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Nem fényt: nyugalmat

A Mester és
Margarita
kriptográfiája
C..) Kevés regény váltott ki oly sok vitát, mint A Mester és
Margarita. Vita tárgyát képezi, hogy kikről mintázta szereplőitBul
gakov, és hogy mely könyvek szolgáltak a szüzsé forrásaiként;
kérdések merülnek fel a regény filozófiai-esztétikai gyökereit és
etikai kiindulópontjait illetően. C.. )

***
Hrihorics Szavvics Szkovoroda (1722-1794) "három világ"
elmélete, amelyet a Kígyóözön című értekezésében fejtett ki, az ob
jektív idealista panteizmus közeli rokona. Szkovoroda elmélete
szerint világunk három részből tevődik össze: a legfontosabb a
kozmikus világ, a Világegyetem, a mindent átfogó makrokozmosz;
a másik kettő rész-világ. Az egyik, a mikrokozmosz, ezek közül az
emberi, a másik a szimbolikus, azaz a bibliai világ. Mindhárom
nak kettős természete van: látható és láthatatlan, emellett a bibliai
világ belső és külső természetre tagolódik, amelyek úgy állnak
kölcsönös. összefüggésben egymással, mint a jel és a szimbólum.
Mindhárom világ alapja a rossz és a jó összefonódása - a bibliai
világ Szkovorodánál a makro- és mikrokrokozmosz látható és lát
hatatlan természetét összekötő láncszemként jelenik meg. A koz
mikus és a földi világ lakosainak látható természete azok titkos
formáit, úgynevezett örök alakjait mutatja fel.

Az embernek - tartja Szkovo roda - két teste és két szíve
van: mulandó és örök, földhöz kötött és szellemi. Az emberre
jellemző kettős természet Szkovoroda szerint egyúttal azt is je
lenti, hogy az ember "külső" és "belső" természettel rendelkezik.
Ez utóbbi nem halandó: a halállal az ember csupán a földi testét
veszíti el.

Nagyvonalakban ez tehát Szkovoroda elmélete a "három vi
lágról", s ez a felosztás minden tekintetben párhuzamos Bulga
kov utolsó regényének "három világával", amelyet az író mind
járt az első fejezetben felvillant. A földi, emberi világot ott a
TÖMEGÍR elnöke, Berlioz, és a költő Hontalan Iván képviseli,
akik a Patriarsije Prudi hársai alatt üldögélnek egy padon. Egy
szer csak, egy rövid időre felbukkan a kozmikus világ küldötte
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- egy szerfölött kűlönös jelenség, aki a későbbiekben majd
Korovjov-Fagót néven szerepel, s a regény végén magára ölti sö
tét bíborlila palástos, komor, mosolytalan arcú "örök" alakját.
Akárcsak Szkovorodánál, a makrokozmoszt a mikrokozmosszal
Bulgakov regényében is a szimbólumok világa, azaz a bibliai vi
lág köti össze; az egész regény, akárcsak a fent említett fejezet,
Jézus Krisztusról szól.

A hazai szépirodalomban nem ez az első eset, hogy valamely
műben Szkovoroda filozófiai koncepciója köszön vissza; a kiváló
ukrán gondolkodó életműve, élete és filozófiai nézetei irodal
munkban régóta példaként szolgálnak. Szkovoroda alakja elő

ször V. T. Narezsnij Az Orosz Gil Blas avagy Gavrilov Szimonovics
Csisztakov herceg kalandjai című 1814-es regényében bukkan fel. I.
I. Szreznyevszkij Őrnagy, őrnagy! című, 1836-ban megjelent elbe
szélésében szintén szerepel az "ukrán Szókratész", a "sztyeppei
Lomonoszov", a "mi Pitagoraszunk"; T. G. Sevcsenko Ikrek című

elbeszélése pedig Szkovorodát mint zenetanárt mutatja be.
A kutatók Szkovoroda motívumaira bukkantak Gogol érteke

zéseiben és Dosztojevszkij filozófiai nézeteiben; filozófiájához
kapcsolódik Szolovjov életműve (aki anyai ágon az ukrán filozó
fus rokona volt). Szkovoroda nézetei L. Ny. Tolsztoj érdeklődését

