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CSAK EGY ÖTÖDIK EVANGÉLIUM – VAGY A SÁTÁN EVANGÉLIUMA? 
„A MESTER ÉS MARGARITA” OROSZ EGYHÁZI FOGADTATÁSA  
 
 
A  s z e r z ő  vallás- és olvasásszociológus, 1941-ben született Munkácson. Akadémiai 
doktor, a veszprémi Pannon Egyetem habilitált docense, a Magyar Pax Romana alelnöke, a 
Zsinati Klub elnöke (vö. „Mérleg”, 1991/2., 171. l.).  
 
 
A legnevesebb Bulgakov-művet már a regény első megjelenésekor1 „ötödik evangéliumnak” 
és/vagy a „sátán evangéliumának” nevezte az orosz ortodox egyház vezetése, és ezek a 
hangok a kilencvenes évektől csak erősödtek. A botránkozáson botránkozó világsajtó pedig 
ilyeténképpen számol be a fejleményekről: „A Sátán regénybeli szerepeltetése miatt sok 
ortodox hívő azóta is sátánista regénynek tekinti Bulgakov művét.” „Tavaly decemberben 
vallási fanatikusok feldúlták az író egykori moszkvai lakásában működő múzeumot. Az 
akcióban szerepet játszott egy, a múzeum fölötti lakásban lakó bizonyos Alekszandr 
Morozov, aki mintha csak »A Mester és Margaritából« lépett volna elő. Kitartóan követelte, 
hogy füstöljék ki a gonoszt, amely bevette magát a házba.” „Dudko atya2 szerint a regényben 
olvasható evangélium egy ötödik evangélium, mely a sátán olvasata, amelyben Jézus nem 
Krisztus, hanem csak egy gyámoltalan filozófus.” „A Bulgakov-ellenes »antisátánista« 
fanatizmusról tanúskodik egy orosz ortodox pap,3 Andrej Kurajev könyve. A szerző már-már 
médiasztárként nyilatkozik a sajtóban, szerepel a televízióban. Az Orosz Ortodox Egyház 
Kiadói Tanácsa által megjelentetett könyvében sátánista eretnekséggel vádolja meg 
Bulgakovot.” „A Moscow Times szerint nem elképzelhetetlen, hogy Kurajev fellépése egy új 
korszak eljövetelét jelzi. Hiába igyekszik elhitetni magáról Oroszország a külfölddel, hogy 
modern világi állam, az utóbbi idők fejleményei nem ebbe az irányba mutatnak. Az ortodox 
egyház médiaszereplése egyre erőteljesebb, és az egyház valószínűleg hamarosan 
létrehozza államilag szponzorált saját televízióadóját.” 

A kilencvenes évek Oroszországában tetőző (és máig tartó) „vallási boom” és a 
Bulgakov-regény kirobbanó erejű (és máig virulens) kultusza részben egymást erősítő, 
részben egymással ütköző folyamatok. A vallásszociológiai kutatások adatai szerint az 
ezredfordulón az oroszok 92 százaléka tartotta magát orosz ortodoxnak, ám ez legalább 
annyira a széthulló szovjet után újraépítendő orosz identitás megnyilvánulása, mint a 
vallásosság jele, ugyanis az istenhívők aránya csak 66, az egyházhoz tartozók aránya csak 

                                                        
1 A Moszkva című folyóirat 1966. novemberi és 1967. januári számában, erősen megcsonkított változatban. 
2 Mihail Dudko a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának titkára, aki szorgalmazza az 
egyházi jogvédő szervezetek létrehozását.  
3 Valójában diakónus.  



