces valósága" elkerülhetetlenné tette, rákényszerítette a lelkiismeret
tragédiáját.

A dráma - a lelkiismeret tragédiája - az író alapkérdésének kibontása és megoldá
sa. Már az elbeszélésekben megtaláljuk a bűn eluralkodását és annak vállalását (vö
rös korona).

A Menekülésben Hludov életének mozgatóereje az elkövetett bűn, annak beismeré
se és a bűnhődés vállalása. A második álomban, az észak-krími vasútállomáson is
merkedünk meg Hludovval. A Turbinék napjai című drámából átemelt végszó - "Sen
ki nem szível bennünket, senki!" - az ő értelmezésében jut el hozzánk. Hludov mégis
végrehajtja az indokolatlan parancsokat: a front visszavonulásakor akasztófák szegé
lyezik útját. Akasztat ellenséget és katonaszökevényt, ahogy Krapilin, Csarnota lovas
sági vezérőrnagy küldönce szemébe is vágja: "Mindenkit elkapsz, zsákba vele és fel
akasztod! Te dögevő!" Azt mondja ki, amit a tábornok jól tud. Sorsa ezzel megpecséte
lődik. Akasztófára kerül ő is.
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De Hludovnak Szerafima is a szemébe vágja az igazságot: .Pétervárról menekü
lünk, folyton csak menekülünk és menekülünk. .. hová? Roman Hludov védőszár

nyai alá. Mást sem hallani, mint Hludov így, Hludov úgy.. Már álmomban is a nevét
hallom! (mosolyog) S most az a megtiszteltetés ért, hogy szemtől szembe láthatom: itt
ül egy széken, körötte akasztott emberek lógnak zsákokban mindenféle .. , Vadállat!
Sakál!"

A korai elbeszélés, a Vörös korona höse még nem meri kimondani ezt az igazságot.
Innen származik a bűntudata. Bulgakov mesterien adja tudtunkra, hogya "kibillent
időben" az igazság kimondásához csak akkor juthat el bárki, ha féleimén túllépve,
nem retteg a veszélytől; ha az igazság kimondásának kényszere nagyobb erejű a ret
tegésnél. Akkor, ha valaki már "nem is tudja, hogy mit beszél". Mert nemcsak az idő

billent ki, hanem ő maga is egyensúlyát vesztette benne, és egyensúlyának visszaszer
zése érdekében kész kimondani az igazságot. Ehhez a .félelmen túli" állapothoz
próbálja Golubkov Szerafima szavait hozzákapcsolni, mentendö a szeretett nőt:

" ... Tífuszos! Félrebeszél! ... Nem tudja, mit beszél."
Hludov válasza szerint: "Az a jó, mert ha nálunk valaki tudja, mit beszél, egy szavát

sem lehet elhinni."
A korai elbeszélések és az összegző nagy regény - A Mester és Margarita - között Oa

Menekülés a fontos mérföldkö. A személyiség megoldhatatlannak látszó dilemmája
Jesua és Pilátus megoldatlanul hagyott vitájához vezet a "holdfényes úton", ahol Pilá
tus mohón vágyakozik az igazság kinyilatkoztatására.

Hludov tudja az igazságot. Azt is tudja, hogy magatartása méltatlan önmagához.
Minden, amit tesz, egyre jobban távolítja saját erkölcsi alapállásától, neveltetése
eszméitől. becsületfogalmának írott és íratlan törvényeitől. Gúzsba szorított cselek
véstere sodródó, széthulló egyéniségét mind kegyetlenebbül teszi próbára.

