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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR 

a szövegértés megkönnyítéséhez 

 

A mű „regény a regényben”, a történet két idősíkon játszódik: 

 

1. 1930-as években, Moszkvában 

2. i.sz. az 1. században, Júdeában 

 

MOSZKVA: Az 1930-as években a Szovjetunióban 

kommunista diktatúra volt, a Kommunista Párt 

főtitkára Sztálin, aki személyi kultuszt vezetett be, 

azaz ő volt a mindenható hatalom. Az államot a KP 

(Kommunista Párt) irányította terrorisztikusan. A 

kommunista ideológia (semmi köze a Marx által 

elképzelt kommunizmushoz) kötelező volt mindenki 

számára. Lényege az ateizmus (istentagadás) és a 

munkáshatalom védelme, a magántulajdon 

megszüntetése, az egyenlőség. Sztálin totális 

diktatúrát épített ki, megszüntetve az alapvető emberi szabadságjogokat, pl. a 

szólásszabadságot. Üldöztek minden másképp gondolkodót, a vallást, az 

„osztályidegeneket” (nemesség, polgárság). A totális diktatúra behatolt az emberek 

magánéletébe is, a Párt rohamosztaga, az NKVD (titkosrendőrség) mindenkit 

megfigyelt, s ha valaki nem a kommunizmus szellemében nyilatkozott, börtönbe 

zárták, lágerbe (Gulágra) száműzték, vagy egyszerűen eltették láb alól. A másként 

gondolkodó értelmiségieket gyakran elmegyógyintézetbe zárták. Főleg az értelmiséget 

figyelték, mert bennük látták a legnagyobb veszélyt, a gondolkodó emberfőktől féltek 

a legjobban. Létrehozták az Írószövetséget (a regényben: TÖMEGÍR), ami valójában 

az írók megfigyelését, átnevelését szolgálta. Az íróktól elvárták, hogy a politikai 

rendszert szolgálják, cserébe kiváltságokat élvezhettek. A regénybeli GRIBOJEDOV 

étterem az írók gyülekezőhelye, akik gátlástalanul kiszolgálták a rendszert. (A név 

ironikus: Gribojedov felvilágosodás kori orosz író volt, híres drámája: Az ész bajjal 

jár, amiért eltávolították, és mint teheráni nagykövetet valószínűleg a cári 

titkosrendőrség ölette meg.) A kommunista hatalom szerint a diktatúra a 

SZTÁLIN 
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munkáshatalom védelmét szolgálta, a munkások azonban éhbérért nyomorogtak a 

korabeli Szovjetunióban. Nagy volt a szegénység, az üzletek üresen kongtak, 

miközben a hatalom élvezői, a pártvezetők ún. valutaboltokban vásárolhattak 

nyugatról hozott luxuscikkeket. Az emberek csak titokban és feketén jutottak hozzá 

alapvető árukhoz, valutát (külföldi pénzt) rejtegettek. Többségük társbérletekben élt. 

A hajdani többszobás polgárlakásokat felosztották több család között, a konyha, 

fürdőszoba közös volt, egy-egy család gyakran egyetlen szobába kényszerült. Az 

országot elárasztották a besúgók, soha senki nem volt biztonságban. „Ébernek” kellett 

lenni, és jelenteni, ha valakit gyanúsnak találtak. A beutazó külföldiek  is gyanúsak 

voltak, a „romlott” Nyugat „spionjai”, kémei. A szovjet állampolgárok nem utazhattak 

külföldre. 