is felkeltették, s az utóbbi időben N. Sz. Leszkov életművére

gyakorolt hatását kutatják.
A valódi boldogság eléréséhez - tanítja Szkovoroda - elen

gedhetetlen az ember eredendő szükségleteinek és az ezeket ki
elégítő eszközöknek az összhangja, az úgynevezett "egyenlőtlen

egyenlőség". Az ember saját szükségleteinek túllépésére irányuló
törekvése azonban a boldogtalanság forrása. "Érd be kevéssel.
Ne vágyakozz a lényegtelen és felesleges után. Nem a szüksége
sért, hanem a feleslegesért ússzák át a tengert. Minden nehéz
ség, minden pusztulás a lényegtelen és a felesleges műve." Ezen
alapul A Mester és Margarita epizódjainak egész sora: Sztyopa
Lihogyejev, Boszov lakóbizottsági elnök, Szokov büfés és Pop
lavszkij terv-közgazdász története, de még a Varietészínház feke
temágia-szeánszának eseményei is.

Nem kevésbé egyértelműen tükrözi Bulgakov regénye Szk0

vorodának a nyugalom kereséséről alkotott elképzelését sem.
Mind filozófiai munkáinak, mind pedig költészetének egyik ál
landó témája a nyugalom keresése; a nyugalom nála az "igaz
ember" földi szenvedéseinek jutalmaként jelenik meg - a filo
zófus-költő számára a nyugalmat az örökkévalóság, az örök ott
hon személyesíti meg. A feltámadás és a nyugalom felé vezető

végső útszakasz szimbóluma a "Földet a Nappal összekötő

Hold, illetve egy holdösvényre hasonlító híd". Ezen haladva,
minden mulandótól, minden földitől megszabadulva az "igaz
ember", úgy tartja, feljut saját örök hajlékába, ahol megleli a vá
gyott nyugalmat. Végső soron ugyanezt a sorsot érdemelte ki a
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Margarita alakjának
filozófiai modellje

Mester is Bulgakov regényében; nem a fényt - amely kizárólag
a szenteket várja -, hanem az "igaz embereknek" szánt nyugal
mat. Erről álmodozik Szkovoroda egyik versének hőse is:

Hagyj el, Ó, lelkem minél hamarabb minden földi helyet!
Gyere fel, lelkem, a hegyekbe, ahol a szent igazság él,
Ahol a nyugalom, a csend uralkodik örök idóKtó1 fogva,
Ahol a megközelíthetetlen fény országa tündököl.

Miután 1967-ben folyóirat-publikációként napvilágot látott A Mes
ter és Margarita, az olvasók közül sokan szerették volna megismer
ni, vagy legalább látni [elena Szergejevnát, az író özvegyét. E cél
ból különleges esteket szerveztek, amelyek során Bulgakovát a
Mester hűséges barátnőjeként, Margaritaként mutatták be a hall
gatóságnak. És valóban, akik a regény kollízióinak sorában hason
lóságot fedeznek fel az író magánéletének eseményeivel, minden
okuk megvan rá, mint ahogy valószínűlegazoknak is igazuk van,
akik Bulgakov Margaritájával - aki minden erejét megfeszítve
harcol a Mesterért és a Mester melletti saját boldogságáért - Goe
the Faustjának Gretehenét állít ják párhuzamba.

Ugyanekkora esély van azonban arra is, hogy Bulgakov
Margarita alakjában Sophia, az úgynevezett örök nőiség - Szko
vorodáig és Szolovjovig ívelő - teologémáját személyesíti meg.
Szolovjov és Szkovoroda nevének összekapcsolása kétséges le
het, de Bulgakov A Mester és Margaritán dolgozva Szkovoroda
filozófiájának jó néhány posztulátumában V F. Em Hrihorij Sza
vvics Szkovaroda című 1912-es könyvének szemléletmódját érvé
nyesítette. Lehetetlen, hogy az ukrán gondolkodó nézetei iránt
érdeklődő Bulgakov ezzel a könyvvel ne találkozott volna. Em
állítása szerint "filozófiai elmélkedéseinek legemelkedettebb pil
lanataiban Szkovoroda a világ női lényegéről, a világ és a Szűz

titkos viszonyáról, a bölcsek felsőbb tudásáról" szól, s e nézeteket
mint az "új, tiszta, orosz metafizika legmélyebb alapját" értelmez
te, amelyből Szolovjov örök nőiség fogalma is következett.