Hasadt énjének pontos képe tárul föl a Főparancsnokkal folytatott vitában.
Főparancsnok:Ha nem hagyja abba ezt a viselkedést, letartóztatom.
Hludov: Felkészültem rá. A kíséretem az előcsarnokban vár. Nagy botrány lesz belő

le, mert népszerű vagyok.
Főparancsnok: Nem, ez már nem betegség. Egy év óta undorító bohóckodás mögé

rejti gyülöletét. melyet irántam érez.
Hludov: Nem is tagadom, gyűlölömönt!
Főparancsnok: Irigységből? Hatalomvágyból?
Hludov: Ó, nem, nem. Azért gyülölöm. mert belevitt ebbe az egészbe. Hol vannak a

megígért szövetséges csapatok? Hol a nagyorosz birodalom? Hogyan merték vál
lalni a harcot, ha ilyen gyöngék? Tudja ön, mennyire képes gyűlölni az olyan em
ber, aki tisztán látja, hogy céltalan, amit csinál, és mégis csinálnia kell? Ön az oka
annak, hogy beteg vagyok! . .. Különben is, most már mindegy; mind a ketten a
megsemmisülés felé megyünk.
Az ember, aki "tisztán látja, hogy céltalan, amit csinál és mégis csinálnia kell" 

megbetegszik. Hludov betegsége, amit le akar győzni, de nem sikerül: a tetteivel való
szembesülés. Az akasztott katona visszatérő látomása - gyüjtöfogalornként, megannyi
akasztott eleven emlékeként - a saját tettével való szembesülést jelenti. Ez a katona
saját én-jének számonkérő kivetülése. A katona hallgat, ahogy hallgat a Vörös korona
elbeszélő én-jének látomása is. Hludov a nyolcadik álomban mégis ennek a hallgatag
katonának összegzi az átélteket és vele közli döntését:

"Jól meggyötörtél. De eljött a megvilágosodás. Igen, a megvilágosodás. Ne felejtsd
el, nem egyedül vagy mellettem ... De egyet nem értek, te hogy tudtál egyedül kivál
ni a hold- és lámpafények láncolatából? Hogyan hagytad ott az örök nyugodal
mat? . .. Hát ne gyötörj tovább, értsd meg, határoztam! Esküszöm! Mihelyt Golubkov
visszatér, azonnal útra kelek."
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Az "útra kelés": visszatérés Oroszországba, ahol feltételezhetőena számonkérés és a
bűnhődés várja. Hludov megéli bűnös tetteinek lelki következményeit. A bűntudattal,

amit önmagában kell hordania, a mardosó lelkiismerettel, amely fokozatosan hatal
masodik el rajta, csak addig képes megbirkózni, amíg a .megvilégosodés" rá nem ve
zeti: a gyilkosságok sorozatából kiváló, a "hold- és a lámpafényekböl" megjelenö, "az
örök nyugodalmat" odahagyó katona hallgatásával a bűn beismerését követeli tőle.

Amikor .megvílágosodík" számára, hogy bűnét be kell ismernie, az egyetlen járható
utat követi: a bűn feloldozásának útját. Azzal, hogy elfogadja a hallgatag katona - te
hát saját lelkiismerete - parancsát, keresztényi értelemben jut el a bűnbánathoz és a
vele járó, megérdemelt bűnhődés vállalásához. Nem külső tapasztalások, hanem bel
ső, lélektani motívumok indítják el a számonkérés geográfiailag behatárolt színhelye:
Szovjet-Oroszország felé.

Bulgakov csak neki, csak a lélek útvesztőibenbolyongó Hludovnak adományozza a
bűntudatot. És hiszünk Bulgakovnak. Elhisszük, hogy a többszörös gyilkos, a kény
szerhelyzetben vétket vétekre halmozó ember - a lelkiismeret megszólalásával, a
"megvilágosodással" valóban eljut a megbánásig. Hiszünk neki azért is, mert az író a
párhuzamosan mellé állított drámai hősöket úgy ábrázolja, hogy hiteltelennek tűn

nek fel Hludov igaz megbánásával szemben: ők csupán megszokásból, a mindenkori
közeg által megkövetelhetőmódon veszik szájukra az Írás szavait. Csarnota számára,
aki maga is bűnös, a lét -a pillanat, a pillanatban megragadható birtoklás és jólét.