 

JERUZSÁLEM: ie. 63-ban az ókori zsidó állam 

elveszítette függetlenségét, a római birodalom 

fogságába került. Az ország élén a római helytartó állt 

(a regényben Pilátus), a római légiók „vigyáztak a 

rendre”, azaz megtoroltak minden lázadást, 

függetlenségi törekvést. A zsidó nép vezetői ekkor a 

zsidó egyház főpapjai voltak, akiknek vezető testületét 

Szinhedrionnak hívták. A regénybeli zsidó főpap 

Kajafás, aki az idegen elnyomás alatt a zsidó vallást 

próbálja védeni, mert az a zsidó nép megmaradásának  

az a záloga. Ezért fogatja el Jésuát (Jézust), aki szerinte 

veszélyes tanokat hirdet, nézetei ellenkeznek a zsidó 

vallási hagyományokkal. A regényben a zsidó Pészah (húsvét) idején járunk, 

Jeruzsálemben. A hagyomány szerint az ekkor halálra ítéltek közül egyet szabadon 

engedhetett a római helytartó a Szinhedrion javaslatára. Kajafás Barabást javasolja, 

aki Róma ellenes felkelést szított. Pilátus szíve szerint Jesuát engedné el, mivel 

azonban Jesua tanai a római császár hatalmát is megkérdőjelezik, nem mer mellette 

kiállni.  

A főhatalom (Sztálin, illetve Tiberius, római császár) egyik regényben 

sem jelenik meg, csak a zsarnokot kiszolgáló erőszakszervezetek, a 

titkosrendőrség, illetve a hatalomnak behódoló írástudók, értelmiségiek. 

 

TIBERIUS 

császár 
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SZEREPLŐK 

 

MOSZKVA 

NKVD : a titkosrendőrség és 
ügynökei (nincsenek megnevezve) 
BERLIOZ: A TÖMEGÍR elnöke, 
művelt, okos ember, szellemi vezető, a 
politikai hatalom kiszolgálója  
A MESTER: „másként gondolkodó”, 
eredetileg könyvtáros, ő írta a regényt 
Poncius Pilátusról. A regénye miatt 
(mivel bibliai, vallásos témát érint) az 
egyik kritikus feljelentette, besúgót 
küldtek a nyakára, majd a 
titkosrendőrség elvitte, és az 
elmegyógyintézetbe záratta. (A régebbi 
kiadásokból ez a rész a cenzúra miatt 
hiányzik.) MARGARITA: férjes 
asszony, a Mester kedvese (Neve nem 
véletlen: Faust szerelmét Margitnak 
hívták) 
WOLAND: a Sátán (Neve a germán 
mitológiai sátán nevéből, a Wotandból 
származik.) 
FAGÓT, BEHEMÓT (a fekete 
macska), AZAZELLO – a Sátán 
segítői.  
IVÁN HONTALAN: Előbb Berlioz, 
majd később a Mester tanítványa 
SZTRAVINSZKIJ: Az elmeklinika 
vezetője, pszichiáter 
Arcsibald Arcsibaldovics: A 
Gribojedov étterem vezetője (az ő 
feladata az írók megfigyelése) 
LIHOGYEJEV: A Varieté vezetője  
A Varieté a „cirkusz és kenyér”, a 
népbutítás egyik eszköze. A 
gondolkodtató művészetet, színházat, 
irodalmat korlátozzák. Ezért nem 
jelenhet meg a Mester regénye.) 
RIMSZKIJ: a Varieté gazdasági 
igazgatója 
VARENUHA: a Varieté titkára 
MENGEL BÁRÓ: Az NKVD titkos 
ügynöke, besúgó, a külföldiek 
megfigyelésével bízták meg. 
MOGARICS: a titkosrendőrség 
besúgója, ő költözik a Mester lakásába, 

miután őt elhurcolták. (Ez a rész is 
hiányzik a régi kiadásból. A Mester 
nem önként ment az elmeklinikára, 
hanem vitték „kezelésre”. ) 
NYIKANOR IVANOVICS: a 302/b 
számú ház lakóbizottságának elnöke. A 
házelnökök dolga volt a lakók 
megfigyelése, a regényben pénzt fogad 
el lakás kiutalásért. Ebben a házban 
lakik Berlioz és Lihogyejev, az ő 
lakásukat foglalja el Woland, a sátán. 
NÉVTELEN KISEMBEREK: 
Bulgakov a regényben csak a hatalom 
kiszolgálóit (értelmiségiek, ügynökök) 
nevezi meg, a kiszolgáltatott 
kisemberek csak tömegként jelennek 
meg. 
 