Szolovjov egész életében olyan terminológia kidolgozásán fá
radozott, amely kapcsán Em az "örök nőiség filozófusá"-nak ne
vezte, s amelynek összegzését összegyűjtött verseinek harmadik
kiadásához készített előszavában, néhány hónappal a halála előtt

írásba is foglalt. A világ női lényegének alapja (vagy kezdetének
női volta) - mint ismeretes - a gnosztikusok filozófiai elméle
téből származik. Az Kr. u. 2. századi egyiptomi Valentinusnak
tulajdonított Pistis Sophia című kopt könyv - ami valójában kű

lönféle régebbi források kompilációja - egyebek között ismerteti
a világteremtő női kezdet elméletét, amely szerint ez a női kez
det saját alkotóképességét csak az aktív férfi-kezdet hatására
tudja kifejteni. Szolovjov azonban úgy tartotta, hogy a "testi,
élő-emberi kapcsolat áthelyezése" a lelki szférába megengedhe-
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tetlen; Ifa női természet önmagában való tisztelete" az erkölcs
"elgyengüléséhez és fellazulásához" vezet.

"De minél tökéletesebb és közelibb az istenivel és az Ó erejé
vel felruházott valódi szépség megnyilvánulása - írja a későb

biekben Szolovjov -, amely a szenvedéstől és a haláltól való
megmentéshez vezet, annál finomabb az a határvonal, amely en
nek hamis hasonlóságától választ el bennünket; attól a hamis és
erőtlen szépségtől, amely csupán állandósítja a szenvedés és a
halál uralmát. A napba öltözött már vajúdik: fel kell mutatnia az
igazságot, világra kell hoznia az igét, s íme, az ős-kígyó össze
gyűjti ellene utolsó erejét és bele akarja folytatni a megnyerő ha
zugságok, az igazság álcáját öltő fondorlatok mérgezett áramla
taiba. Mindez előre meg van írva, s megjósolt a vég is: az örök
Szépség termékennyé válik, s belőle a világ megváltása szárma
zik, amikor csalóka hasonmásai eltűnnek, akárcsak az a tengeri
hullám, amelyből az egyszerű természetű Aphrodité született."

Bulgakov regényének kezdetén a hősnő "egyszerű természetű

Afrodité, nem kevésbé hajlamos a hamisságra és a rosszra, mint
az őszinteségre és a jóra". Ám fokozatosan újjászületik, s a törté
net végén rátalál az erkölcsi erőre, amely alkalmassá teszi arra,
hogyellenálljon Ifa legutóbbi idők hazug, sátáni mélybe-húzásá
nak". Mindaddig, amíg Margarita csak az "örök Szépség hamis
hasonmása", erőtlen ahhoz, hogy ténylegesen a Mester segítsé
gére legyen. De amikor az éjszaka .Jeleplezett minden csalást"
és Margarita egykori "hamis és erőtlen" szépsége "nem földi
szépséggé" változik, ez a "mesebeli szépségű nő" megmenti a
Mestert a szenvedéstől, segíti feltámasztani megalkotott "igéjét";
legyőzi a halált, ugyanis a halálban talál rá kedvesével együtt az
új, örök életre és az örök békére.

S végül: a hősnő neve maga is jelentésteli. Meglehet, ezzel
rója le tiszteletét Bulgakov nemcsak Goethe, hanem Szkovoroda
előtt is, hiszen a "margarit" szó fontos szerepet játszik a világ
női kezdetét tárgyaló Szkovoroda-írásokban. A 18. századi orosz
nyelvben - az egyházi szlávból átvéve (amely pedig a görögből