56 százalék.4 Az istentiszteleten rendszeresen résztvevők aránya pedig mindössze 9 
százalék, az istentiszteleten még sosem résztvevőké viszont 31 százalék5 volt. Az orosz 
vallásosság egyik legszembetűnőbb jegye az, hogy a magukat orosz ortodoxnak vallók jóval 
nagyobb hányada híve a reinkarnációnak (22 %), az asztrológiának és horoszkópiának (47 
%), az okkultizmusnak (25%), a miszticizmusnak (14 %) és a New Age-nek (8 %), mint az 
egykori szovjet blokk többi országában.6 A Szovjetunió többségében ortodox hitű 
utódállamaiban7 a lakosság negyedének vallásosságát jellemzi az ortodox keresztény, 
valamint a nem keresztény vallási elemek eklektikus ötvözete.8 A felsőfokon tanuló orosz 
diákoknak csak 31 százaléka bizonyos Jézus feltámadásában, 28 százalékuk Isten teremtő 
voltában, és csak 18 százalékuk hiszi Jézus istenemberségét. Mindössze 11 százalékuk 
fordul meg legalább havonta egyszer istentiszteleten; ezzel szemben 39 százalékuk erősen 
hisz a jóslásban, 29 százalékuk a telepátiában, 24 százalékuk a varázslásban, 23 
százalékuk a dolgok megálmodásában, 17 százalékuk a pszichokinézisben.9 Jól jellemzi a 
helyzetet Foyk „Az ördög Moszkvában” című dokumentumfilmje, melynek keretjátékában egy 
Távol-Keletről Moszkvába érkező „vándorsámán” szerepel, aki szerint „Isten körülöttünk, a 
sátán pedig bennünk van”, s ez utóbbi kiűzésére vállalkozik szeánszain. E film egyik 
színhelye a kultikus hellyé váló Szadovaja 10. számú ház, amelyben Bulgakov lakott, 
amelynek kapualjában sok egyéb sokat mondó graffiti között a „Woland, gyere vissza, túl 
rohadt körülöttünk a világ!” a legbeszédesebb. Az is jellemző erre a sajátos világra, hogy a 
mágiával foglalkozó folyóiratok egyike A Mester és Margarita nevet viseli. Az Okulusz c. 
asztrológiai folyóirat annak a Ronald Reagennek a horoszkópját elemzi, akinek kedvenc 
olvasmánya volt „A Mester és Margarita“, és aki − az elemző szerint − már csak ezért sem 
véletlenül nevezte a Szovjetuniót a sátán birodalmának. Mindezek ismeretében nem kell 
csodálkozni azon, hogy az orosz tizenévesek jelentős része első ízben és egyáltalán az 
iskolai kötelező olvasmánnyá vált Bulgakov-regényből és/vagy a regény alapján készült 
tízrészes, Vlagyimir Bortko által rendezett film alapján tud meg valamit Istenről, ördögről, 
Jézusról, evangéliumról. És természetesen azon sem kell csodálkozni, ha a „vallási 
felelősök” (lelkészek, hitoktatók, vallásos szülők, egyházi szervezetek és médiumok) 
magukra vállalják a vallási felvilágosítás felelősségét és feladatát.  

Az említett dokumentumfilmben nyilatkozó fiatal ortodox pap szerint Bulgakov ugyan 
lenyűgöző módon ábrázolta a harmincas évek sztálinista világát, valamint azt, hogy hogyan 
lép be az ördög a moszkvaiak életébe, csakhogy – teszi hozzá – „manapság az ördög a 
varietéből varázslók és spiritiszták alakjában a mindennapi élet résztvevőjévé vált”. Mihail M. 
Dunajev, a Moszkvai Teológiai Akadémia tanára, a filozófiai tudományok kandidátusa A 
kézirat nem ég el? című művében Bulgakov általa eklektikusnak ítélt világnézetében judaista, 

                                                        
4 DETLEF POLLACK – OLAF MÜLLER: Religiousness of Central and Eastern Europe Towards Individualization?, 
2006. 
5 LOEK HALMAN: The European Values Study: A Third Wawe, Tillburg, University Press, 2001. 
6 uo. 
7 Fehéroroszországban, Moldáviában és Ukrajnában. 
8 LARISSZA TYITARENKO: „Religion as an indicator of post-soviet transformation”, RÉVAY EDIT – IOMKA 
MIKLÓS (szerk.): Church and Religious Life in Post-communist Societies, Budapest–Piliscsaba, Loisir K., 2007. 
9 MAIA TURUNEN: „Religious believing and practising among Russian university students aged 17-24”, RÉVAY 
EDIT – IOMKA MIKLÓS (szerk.): Eastern European Religion, Budapest–Piliscsaba, Loisir K., 2006. 



katolikus, ateista, gnosztikus, teozófikus, okkult és szabadkőműves elemeket azonosít.10 
Szerinte ez a regény sem Jézusról, sem a címszereplőkről nem szól, hanem a sátánról,11 a 
regény keresztényellenes irányultsága egy cseppet sem kétséges, és mű olvasóit lebilincselő 
és gondolatokban gazdag tartalmát beárnyékolja sötét misztikája.12  