JERUZSÁLEM 
 
PONCIUS PILÁTUS: Júdea 
helytartója, a római birodalom, az 
idegen, elnyomó hatalom képviselője 
AFRANIUS, A CSUKLYÁS: a római 
titkosrendőrség vezetője, a zsidó nép 
megfigyelője. (Pilátus őt bízza meg 
Júdás megölésével) 
PATKÁNYÖLŐ: centurió, római 
katona 
KAJAFÁS: zsidó főpap, a zsidó nép 
vallási vezetője, védelmezője 
JÉSUA: vándorfilozófus (Bulgakov 
demitizálja Jézus alakját, emberként, 
jeleníti meg, aki a szeretet filozófiáját 
vallja, és azt, hogy egyszer minden 
hatalom el fog tűnni. ) 
LÉVI MÁTÉ: a vámszedő, aki 
Jésuához csatlakozott, és lejegyezte a 
szavait, de Jésua szerint eltorzította 
azokat. (A Bibliában Jézus tanítványa, 
Máté evangélista) 
JÚDÁS: 30 ezüstért feljelenti Jésuát a 
Szinchedrionnak, Pilátus bosszúból 
megöleti, hogy bosszantsa Kajafást, a 
zsidó főpapot. ( A Bibliában Júdás 
öngyilkos lett.) 
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A REGÉNY IRODALMI ELŐZMÉNYEI 

 

1. A Biblia: Bulgakov egyik bibliai forrása Máté evangéliuma. A bibliai Jézust az 

író demitizálja, a regényben nem Isten fia, hanem csak ember, zsidó 

vándorfilozófus, ezért a héber név: Jesua. Bulgakov hőse nem Betlehemben 

született, hanem Gamalában, szüleire nem emlékszik. Lévi Máté feljegyzi szavait, 

de Jesua megdöbbenve látja, hogy olyasmiket ír le, amiket ő nem mondott, és kéri, 

hogy égesse el a tekercseket. Lévi Máté azonban már életében mítoszt farag Jesua 

tanaiból. A másik bibliai forrás János Jelenések Könyve az Apokalipszisről, a 

Világvégéről. A regény 31. fejezetében a sátán segítői felgyújtják Moszkvában a 

Gribojedovot, Behemót (a macska) fülsüketítő, éles füttye a végítélet harsonáit 

idézi. 

2. Ernest Renan: Jézus élete (1863). Renan (francia író, tudós) regénye nagy 

felháborodást váltott ki a maga korában, mert Jézust nem mint Isten fiát, hanem 

mint embert mutatja be, akárcsak később Bulgakov regénye. 

3. Goethe: Faust. Bulgakov Goethe Faustjából vett idézetet regénye mottójául: 

„…Kicsoda vagy tehát? 
Az erő része, mely 
Örökké rosszra tör, s örökké jót művel.” 

 Goethe művében a kérdést Faust teszi fel, a választ Mephisztó (a sátán) adja. Már 

ebből a válaszból látszik, hogy a goethei sátán nem a bibliai „gonosz”, hanem a 

világot irányító titkos erő egy része, ő a kételkedés, a hideg értelem szimbóluma. Az 

eredeti Faust-legendában (Goethénél is), Faust, a tudós adja el a lelkét a sátánnak 

a tudásért, az élet értelmének megtalálása reményében.  Bulgakov regényében 

Margarita, a Mester kedvese köt szövetséget az ördöggel, hogy megtalálja elveszett 

szerelmét. Boszorkánnyá változva tör-zúz Moszkvában, áll bosszút a Mestert 

feljelentő kritikuson. Pénteken, a Sátán bálján, mint bálkirálynő szolgál, itt 

azonban a jézusi szeretet és megbocsátás jegyében kér kegyelmet a gyermekét 

megfojtó Fridának. Bulgakov regényében a sátánt Wolandnak hívják, aki a fekete 

mágia tudósa. Valójában a világot irányító szellemi ERŐ része, Jézus ellenpontja: 