kölcsönözte) - igazgyöngyöt, gyöngyszemet jelentett, de a latin
közvetítés sem kizárt. Görögül a "IlapyaplTT](" szó hímnemű, a
latinban a "margarita" nőnemű. Ennek megfelelően az orosz iro
dalmi nyelvben mindkét grammatikai változat ismert, azaz lehet
hím-, de lehet nőnemű is. A következőket találjuk erről a Hála
adó Jerogyij című - a gyermekek foganásáról és neveléséről szó
ló - Szkovoroda-dialógusban: "Mi lenne az emberben a leg
főbb, ha nem a szív? Mint fának a gyökér, Földnek a nap,
népnek az uralkodó - az ember számára a szíva gyökér, a nap,
az uralkodó és a fej. Az anya pedig mi más lenne a pattanásos
kamasz számára, ha nem igazgyöngy-anya, testünk lényege, aki
már a méhében észreveszi a gyöngyszemet: Fiam! Őrizd a szí
ved! Fiam! Add nekem a szíved! Tiszta szívet teremts bennem,
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A regény esztétikai
tervezete

Ó, Istenem! Ó, boldog, aki teljességében megőrizheti e gyöngy
szem (MapraplU) értékét." Nehezen hihető, hogy Bulgakov, kifi
nomult stílusérzékével ne vette volna észre e részlet szépségeit,
mint ahogy az sem valószínű, hogy ne mérlegelte volna a
"margarita" szó sajátos jelentését. De ha mégis rosszul gondol
juk, a Hálaadó Jerogyijt olvasva ennek ellenére felmerül a kérdés:
Bulgakov Margaritájának alakjában - többek közt - nem a vi
lág női kezdetének gondolata testesül-e meg?

A Mester és Margaritában fontos szerepet játszott E. T. A. Hoff
mann Az arany virágcserép című mese-elbeszélésének legutóbbi
fordításához készült Szolovjov-előszóismerete is.

A nagy német romantikust, Hoffmannt, Bulgakov is nagy tisz
teletben tartotta; A Mester és Margarita számos párhuzamos vo
nást mutat Az arany virágcseréppel. Hoffmann kis házikójában,
amelyben Lindhorst levéltáros él, valamint Bulgakov 50-es szá
mú, Woland és kíséretének ideiglenes otthont adó lakásában cso
dálatos módon hatalmas termek, télikertek, végtelen lépcsősorok

férnek el. Lindhorst levéltáros melegházában fantasztikus, gú
nyolódó madarak, A Mester és Margarita Sátánjának üvegházában
zöld farkú papagájok rikácsolnak. S vajon nem hasonló-e sok
mindenben az Azazello és Margarita közti beszélgetés a Sán
dor-parkban, valamint a vén boszorkány és Anselmus diák közti
Az arany virágcserépben?

Az író barátja, a dramaturg Sz. A. Jermolinszkij említi, hogy
Bulgakov miként tréfálta meg rokonait, amikor részleteket olva
sott fel I. V. Mirimszkij irodalomtudósnak Hoffmann társadalmi
vonatkozású fantasztikumáról szóló folyóirat-tanulmányából, a
német író nevét minden esetben a saját jával helyettesítve.

És most folyamodjunk ahhoz a módszerhez, amelynek segít
ségével Bulgakov csapta be hallgatóit, azzal a különbséggel,
hogy Mirimszkij tanulmánya helyett Szolovjov Az arany virágcse
rép-fordításának előszavát ajánljuk az olvasók figyelmébe. Hoff
mann nevét Bulgakovéval helyettesítve, és a német író művének

címét A Mester és Margaritára cserélve a lehető legvilágosabban
felépített esztétikai szándékkal szembesülünk, amely Bulgakovot
az utolsó, ahogyan ő írja, "alkonyi" regényének írása közben ve
zette: "Bulgakov poézisének egyik legfontosabb jellemzője, amely
ebben a regényben különösen világosan és kiegyensúlyozottan
van jelen, a fantasztikus és reális elemek állandó belső kapcsola
tában és kölcsönös összefonódásában jelentkezik, miközben a
fantasztikus képek - a regény egészének szeszélyessége ellenére
- nem egy másik, távoli világ látomásaként jelennek meg, ha
nem pontosan ugyanannak a valóságnak, ugyanannak a reális
világnak a másik oldalaként, amelyben a költő által kiemeit va
lóságos személyek tevékenykednek és szenvednek. Emiatt, mivel
a mindennapos tevékenység Bulgakovnál mindig - s nem csu-
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pán esetlegesen - bizonyos fantasztikus titkot rejt magában,
személyeinek, alakjainak és helyzeteinek természetessége követ
keztében (amely természetességet megirigyelhetné a modern na
turalizmus), önmagában szemlélve állandóan saját hiányosságát,
egyoldalúságát és befejezetlenségét érezteti. Valami mástól való
függőségét, ami miatt - amikor ez az élet minden jelenségeire
rejtetten jellemző másság (misztikus vagy fantasztikus elem)
egyszer csak napfényre kerül - már nem deus ex machina, ha
nem lényegét tekintve, megjelenési formája minden különösségé
nek és váratlan voltának ellenére, valami természetes és nélkü
lözhetetlen össze tevő lesz.