Korzuhin civil ember, nem érez felelősséget senki iránt. Megszokott életformájá
nak elvesztése önelvesztéssel járna. Silány, mindenfajta hitet nélkülöző alak önmagá
ban is, de Hludov mellé állítva különösen értéktelen.

A Biblia Bulgakov írásaiban

A bűn-bűntudat-bűnhődés fogalmait már A fehér gárdában a Bibliából vett mottók
kal világítja meg (Jel 20, 12). Ezek az idézetek azonban nem lépnek túl az orosz iro
dalmi tradíciók megszokott bibliai idézetein.

Az egyetlen hely, ahol nemcsak idézi az írást, hanem interpretálja is: Jelena imája.
Ez az asszony teljes értékű belső én-jének megnyilatkozása. Felszínre hozza Jelena
keresztényi, vallás-erkölcsi mélységét: a "közös bűnben" való részvállalását. És
ugyanakkor a bűntudattal együtt a bűnhődés elkerülhetetlenségének tudatát. Hite
abban, hogy kérése meghallgatásra talál, képes a "csodára": fivére felépül halálos
betegségéből.

A Menekülés az első olyan alkotás, amelyben az író túllép a bibliai idézetek tételes
felsorolásán és általános érvényű elfogadásán. A bűn-bűntudat-bűnhődés triászát
szervesen építi be a darab szövetébe: a bibliai idézetek minden esetben a személyiség
belső értékeinek, illetve értéktelenségének kibontására szolgálnak. Az Írás szavaival
az adott dráma-alak, a szereplő-egyéniség mintegy leplezetlenül áll előttünk, mert
ezek a szavak szembesülnek az őket idézök tetteivel.

Bulgakov, a misztikus író, akinél a hit az emberi értékek között az első helyen áll,
árnyaltan mutatja be, hogyan értelmezik oly sokan hamisan az Írást, hogyan próbál
nak mögéje bújni és felmenteni magukat elkövetett vétkeik terhe alól.

A. Zerkalov M. Bulgakov evangéliuma című könyvében (Ann Arbor, 1984.) ezt a sa
játos evangéliumi-interpretációt kizárólag A Mester és Margarita regényszövetére
koncentrálva mutatja be. Figyelmen kívül hagyja, hogy az író a Menekülésben már él
ezzel az eljárással.

A darab első álmának kolostorbeli jelenetében a vörösök elől menekülő tömegben
ott találjuk Afrikán érseket, aki azért érkezett, hogy megáldja a doni hadtestet, de egy
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támadás során elfogták a vörösök. A szerzetesek ellátták iratokkal és így álöltözékben
megmenekül.

A főpásztor a fehérek visszatérte után felfedi kilétét, a szerzetesek főpapi palástot
terítenek rá és püspöki pásztorbotot adnak a kezébe. Afrikán Istent szólítja: "Tekints
le ránk a mennyekböl, Istenünk, és továbbra is óvd meg a szölötöt, melyet szent
jobboddal űltettél!"

Bármilyen szépen szól, bárhogyan is szólítja Istent, tudnia kell és tudja, hogy
ennek most nincs itt az ideje. Ez két ízben is bebizonyosodik. Először Csarnota fejezi
ki katonás tömörséggel: "Eminenciás uram, miféle istentiszteletet rendeztek itt? Pu
coljunk innen! A hadtest a sarkunkban van, elkapnak bennünket! Bugyonnij a tenger
be fojt! Az egész hadsereg visszavonulásban van! Megyünk a Krimbe! Roman Hludov
védőszárnyai alá!" Csarnota szavai nem érik váratlanul Afrikánt. Első reakcióként
kétségbeesetten kiált fel: ..Jóságos Isten, mi van itt?" - aztán a szerzöi utasítás szerint
"felkapja bundáját" és higgadtan megkérdezi: "Van egy bricskájuk?" Ez a második
megbizonyosodás.

Az Iráshoz méltatlan főpásztor, aki álruhába bújik és abból azonnal a magas méltö
ság jelvényeit öltve magára, fogadja a szerzetesek hódolatát ("Éljen sokáig szentsé
ged!"), ismét kész színt változtatni és higgadtan a bricska után érdeklődni.