Dunajev írására támaszkodó, A Mester és Margarita megtapasztalása című 
tanulmányában Andrej Gyerjagin13 az okkult befolyásnak kitett tanulók védelmében 
leszögezi, hogy a pravoszláv világnézetben elképzelhetetlen olyan karikatúra, mint „A Mester 
és Margarita“. Szerzője élvezettel olvasta a húszas évek kabalisztikus és okkult irodalmát, 
mely regényében leginkább a sátán báljának nevezett fekete misében köszön vissza. 
Emellett hatással lehetettek még Bulgakovra a Jézus történetiségét tagadó nyugati 
keresztényellenes művek, amelyek óriási példányszámban jelentek meg szovjet korszak 
húszas–harmicas éveiben. Az orosz tartalmat népszerű nyugati formába öntő regényt 
Gyerjagin szerint optimális esetben „fundamentum nélküli” bestsellerként, rosszabb esetben 
a sátán himnuszaként olvashatják. A hitvédő beállítódású kritikus elismeri, hogy Bulgakov 
érzékletesen mutatja be a fiatal szovjet állam abszurd ateizmusát, mely a ”nincs Isten, mert 
nem lehet” állításra alapoz, de nem érzékeli Bulgakov iróniáját, amikor úgy értelmezi a 
nevezetes „Önök ateisták? Igen, ateisták vagyunk. Ó, hát ez igazán elragadó!” párbeszédet, 
hogy „Woland rettentően örül, hogy Berlioz és Iván személyében megtalálja Moszkva 
legnyíltabb ateistáit”.14 A „Hová vezeti a regény az olvasót? Vezeti-e Istenhez?” kérdésre 
Gyerjagin „vakmerő igennel” válaszol: azzal érvel, hogy ha a regény segítségével hihetővé 
válik a sátánnak mint személynek a léte, ez szükségszerűen Isten személyes létének hitéhez 
vezet, és – persze – hasonlóképpen vezethet el az út Bulgakov Jesuájától a názáreti 
Jézusig. 

Ugyancsak a fiatalokhoz szól Mihail Persin diakónusnak A Mester és Margarita a 
„szemtanú” szemével című írása, mely egy fiatalok számára szerkesztett egyházi 
folyóiratban15 jelent meg 2004-ben. Persin azzal kezdi írását, hogy a regénnyel az iskolák 11. 
évfolyamában éppen húsvét táján foglalkoznak négy órán keresztül. Igaz, hogy a regény a 
tananyag azon ötödéhez tartozik, melyek átcserélhetők más művekre (és ezzel élnek is azok 
a tanárok, akik szerint a regény az evangélium karikatúrája), ám Persin úgy véli, hogy az 
iskolai elhallgatás azért sem jelenthet megfelelő védelmet, mert ez esetben a média hatására 
fogják elolvasni, és ekkor a tananyagból kikerült regény a banalitás és az okkultizmus 
iskolájává válhat. A hazugság paradoxonáról elmélkedve a diakónus elismeri, hogy a gonosz 
olykor igazat hazudik, és erre Márk evangéliumából (3,11) idézi azt a részt, amikor a 

                                                        
10 MIHAIL MIHAJLOVICS DUNAJEV: Rukopiszi nye gorjat?, Perm, 1999, 27. 
11 Uo. 17–18. 
12 Uo. 27. 
13 ANDREJ GYERJAGIN: „Opüt procstényija: „Masztyer i Margarita,” Pravszlavszkije kultura − egyinsztvo ili 
sztolkovenyije. Kaluga, Kaluzsszkoj Duhovnoj Szeminar, 2000. 
14 Hasonlóképpen félrehallva a bulgakovi iróniát úgy gondolja, hogy a varietében feltett „Vajon belsőleg 
megváltoztak-e Moszkva lakosai kérdésére” Woland maga válaszol azzal, hogy igen, mert „Margarita, aki soha 
senkit nem volt képes szeretni önmagán kívül, klasszikus módon odaadja lelkét az ördögnek”, eszközévé válik 
Woland egyetlen moszkvai céljának: a fekete mise celebrálásának. Ami pedig a Mestert illeti, az ortodox 
filozófus szerint egy olyan új világot teremtett, melyben nincsen helye Istennek, melynek egyetlen realitása ura, 
a sátán. 
15 MIHAIL PERSIN: „»Masztyer i Margarita«: glazami »ocsevidca«”, Szobranyije, 2004. avguszt 