Jézus a FÉNY, a megbocsátás, Woland a SÖTÉTSÉG, az igazságosztó bosszú 

szelleme. Minden évben, a tavaszi holdtöltekor a világ különböző pontjain jelenik 

meg, hogy előhívja a bűnösöket, és bosszút álljon rajtuk. Bulgakovra hatással volt 
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Gounod Faust c. operája is. A regényben egyes szereplők híres zeneszerzők nevét 

viselik, olyanokét, akik feldolgozták, vagy kapcsolatba kerültek a Faust-legendával. 

4. Dante: Isteni Színjáték. Dante hatása a Sátán bálján érhető tetten. A Woland 

által megidézett, elkárhozott lelkek a világ minden tájáról, a dantei Pokol bugyrait 

idézik, az emberi bűnök kimeríthetetlen tárházát. 

5. Forrása még az európai és orosz szatirikus irodalom. 

 

A REGÉNY IDŐSZERKEZETE, MŰFAJA 

 

A Mester és Margarita regény a regényben vagy kettős regény, mert két különálló, 

egymástól időben és térben is messze álló történetet kapcsol össze: a Moszkva-

regényt és a Pilátus-regényt.  

 

A kerettörténet a Moszkva-regény, amely az 1930-as években játszódik 

Moszkvában. Ennek a műnek a főhőse a Mester és kedvese, Margarita. Az ő tragikus 

történetüket veszi körül egy vérbő szatíra, amely metsző gúnnyal, groteszk 

humorral és az abszurd eszközeivel ábrázolja a korabeli szovjet társadalmat. A 

cselekmény valóság és fantasztikum síkján váltakozik. Nevezhetjük a Sátán 

szatírájának is, hiszen nem más történik, minthogy egy alkonyon megjelenik a 

városban Woland és kísérete, a fekete mágia segítségével felforgatja az emberek 

életét, mindenféle fantasztikus eseményre kerül sor, a villamos levágja Berlioz fejét, 

Iván Hontalan üldözni kezdi a Sátánt, ezért bezárják a bolondokházába, Lihogyejevet 

Woland Jaltára repíti, a Varieté műsorán szemfényvesztő trükkökkel levágja, majd 

visszaragasztja a konferanszié fejét, pénzt szór a mennyezetről, azok azonban 

értéktelen papírrá változnak, a divatbemutatón felvett gyönyörű ruhák eltűnnek, a 

nézők ott maradnak meztelenül, szombat hajnalban leég a Gribojedov. Ez a szatíra a 

Faust-legenda újrateremtése is, Bulgakov a fantasztikum, az abszurd eszközeivel 

mitizálja a valóságot.  

 

A betétregény a Pilátus-regény, a Mester regénye, amely az i.sz. 1. században 

játszódik Jeruzsálemben. Főhőse Poncius Pilátus és Jesua. A mű realista 

történelmi és lélektani regény, a hangsúly Pilátus bűnén és bűnhődésén van. A 

bibliai Jézus-történetet Bulgakov demitizálja, a Biblia hősei hús-vér, valóságos 
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emberekként jelennek meg. A Pilátus-regény a Moszkva-regénybe ágyazódik akképp, 

hogy egyes részeit más-más szereplő meséli, álmodja vagy olvassa. 

 

A Moszkva-regény vagy másképp a Sátán szatírája valójában anti-evangélium is.  

A cselekményt Bulgakov az ortodox Nagyhét napjaira, Jézus passiójának idejére 

teszi. Az események szerda napszállattól vasárnap hajnalig játszódnak. Az anti-

evangélium főhőse Woland, az igazságosztó, bosszúálló ERŐ. Az evangéliumok 

Jézusával szemben nem azért jött, hogy a megbékélést, szeretetet és megbocsátást 

hozza el, hanem hogy megbüntesse a bűnösöket. Tettei a bibliai csodatevő Jézus 

megfordítottjai. Jézus például a vizet borrá változtatja, kenyeret szaporít, halottat 

támaszt fel,  Woland rögtön a regény elején levágja Berlioz fejét, a Varieté műsorán 

pénzt „szaporít”, divatos ruhákat varázsol a nézőkre. 