Az elhangzó szavak és az azt követő tettek közötti különbség folytatódik a második
álomban. A Krírnbe, Hludov védőszárnya alá érkezett Afrikán Sárkányölő -Szent
György, Moszkva egykori címerszentjének képe előtt mondja el imáját:

"Mindenható Urunk! Miért teszed ezt velünk? Miért zúdítasz újabb megpróbálta
tásokat gyermekeidre, Krisztus hadseregére? Velünk van a kereszt ereje, és áld~tt
fegyvereinkkel megsemmisíti az ellenséget ... "

Amennyire hiteles volt Jelena fohásza A fehér gárdában - szinte ugyanezekkel a
szavakkal kezdödön -, annyira hiteltelen, belső érzést, megrendülést nélkülöző Afri
kán imája.

Hludov az, aki szarkasztikus, hideg tisztánlátásával közbeszól és berekeszti az imát:
"Bocsássa meg, eminenciás uram, hogy közbeszólok, de hiába zaklatja az Úristent.

Már nyilvánvalóan és régen elhagyott bennünket. Mert mivel lehetne magyaráz
ni? . .. Még soha nem fordult elő, hogy a Szivasból eltünt a víz, és a bolsevikok úgy
sétálnak át rajta, mint aparketten . .. Szent György lovag is csak nevet rajtunk!"

Hludov, a bűnös megértette, hogy Afrikán imája fölösleges. Hasonlata a Szivas pa
takkal: utalás arra, hogy a zsidók az Úr akaratából száraz lábbal keltek át a Vörös
tengeren. Bulgakov kétszer is átfordítja a biblikus történetet: 1. a vétkes mondja ki,
hogy Afrikán imája nem kedves az Úrnak; 2. az ókori történet visszájára fordul, mert
itt az üldözők kelnek át száraz lábbal a patakon és nem az üldözöttek.

Az, hogy Bulgakov számára a Biblia a világ történésének kulcsa, az emberiség
történelmének a könyve, amelyen át az örökkévalóság beáramlik az időbe és az idő is
beletorkollik majd az örökkévalóságba: ezeken a rejtjelesnek látszó mozzanatokon át
ér el hozzánk.

Az Újszövetség egyik legfájdalmasabb és legmegrendítőbb "történését" is így építi
be a Menekülésbe: a megtagadás motívumát. Az első és legerőteljesebben jelentkező

megtagadás a második álomban jelenül meg. Korzuhin míniszterhelyettes, aki felesé
gétől különválva, szintén a Krimbe érkezik a menekülök áradatával. jelentkezik
Hludov előtt és segítséget kér tőle. Hludov azonnal átlát rajta, megérzi becstelensé
gét és kisszerüségét. De még őt is meglepi az az aljasság, amelyre a miniszterhelyettes
feleségével szemben képes, saját élete mentése érdekében. Hludov szembesíti Kor
zuhint feleségével. Tyihij, a kémelhárító osztály vezetője közli Korzuhinnal:
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Tyihij: A felesége, Szerafima Vlagyimirovna, megérkezett önhöz Pétervárról.
Korzuhin (csapdát gyanítva Tyihijre és Hludovra néz): Nem ismerek semmiféle Sze

rafima Vlagyimirovnát, ezt a nőt most látom életemben először ...

Hludov jól sejtette, ez az ember mindenre képes. Korzuhin szinte azokkal a
szavakkal tagadja meg Szerafimát, amelyekkel Péter Jézust. A gyávaság, a rettegés
erősebb a miniszterhelyettes igazságérzeténél, és a "csapdát sejtés" erősebb a beis
merés vágyánál. De a Menekülésben a megtagadásnak egész köre jelenül meg. Láttuk,
hogyan tagadja meg a tettek szintjén Afrikán a nyáját, szavaival Korzuhin a feleségét.
De még Golubkov is, aki feltehetően az író rejtekezö én-jének hordozója a darabban,
még ő is megtagadja a szeretett nőt, Szerafimát, amikor a testi szenvedés vár rá. És a
megtagadáson túlmenve, a várható testi kín elkerülése végett még arra is hajlandó,
hogy megrágalmazza a szeretett asszonyt. Még aláírásával is hitelesíti az egyértelmű

hazugságot, miközben tudja, hogy amit tesz - az bűn. Önmaga és Szerafima ellen
egyaránt.