tisztátalan lelkek Isten fiának nevezik Jézust, majd Damaszkuszi Szent Jánosra hivatkozik, 
aki szerint a démonok ismerik az Írást, és olykor igazat beszélnek, de ez még nem ok arra, 
hogy higgyünk nekik. Persin árnyaltabban, óvatosabban, empatikusabban közelít a 
regényhez, mint Gyerjagin. Nem tekinti a sátán evangéliumának, hanem inkább egy ötödik 
evangéliumnak. Leszögezve, hogy nem a Bulgakov-művel mint irodalmi alkotással 
foglalkozik, hanem a kortárs kultúrában születő regényértelmezésekkel, kijelenti: ez a regény 
a huszadik századi orosz kultúra legtehetségesebb kísérlete a „tanúskodó hazugság” 
modellezésére. Nemcsak azt mutatja be meggyőzően, hogy a világ és az ember szüntelenül 
produkálja a rosszat, hanem azt is, hogy „magukat az evangéliumi eseményeket is a sátán 
készíti elő”, ám „a krisztusi győzelem eseményei mégis áttörik a Woland és társai által 
megszállt Moszkva blokádját”. Persin − szemben a kíméletlenül ítélkező Gyerjaginnal − 
csupán különös apokrifnak nevezi a regényt, mely arra késztetheti az olvasót, hogy a 
kanonizált Szentíráshoz forduljon. Ez a sokrétegű (a realitás, a tudatalatti és a metafizika 
rétegeit egyaránt magában foglaló) regény szerinte az istengyilkos értelmiségnek fúj 
ébresztőt, például azzal, hogy bemutatja az ateizmus különböző típusait. Iván számára az 
ateizmus hit-pótlék, Berlioz számára életmód, Woland ateizmusa a legveszélyesebb, ugyanis 
tolsztojánus Jézus-képével azt sugallja, hogy Jézus csak tanít, de nem győzi le a sátánt, 
nem váltja meg az embert. A regény védelmében meglehetősen izzadmányos érveket 
sorakoztat Persin: a sötétség eloszlásának pillanataiként említi Margarita jószívűségét, a 
keresztet vető büfést, valamint a varietében felsikoltó hölgyet, aki arra kéri Behemótékat, 
hogy „az Istenre, ne kínozzák tovább!” Bengalszkijt. Még ennél is tovább lép, amikor azt 
állítja, hogy a wolandi evangélium csak akkor működik, ha az emberek saját fejük után 
olvassák. Ha nem, „akkor a szeretet patakjai felolvaszthatják a wolandi Moszkva jégtömbjeit”. 
Azt a jelenetet, amikor az égő alagsori lakás és a három éjfekete ló látványától megijedt 
szakácsnő nyöszörögve megpróbált keresztet vetni, de Azazello rákiált, hogy „Levágom a 
kezedet!”, Persin egyenesen a kereszthalálból feltámadt Krisztus jelének tekinti. Ugyanakkor 
nem veszi észre, hogy Woland (személyesen vagy asszisztensei segítségével) rendre a 
bűnösöket leckézteti, kiáll értékek mellett és helybenhagyja Margarita irgalmas cselekedetét, 
hanem megmarad a hagyományos „teológiai” sátán-elképzelésnél. Ez persze kihat Mester-
értelmezésére is, hiszen ő nem lehet más, mint a sátáni parazitizmus elszenvedője, így 
marad Pilátus-regénye megváltó istenfiú nélküli mű, és a Gonosz romantizálása a jó 
deszakralizálásához vezet. 

Az ortodox egyházi reflexiók közül a legeredetibb és legnagyobb hatású kétségkívül 
Andrej Kurajev: A Mester és Margarita: Krisztus mellett vagy ellene? című könyve.16 Kajánul 
említgeti a világsajtó, hogy mielőtt a ma 45 éves diakónus még a Gorbacsov korszakban 
papi szemináriumba ment volna, a Lomonoszov Egyetemen tudományos ateizmusból 
szerzett diplomát, valamint azt is, hogy valóságos médiasztár, de azt rendre elhallgatják, 
hogy igen művelt teológus, filozófus és művelődéstörténész, mestere a retorikának, 
olyannyira, hogy még a mai tizenévesek nyelvét is jól érti és használja. Tucatnyi könyvet írt, 
többek között hitvédelmi pozícióból az iszlámról és az okkultizmusról, erős fenntartásokkal az 
ökumenéről és a Harry Potterről. 2004-ben megjelent könyve előtt már az interneten 