A Pilátus-regény, a regény a regényben 2000 évvel korábban játszódik 

Jeruzsálemben, a zsidó húsvét idején, Pészahkor, péntek reggeltől szombat reggelig, 

tehát megfeleltethető a keresztény Nagypénteknek. A bűn és bűnhődés regénye ez, 

Pilátus és Júdás bűnhődéséé.  

 

A két történetet így kapcsolja össze Bulgakov: 

 

SZERDA: Moszkvában megjelenik a Sátán, Berlioz fejét levágja a villamos, Iván 

„megőrül”, Woland elmondja a Pilátus-regény, a Mester regényének első részét: Jésua 

és Pilátus beszélgetését.  

CSÜTÖRTÖK (a Bibliában az utolsó vacsora, Jézus elárultatása). Moszkvában 

Woland előadást, fekete mágiát tart a Varietében. Ezen az éjszakán Nyikanor 

Ivanovics ( a házelnök, aki pénzt fogadott el „a sátántól” a valutázók leleplezéséről 

álmodik. Ebben az álomban a kisember szorongásai tükröződnek, egyben büntetés is 

az álom, hiszen a házelnök is a hatalom kiszolgálója. Ugyanekkor Hontalan Iván is 

álmodik a bolondokházában: Jézus keresztre feszítését. A Mester regényének 

második része tehát az ő álma. 

PÉNTEK (a Bibliában Jézus keresztre feszítése) Moszkvában Margarita eladja magát 

a Sátánnak, a Boszorkányéjen bosszút áll a Mestert feljelentő irodalomkritikuson. 

Ekkor van a Sátán bálja, a bűnösök megidézése. Ekkor olvashatjuk Pilátus álmát, 

bűntudatának kivetülését. A Mester megszabadul,  a regény harmadik fejezetét, Júdás 

megöletését Margarita olvassa. 
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SZOMBAT:  a nyugalom napja, a Sátán elhagyja Moszkvát, a Mester és Margarita a 

„nyugalomba” távozik, a valóságban meghalnak. Pilátus megszabadul, kétezer év 

bűntudata után elindulhat a holdösvényen, hogy találkozzon Jesuával. Kettejük 

beszélgetését már Iván Hontalan álmodja az Epilógusban, azaz tovább írja a Mester 

regényét. 

 

A REGÉNY TÉMÁJA 

 

A Mester és Margarita két regényét az azonos téma kapcsolja össze, 

amelyben az egyes szereplők (moszkvaiak, jeruzsálemiek) megfeleltethetők 

egymásnak. 

 

1. Szűkebb értelemben a fő téma a másként gondolkodó írástudó és a zsarnoki 

hatalom kapcsolata. Moszkvában a Mester, az író képviseli a másként 

gondolkodót, akit a hatalom üldöz, mert történelmi regényével saját korát leplezi le, 

kimondja az igazságot. A Mester 

története önéletrajzi elemekkel átszőtt 

regény, Bulgakov is elégette művét, 

amikor politikai feljelentéssel egyenlő 

kritikát írtak róla a szovjet lapok. A 

regény nem is jelenhetett meg az író 

életében, a 1970-es években is csak 

megcsonkítva a cenzúra által. (Állítólag 

Sztálin kedvenc regénye volt. Biztosan 

zsarnoki, kéjes örömet szerzett neki 

olvasni az általa bábként mozgatott 

emberek paródiáját, miközben 

személyesen ő tilttatta le a művet és 

Bulgakov drámáinak színre vitelét.)  