Bulgakov fantasztikus regényében mindenki kettős életet él,
váltakozva hol a fantasztikus, hol a reális világban jelenik meg.
Így minden szereplő - illetve rajtuk keresztül a szerző - sza
badnak érzi magát, nem tartozik kizárólagosan sem az egyik,
sem a másik területhez. A mindennapi élet jelenségei és alakjai
egyrészt nem hordozhatnak számára végső, halálosan komoly je
lentőséget, ugyanis tudja, hogy valami más rejlik mögöttük;
másrészt viszont, amikor a fantasztikum világának alakjairól van
szó, ezek - távoli és ismeretlen látomáskén t - nem rémisztik,
mivel tisztában van azzal, hogy .szoros kapcsolatban állnak a
ténylegesen létező mindennapok valóságával, s pontosan ezen a
valóságon keresztül kell cselekedniük és megmutatkozniuk Ily
módon a fantasztikus elem Bulgakov esetében emberi formát ölt
és otthonossá válik; s amennyiben ennek az elemnek a jelenléte
lehetővé teszi számára, hogya reális világhoz szabadon viszo
nyuljon, akkor ennek a világnak a törvényes jogait elismerve
támpontot talál ahhoz, hogy szabadon viszonyulhasson a fan
tasztikus elemekhez is; nem nehezednek rá, nincsen hozzájuk
kötve, szabadon játszhat velük

A költői tudatosságnak ez a kettős szabadsága, valamint a re
ális és a fantasztikus világgal való játék abban az eredeti humor
ban mutatkozik meg, amely áthatja Bulgakov műveit, különösen
A Mester és Margaritát. Ez a véresen komoly humor csak a költői

világnézet említett jellemzőin, azaz a reális és a fantasztikus ele
mek egyformán érvényes jelenlétén keresztül mutatkozhat meg,
ami felszabadítja a költő tudatát, s amely ebben a szabadságban
humorként jelentkezik"

Bulgakov természetesen jóval tájékozottabb volt annál, hogy
Hoffmann esztétikai nézeteit ne ismerte volna Szolovjov közvetí
tése nélkül is, hiszen azokat maga Hoffmann fogalmazta meg
műveiben. Hoffmann egyértelműen azt írta, hogy a fantaszti
kumnak mindenféleképpen be kell hatolnia amindennapokba;
minden fantasztikumra épülő műalkotásnak ésszerű alapokkal
kell rendelkeznie, s a szellemi és anyagi alapelveknek egymással
ellenkezőkként kell megjelenniük Más szavakkal: Hoffmann
műveiben az összes csodálatos és irracionális eseménynek min-
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A sötét bíborlila
palástos lovag

tapintatlan tréfája

dig valamilyen racionális magyarázata van - A Mester és Mar
garitdban a szerző szintén arra törekszik, hogy a fantasztikus
eseményekre reális magyarázatot adjon.

Arról, hogy A Mester és Margarita néhány epizódjában és szüzséjé
nek egészében is apokrif motívumok áthallásai fedezhetők fel, már
1967-ben is írtak, azaz közvetlenül a regény folyóiratban megjelent
változata és az első, angol fordítása után. Többek közt megemlítet
ték, hogy az apokrifekre jellemző értelmezésben és nem az evangéli
umokban foglaltak szerint dolgozza fel Bulgakov Jézus szenvedéseit.