És megtagadja. ha nem is félelemtől űzötten, Ljuszka, a "hadifeleség" is Csarnotát:
elhagyja és jövendő életét anyagi bi:i'tonságban Korzuhin mellett véli megtalálni.
Ljuszka is tudja, hogy semmi nem menti fel, tudja, hogy Korzuhinhoz még kevesebb
fűzi, mint Csarnotához fűzte; mégis a teli pénztárca elég ahhoz, hogy áruba bocsássa
magát. És megtagadja hazáját. Csarnota, ahogy megtagadja Korzuhin, Ljuszka, Afrikán
és a többiek. A kör bezárul. A megtagadás utolsó láncszét Hludov képezi, akinek van
ereje megtagadni bűnös én-jét, és van ereje vállalni a bűnhődést.

Bulgakovnak ez az evangélium-értelmezése: ember-léptékű igazságforrás, amely
egyértelműena Bibliára épül.

Ugyanezzel az elmélyültséggel és ember-léptékű szemlélettel nyúl az író a drámá
ban egy másik, az orosz irodalomban rendkívül gyakran megjelenített motívumhoz, a
játékszenvedélyhez. A hetedik álom mottöja , ... a kártya, a kártya, a kártya ..."

Bulgakov a játékszenvedély természetrajzát is két aspektusból kiindulva jeleníti
meg. Az első: Hludov eszmei síkon folytatott "játéka", amely ugyanúgy nem hozza
meg a várt "csodát" - sőt egyre távolítja tőle -, mint a második sík minden eszmeisé
get nélkülözőjátékszenvedélye: a személyiség általánossá emelt sors-kihívása.

Csarnota "csodát" vár az éjszakai kártyajátéktól. Puskin hőséhez hasonlóan meg
próbál túljárni a rajta uralkodó erőkön, megpróbálja kijátszani azokat. Ennek alapját
"az egyetlen óra, egyetlen perc alatt az egész sors megváltozhat, minden az ellenkező

irányba fordulhat" - feltételezése képezi. De Csarnota nem lehet alanya a "csodá
nak". Bulgakov megfosztja őt attól, hogy csodát megtapasztaló emberré lehessen. A
csoda befogadója csupán olyan ember lehet, akinek hite van. Hiába nveri el Korzu
hin pénzét, azzal semmi nem változik meg. Mindössze annyi történik, hogy Csarnota
a pénzen vesz magának egy nadrágot és visszamegy Konstantinápolyba, hogy ott a
"svábbogárfuttatáson" újabb "csodában" reménykedve, ahogy szerezte, el is veszítse
a summát.

Ez a kártyacsata az író láttatásában már ígérete a további realisztikus-groteszk ki
fejlődésnek.

A Menekűlés egésze is magán viseli "a csodavárás", "az egyetlen óra, egyetlen perc
alatt talán minden megváltozhat" - szemléletnek, az orosz népléleknek ezt a jellegze
tes szimptómáját. És Bulgakov bizonyító erővel mondja ki, hogy alakjai alkalmatla
nok a "csoda" elnyerésére - kollektíve és egyénileg is -, mert hiányzik hozzá a hitük.

A Menekülés nem jutott el a nézökhöz az író életében. Sztálin, miután elolvasta,
"jelenlegi formájában szovjetellenesnek" minösítette a darabot, és csak egy kilence
dik álom beiktatásával - amelyben a bolsevikok győzelmét kellett volna színre vinni
- bocsátott volna meg a szerzönek. De Bulgakov nem írta meg a kilencedik álmot.
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