Jeruzsálemben Jesua, a vándorfilozófus képviseli a másként gondolkodót, aki a kettős 

hatalom, a római császár és a zsidó vallási vezetők számára is veszélyes más-más 

okokból, ezért kell meghalnia.  
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A két történet tehát ugyanarról szól, bár két teljesen különböző ideológiájú 

hatalom alatt. Jeruzsálemben (a római birodalomban) vallásos hatalom üldözi a 

szabadgondolkodót, Moszkvában pedig az ateista (istentagadó). Bulgakov 

értékrendje szempontjából tehát lényegtelen, hogy a politikai hatalom 

vallásos vagy ateista, etikai szempontból az a vízválasztó, hogy hagyja-e 

érvényesülni a gondolatszabadságot, vagy eltiporja a másként 

gondolkodót. Ezt a filozófiát tükrözik Woland szavai, amikor a bálon így szól 

Berlioz levágott fejéhez: 

„Bпрочем‚ ведъ все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая‚ 
согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы 
уходите в небытие‚ а мне радостно будет из чаши‚ в которую вы 
превращаетсь‚ выпить за бытие.” 
 
„Egyébként pedig egyik elmélet olyan, mint a másik. Van, amelyik szerint 
mindenkinek az ő hite szerint adatik. Úgy legyen! Ön a nemlétbe távozik, én pedig 
abból a pohárból, amivé ön változik, örömmel iszom a létre.” 
 

Fontos megjegyezni, hogy itt Woland Jézus szavait idézi a Bibliából: „Legyen meg a 

te hited szerint.”   

 

2. Tágabb értelemben a regény egyetemes etikai kérdéseket vet fel. A 

Moszkva-regény nevesített hősei főként írók, tudósok, akik a Mester kivételével a 

politikai hatalom ideológiájának kiszolgálói. Ennek az írótársadalomnak a szellemi 

vezetője Berlioz, a TÖMEGÍR elnöke. Művelt, okos ember, aki nemcsak a Bibliát 

olvasta, hanem az ókori történelmi forrásokat is, ezek alapján mondja Iván 

Hontalannak és Wolandnak, hogy mivel egyik forrás sem említi Jézust, nem létezett. 

Iván poémájával is az a baja, hogy valós, történelmi személyként állítja be őt, ezért 

helytelen, mert a kötelező ateista ideológiának ellentmond. Márpedig Berlioz azt 

szolgálja ki, a regény elején épp erre neveli tanítványát, Ivánt, a műveletlen költőt, aki 

csak annyit tud, hogy Jézust ki kell figurázni, mint nevetséges ideológiát.  

Berlioz valójában a szellemet tagadja: Jézus történetiségének tagadásával magát a 

jézusi etikát tagadja, azt, hogy minden hatalom erőszakra épül, és egyszer meg fog 

szűnni. (A dolog iróniája, hogy Marx is ezt hirdette a kommunizmus elméletében, a 

megvalósult kommunizmus azonban pont az ellenkezőjét csinálta.) Berlioz 

ugyanazért tartja veszélyesnek Jesuát, amiért Pilátus is, mert mindketten a hatalom 

fő kiszolgálói a maguk korában.  
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Berlioznak ezért vágja le a fejét a villamos, mert a fejét, vagyis a tudását 

adta el a hatalomnak pénzért, pozícióért. Ő a Moszkva-regény fő áruló 

írástudója, aki üldözi a más hitet vallókat, ekképp a gondolatszabadságot. Woland 

másik halálos áldozata Mengel báró, a titkosrendőrség besúgója. A legfőbb árulókat 

sújtja tehát a legnagyobb büntetéssel, a többieket csak megleckézteti.  