És valóban, ez a jelenet, mintha azoknak az eretnekeknek a
dogmáit szemléltetné, akik úgy tartották, hogya föld nem az
Isten, hanem az ördög fennhatósága alá tartozik. Az eretnekek
többsége (manicheusok, bogumilek, nazaraiak, valdensek, [cham
pagne-i] katharok és albigensek) ugyanis két uralom - a fény és
a sötétség, a jó és a rossz - egyidejű jelenlétét hiszik. A fény bi
rodalmában, állít ják, az Isten uralkodik, a sötétséget pedig a Sá
tán tartja hatalmában. Ezt erősíti meg a következő elmélet is:
amennyiben Isten a világ teremtője, akkor a világban létező

rosszért is ő felel; ha Isten gyenge ahhoz, hogyeltávolítsa a go
noszt, akkor nem mindenható, abban az esetben egy másfajta
erőt a gonosz irányít; a fény istene az égi szférákat kormányoz
za, míg a földit a sötétség fejedelme.

A fény és a sötétség - amelyről alkotott tréfájáért a lovag
Korovjov-Fagót drágán megfizetett - a manicheus kozmogónia
sokszor emlegetett eleme. De miről is szól ez a szójáték? A lo
vag alakja egyéb rejtélyeket is takar: miért Fagót a neve Woland
kísérete számára, és miért Korovjov az emberekkel való érintke
zésben? Titkos, lovagi, "örök alakjá"-ban miért nincs neve?

Véleményünk szerint a lovag esetében Bulgakov két nyelv
szavait vegyítette össze: az orosz "fagott" -ot (diaror) és a francia
"fagot"-ot. Ha ez valóban így van, figyelembe kell vennünk azt
a tényt, hogy a mai francia nyelvben a "fagot" (gally-köteg)
lexéma teljes körű szótári jelentése elvesztette a hangszerrel való
kapcsolatát és olyan frazeológiákban szerepel, mint "etre habillé
comme une fagot" (olyan, mint egy köteg fa, azaz: ízléstelenül
öltözködik) és "sentir le fagot" ("eretnekséggel átadni", azaz ág
köteggel átadni a tüzet a máglyához). Úgy tűnik, nem hagyta fi
gyelmen kívül Bulgakov azt a lexémát sem, amely a francia
"fagotin"-nal (bohóc) fakad egy tőről. A Fagót név jelentését te
hát három mozzanat határozza meg: először is bohóc (akinek a
zenéhez is van még némi köze), másodszor: ízléstelenül öltözött,
harmadszor: nem érintetlen az eretnekségtől.

Korovjov-Fagót tréfás-modoros viselkedése és jártassága a
(vokális) zenében már a regény elején jelzett, amikor Berliozzal
való találkozása alkalmával megkérdi: "Nem áldozna egy ne
gyed literre valót egy levitézlett karnagynak?" A regény közepe
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táján pedig a városi színház albizottságának elnöke úgy mutatja
be Korovjovot beosztottainak, mint "közismert szakembert a da
los-szakkörök szervezése terén", ami után a "szakértő-kórusve

zető elordította magát: - Dó - mi - szó - dó! - a szégyenlő

sebbeket kirángatta a szekrényből, ahová megpróbáltak elbújni
az éneklés elől; Koszaresuknak azt mondta, hogy abszolút hallá
sa van, vigyorgott, sündörgött, felszólította a dolgozókat, tisztel
jék benne a régi dalnokot és karvezetőt, megpengette a hangvil
lát, és kérte, zendítsenek rá az Ó, mily csodás-szép tengerünkre.

Hát rázendítettek. És nagyszerűen zengtek. A pepita karveze
tő valóban értette a dolgát. .."

A regénybeli megjelenése első pillanatától az utolsó fejezetig
- amelyben sötét bíborlila palástos lovaggá változott 
Korovjov-Fagót meghökkentően ízléstelenül öltözködik, úgy néz
ki, mint egy bohóc. Kurta-furcsa pepita zakót és pepita nadrágot
visel, apró fejére zsokésapkát tesz, orrára pedig törött cvikkert
illeszt, amelyet "réges-régen a szemétre kellett volna dobni".

Elnyűtt, ízléstelen cirkuszi öltözet, bohóc-külsö, kényszerű

tréfálkozás - ez a névtelen lovag büntetése a fényről és a sötét
ségről alkotott szójátékáért. Ráadásul "mókáznia", mint emlék
szünk, úgy adódott, hogy "valamicskével többet és tovább kel
lett, semmint képzelte".

De vajon meddig? Amennyiben eredményeinket szó szerint
próbáljuk értelmezni, és amennyiben Bulgakov regényének
szereplője egyidejűleg lovag és eretnek, akkor a mintául szolgáló
alak nyomait a 12-13. századi provanszál területen kell keresnünk,
az albigens eretnekség elterjedésének korában. A kényszerű tré
fálkozás így nem kevesebb, mint hét-nyolc évszázadig tartott.

Felvetődik a kérdés, hogy nem az albigens idők trubadúr-lo
vagjainak rokona-e Bulgakov lovagja? Nem azért maradt-e név
telen, mert e korszak legismertebb epikai alkotása - az Ének az
albigensek elleni keresztes hadjáratáról című hősköltemény - szer
zőjének kiléte is bizonytalan?

A totz eels de la viia, car en Symons moric,
Venc aitals avenzura que l'escurs esclarzic.
(A városban mindenkire, ha Simon meghal,
Akkora boldogság száll, alá, hogy a sötétségból fény teremtődik.)

A Mester és Margarita olvasói gyakran felfigyelnek arra, hogy Jú
dás halálának körülményeit Bulgakov merőben új, mindeddig is
meretlen vallástudományi változatként jeleníti meg: Pilátus felbuj
tására csapdába ejtették és megölték. De vajon létezik-e ennek a
változatnak történelmi analógiája? Hasonlóképpen ölték meg pél
dául 120S-ban a pápai legátust, Castelnau Pétert, aki azzal a céllal
érkezett lY. Raymond, toulousi gróf, az albigensek vezetőjének
birtokára, hogy kiközösítse az egyházból, és aki nyilvánosan,
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Raymond birtokán, a grófi kastély egyik termében hirdette ki az
interdiktumot.

A korabeli krónikák (és az Ének az albigensek elleni keresztes
hadjáratáról) a következőképpen számolnak be az eseményről:

amikor Castelnau elhagyta a termet, VI. Raymond fennhangon
kijelentette, hogya legátus rászolgált az azonnali halálra, de
rögtön azt is hozzátette, hogy ez foltot ejtene grófi méltóságán.
Az oroszlán semmibe veszi a farkast, folytatta Raymond, így hát
lehetőséget kell adni a legátusnak, hogy bántatlanul kijuthasson
a városból. Máshol azonban, tette hozzá a gróf, bizony ráakad
nak olyan kopók, akik megszabadítják Provance-ot a farkastól.

Egyes krónikák szerint Raymond bizalmasai közt volt egy lo
vag-istállómester, aki elértette, hogya gróf az ő érdemének fogja
tekinteni, ha a bosszú beteljesedik; másutt arról számolnak be,
hogy Raymond bosszújának eszközéül két udvaroncot szemeltek
ki. Igy vagy úgy, de Castelnau-t bántatlanul kiengedték a város
ból. Másnap, amikor elérte a Rhone partját - amelyen átkelve el
hagyhatta volna Raymond birodalmát -, megles ték és megölték.
Az egyik forrás szerint hátba, egy másik szerint szíven szúrták.

Apatás zsonglőr Nikolaus Lenau Albigensek című poémájának úgynevezett "fres
kó-fejezete" III. Ince pápa fogadótermét mutatja be az olvasónak,
amelyet zsúfolásig megtöltenek az őszentsége audenciájára vára
kozó emberek; köztük néhány lovag, akinek egyike fantasztikus
történetekkel szórakoztatja a többieket. Ez a lovag két másik, egy
szerzetes közelében álló lovagról - egy nyurgáról és soványról,
valamint egy alacsony és kövér kis gombócról; mindkettőjük arc
kifejezése különösen pimasz - elhitette, hogy azok, úgymond,
nemhogy csak nem Isten novíciusai, de maguk a Sátán szolgálói,
akik most éppen emberi alakot és szerzetesi ruhát öltöttek. A Sá
tán, mondja a lovag, követként mindkettőjüket Itáliába küldte. De
a légből kapott történet célt tévesztett, mivel az egyik novícius a
nyurga és sovány szerzetesben magára az inkvizíció vezérére. Do
monkosra ismert.