 

A Moszkva-regény, vagy anti-evangélium prófétája Berlioz, akit 12 író vár 

vacsorára, akárcsak Jézust a Bibliában 12 tanítványa az utolsó vacsorakor, s akit a 13-

dik, Júdás még azon az éjszakán elárul. Ez a blaszfém párhuzam vezet el minket a 

legfőbb etikai kérdésekhez. Berliozt is megtagadja 13-dik tanítványa, Iván Hontalan, 

aki a regény során a Mester követője lesz, ő folytatja álmában a regényt, amelyben 

Jésua, mint valós történelmi személyiség szerepel, vagyis a jézusi etika 

megtestesítője, mindazé, amit a moszkvai hatalom tagad. A Mestert is ezért üldözik, 

mert regényben leleplezi a mindenkori zsarnoki hatalom működését is Pilátus, a 

római császárt kiszolgáló hatalom képviselőjében.  

 

Pilátus egyszerre testesíti meg a politikai hatalmat és az áruló írástudót. Akárcsak 

Berlioz, ő is művelt ember, ezért beszélget szívesen Jesuával görögül. Hatalmánál 

fogva meg is menthetné a keresztre feszítéstől, de  gyávaságból nem teszi, mert Jesua 

nézetei a császári hatalomra is, tehát az ő pozíciójára is veszélyesek. Saját gyávaságát 

bosszulja meg Kajafáson azzal, hogy Júdást megöleti. Márpedig a regény és Jesua 

szerint a legfőbb bűn a gyávaság. A Mester is ezért nem érdemli „a fényt”, mert 

kishitűségből, félelemből el akarta égetni a regényét, vagyis megtagadta saját művészi 

hivatását, a szellem szabadságát.  

 

A regény másik kulcsmondata: „Kézirat nem ég el.” – mondja Woland a 

Mesternek. A mondatnak szimbolikus jelentése van: a szellemet nem lehet 

elpusztítani. Lehet, hogy Jézus nem élt, de a Bibliában megörökített jézusi tanítás 

létezik, mint lehetséges etika. Lehet, hogy a Mester regénye nem jelenhetett meg, de a 

szellemisége tovább él Iván Hontalanban, a tanítványban, aki a Mester hatására 

elkezdte kiművelni magát, egyetemre járt, tudós fő lett, s az Epilógusban tovább írja a 

regényt. Az üldözött szellem tovább él, mint gondolat, művészet. Sztálin 

betilthatta Bulgakov műveit, de azok „nem égtek el”, a gondolatszabadságot hirdető 

regény szellemiségét nem likvidálhatta. Ma ugyanúgy olvashatjuk őket, mint a 
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Bibliát, vagy bármely más ideológia hirdetőit, legyenek vallásosak vagy ateisták. A 

gondolat, a szellem örök. Ezt tükrözik a két regény egymásnak megfeleltethető 

szereplői, archetípusai. 

 

 

JERUZSÁLEM MOSZKVA ARCHETÍPUS 

 

PILÁTUS BERLIOZ áruló írástudó, a hatalom kiszolgálója 

JÉSUA A MESTER üldözött másként gondolkodó 

JÚDÁS MOGARICS áruló tanítvány 

KAJAFÁS − egyszerre üldözött és üldöző írástudó  

LÉVI MÁTÉ IVÁN HONTALAN fanatikus tanítvány 

  

Az ellenpontok egyben azt a keserű tapasztalatot is rögzítik, hogy a Jézus-történet 

archetipikus, nemcsak a szabad gondolat elpusztíthatatlan, de a szellemet 

elnyomó hatalom és eszköztára is örök. 

 

 

AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓ 

 

A regény cselekménye valóság és fantasztikum síkján váltakozik. Woland és kísérete 

az ötödik dimenzióból jönnek. Az első négy dimenzió a tér-idő dimenziói, az ötödik a 

szellem, azon belül is az etika dimenziója. 