A Mester és Margarita, valamint Lenau elbeszélő költeményé
nek szüzséje közötti hasonlóságot követve arra a felismerésre ju
tunk, hogy az egyetemes kultúrában a magas és sovány, alacsony
és kövér alakok ellentétpárjai meglehetősen elterjedtek (Don Qui
jote és Sancho Panzától kezdve az orosz hagyomány Pat és
Patasonjáig). A szüzsék hasonlósága ugyanakkor - az adott ese
tet vizsgálva - nem csupán ezen párok fizikai jellemzőinek

egyezésében követhetők nyomon, hiszen mindkét esetben szó
esik a Sátán emberek közt elvegyülő, állítólagos küldötteiről. És
végül ezek az ellentétpárok nem azoknak bizonyulnak, akiknek
a kezdetben látszottak. A különbség mindössze a szüzsék irá
nyultságában van: Woland szolgáit, Korovjovot és Behemótot a
diplomataboltban és az írók éttermében eleinte emberi lények-
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nek tekintették, míg az inkvizítor Domonkosban és az őt kísérő

szerzetes-lovagban a "Sátán küldőtteit" látták. Nehezen képzel
hető el, hogy Bulgakov éppen ezt a - mára már egyébként elfe
ledett - Lenau-poémát ne ismerte volna. Egyrészt: hivatkoznak
rá a Brockhaus-Iefron enciklopédia albigensekről szóló szócikk
ének végén, amit az író minden kétséget kizáróan ismert, más
részt: Bulgakov már a regény előmunkálatai közben is szemmel
látható érdeklődést tanúsított a középkori provanszál reáliák
iránt. Közvetlen bizonyíték erre természetesen nincsen, de A Mes
ter és Margarita első változatának egyik cím-variációja A patás
zsonglőr volt. A "zsonglőr" szót Bulgakov valószínűleg teljes körű

értelmében használta (miként ezt a hős nevével, a "mester" szó
val is tette). A 12-13. században zsonglőröknek (jongleur) nevez
ték Dél-Franciaországban a provanszál trubadúrokat, s a saját da
laikat előadó vándorénekeseket és zenészeket - s ne feledjük,
hogya 13. századi Franciaország déli része a Róma által meghir
detett albigensek elleni keresztes hadjáratok küzdőtere volt.

***
(...) A Mester és Margarita irodalomtörténeti és bújtatott filozófi
ai-esztétikai forrásaira való utalásainak összegzéseként főképp az
a kérdés maradt nyitva, hogy van-e kapcsolat az albigens allúziók,
Szkovoroda filozófiája és a szolovjovi Sophia, az örök nőiség

teologémája közt.
Az albigens eretnekség mint szektás vallási tanítás kőzvetle

nül a manicheizmusig nyúlik vissza - az egyházi személyek
pontosan a gnosztikus tanokból kiinduló manicheizmus nézetei
nek vallásával vádolták Szkovorodát: "mintegy a manicheusok
közé valóként tartanak számon - írja egyik levelében - eretnek
nek kiáltanak ki, és feletteseim minden lehetőséget megragadva
tiltják a velem való párbeszédet".

A Sophia szolovjovi teologémája, az örök nőiség, Blok több
írásának - elsősorban a Versek a szépséges hölgynek és a Rózsa és
kereszt című drámájának - alapját képezte. A Rózsa és kereszt
Izórájának alakjában világít rá Blok, hogy két törekvés harcol
egymással: az egyik közönséges, mindennapi és buja; "létének
ezzel a részével az apród felé hajlik, s lelkének ezt a felét bera
gyogja a másik fél rózsás, gyengéd, reszkető fénye, amelyben
nemes és nőies lehetőségek rejlenek". Szkovoroda filozófiai né
zetei, a szolovjovi örök nőiség teologémája, az albigensek tragé
diája, több mint valószínű, hogy központi helyet foglaltak el az
orosz szimbolisták érdeklődési körén belül már sok évvel az
előtt, hogy Bulgakovban felmerült volna A Mester és Margarita
megírásának gondolata. (.. .)

Medve A. Zoltán fordítása
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