 

Ennek az ötödik dimenziónak a szimbóluma a Hold, amely visszatérő motívum a 

regényben. A tavaszi holdtölte a zsidó-keresztény húsvét szimbóluma, másrészt a 

titokzatos ötödik dimenzió jelképe. Ezt akkor értjük meg, amikor Pilátus 

titkosrendőre, Avenárius, a csuklyás a Gecsemáné kertben az általa legyilkoltatott 

Júdás fölé hajol. Júdást, az árulót végig szép fiatalembernek ábrázolja Bulgakov. Ő 

ugyanúgy áldozat, mint Jesua. Áldozata szerelmi szenvedélyének Niszan iránt, amivel 

csapdába csalják, másrészt a kettős hatalomé, Pilátusé és Kajafásé. A halott Júdásról 

így ír Bulgakov: 
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„A harmadik, a csuklyás, leguggolt a meggyilkolt mellett, és arcát fürkészte. 

Krétafehérnek látta a homályban, és átszellemülten szépnek.”  

 

Júdás arca fölé a bosszúálló hatalom árnyéka és a Hold fénye, a megbocsátás (Jesua) 

vetül, ezért „átszellemülten szép”.  Jésua még a regény elején megmondta, fél, hogy 

Júdást g valami baj éri – a Hold megszépítő fénye a megbocsátás jele. 

 

A Hold tehát az ERŐ szimbóluma, amely egyszerre jelképezi Wolandot (sötétség), a 

büntető igazságosztást, és Jesuát (fény), a megbocsátást. Aki Moszkvában találkozott 

Wolanddal, a regény végén sóvárogva nézi a tavaszi Holdat. Ez a sóvárgás nem más, 

mint egy emberibb, igazabb élet utáni vágyakozás, amelyben érvényesül az igazság. 

  

Amikor Woland buzdítására a Mester azt kiáltja Pilátusnak: „Szabad vagy!” – ez a 

megbocsátás gesztusa. A Mester (Bulgakov) regénye szenvedéstörténet, másik 

regénye, a Moszkva-regény vérbő szatíra, amelyen felszabadultan és persze 

kárörvendően kacagunk. Mert a humor, a művészet felszabadít, elviselhetővé teszi a 

valóság igazságtalanságait, kegyetlenségét. A művészet a szellem ereje, az ERŐ része. 

Nem valamiféle metafizikai absztrakció, hanem valóságos létező, amelyben 

lehetséges, ami a valóságban nem mindig: az igazságszolgáltatás. Kézirat, igazság 

nem ég el, az elnyomott szellem előbb-utóbb érvényesül, a gondolat elpusztíthatatlan, 

örök, mint (emberi fogalmaink szerint) a Hold. 

 

A regény végén a Mester és Margarita (mivel nem érdemlik a fényt), nyugalomba 

jutnak. (A kegyetlen valóságban, Moszkvában ez a haláluk, és Mogarics, az áruló a 

TÖMEGÍR elnöke lesz, tehát Berlioz utóda. ) 

 

Az ötödik dimenzióban, a szellem birodalmában azonban egy nyugalmas hely vár 

rájuk. Woland:  

 

„Mester, maga javíthatatlan romantikus, nem szeretne barátnőjével virágzó 

cseresznyefák alatt sétálgatni, esténként pedig Schubertet hallgatni? Nem esnék jól 

gyertyafénynél, lúdtollal írni műveit? Nem akarna, mint Faust, lombikok fölé 

görnyedni, abban a reményben, hogy sikerül új homonculust létrehoznia?”  
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A Mester jövője Goethe weimari házát idézi, a fausti ember nyugalmát. A Mester-

Bulgakov nem jézusi alkat, hanem a kétségekkel teli Faust, s mint hős tovább él az 

ötödik dimenzióban, az etika és a szabad gondolat, a művészet dimenziójában – 

Ivánban, a tanítványban, és bennünk, akik olvassuk. „Kézirat nem ég el.”     

 

 

 

A Mester és Margarita a 2005-ben megjelent, 10 részes, orosz TV-filmben. 

 

A film igazi sztárparádé, a legnagyobb, akkor még  élő orosz színészek játszanak 

benne. Egy értelmezési hibáját találtam: az NKVD főnökét és Kajafást ugyanaz a 

színész játssza. Szerintem a regényben az NKVD főnökének nem Kajafás, hanem 

Pilátus csuklyása, Avenarius feleltethető meg. 