                                                        
16 ANDREJ KURAJEV: Masztyer i Margarita: za ili protyiv?, Moszkva, Russzkoj Pravoszlavnoj Cerkvi, 2004. 



olvashatók voltak a regénnyel kapcsolatos reflexiói,17 amelyre sokan hivatkoztak.18 Kurajevet 
a Bulgakov-szakirodalomból csupán az író életére, a mű keletkezésére és kéziratváltozataira 
vonatkozó írások érdeklik,19 mások értelmezéseivel egyáltalán nem foglalkozik. Szerinte az 
író a maga módján hitt, főleg, amikor beteg volt, erre utal az író elhíresült „Istenem, segíts 
befejezni ezt a regényt!” bejegyzése az 1931-es kéziraton, valamint felesége emlékezése: 
„Nagyon kedves volt, sokszor megcsókolt és keresztet vetett rám és magára”. Elismeréssel 
nyugtázza Kurajev azt is, hogy Bulgakov elutasította a vallásellenes darab megírására 
vonatkozó felkérést. Hitetlensége mellett a regény Pilátus-fejezeteivel érvel, melyekből az 
olvasható ki, hogy Bulgakov egyetért az ateizmus alapvető téziseivel, hiszen Jézusa nem 
Krisztus, nem ikon, hanem karikatúra, ugyanis a misztika nélküli moralizmussal jellemezhető 
tolsztoji ateizmus jegyében született. Ugyanakkor − némiképp meglepő fordulattal − kijelenti, 
hogy „A Mester és Margarita“ Jézus-értelmezése nem Bulgakové, hanem a Mesteré, még 
pontosabban Wolandé, márpedig Bulgakov nem azonosítja magát Wolanddal. Regénye 
provokáció, folytatja Kurajev, mint maga Krisztus is mint földre szálló és kereszthalált 
szenvedő Isten. Bizonyos értelemben − mert ilyennek is láthatták Krisztust akkor is, később 
is − Jesua Ha Nocri éppen olyan, mint az evangéliumi Jézus. Éppen azért zseniális Bulgakov 
regénye, mert „megmutatja a krisztusi esemény látható, külső oldalát, lehozza a megváltót a 
földre, felfedi az evangélium botrányát, bemutatja az apostoli hit paradox voltát, érezteti 
sebét, arra késztet minket, hogy a visszavonjuk a kiválasztott szempontunkat, mely a józan 
gondolkodás és a tudományos ateizmus szemszögéből született, mely Woland nézőpontja, 
és aki ezzel elhiszi a mindennapi nyilvánvalóságot, a sátán szövetségese”. 

A „Hatodik és hetedik istenbizonyíték“ című fejezetben Kurajev azt fejtegeti, hogy 
Kant logikai kapcsolatot lát az emberi szabadság és Isten léte között. Woland viszont az 
emberi szabadság ellen lép föl, átváltoztatja az ateistákat boszorkánnyá és sátánistákká. 
Bulgakov Wolandot mint hetedik istenbizonyítékot használja, és megmutatja a sátán 
realitását. Szerinte a reductio ad absurdum jegyében Bulgakov úgy írta meg regényét, hogy 
a szovjet olvasó a Pilátus-fejezetekben felismerhesse a hivatalos állami ateista propaganda 
ábécéjét, hiszen Woland ugyanúgy láttatja Krisztust, mint a szovjet állami propaganda. 
Márpedig Kurajev szerint tudományos ateizmus nem létezik, már csak azért sem, mert az 
ateizmus jól maszkírozott sátánizmus. Ezért filozófiai értelemben a regény Bergyajev ama 
gondolatának megjelenítése, mely szerint „a gonosz világunkban tapasztalható mérhetetlen 
hatalmából Isten létére lehet következtetni”.  
 A Bulgakov-regény mérvadó értelmezői Wolandot meglehetősen sokféle ördöggel 
azonosítják: Goethe, Madách, Marlowe, Le Sage, Lermontov, Dosztojevszkij és Thomas 
Mann ördögével, az ószövetség és a népmesék ördögeivel, néhányan történelmi sötétséggel 
és gonoszsággal, például Sztálinnal, de csak meglehetősen ritkán a Biblia vagy a teológia 
sátánjával. Sátánnak nevezve is általában rendhagyó mivoltát hangsúlyozzák: nem a gonosz 
csábító, nem jól bosszankodó gonosz lélek, nem is a Jóistennel perlekedő, ellene érvelő 
                                                        
17 ANDREJ KURAJEV: „Otvet na voprosz o romane »Masztyer i Margarita«”, UŐ: Audio-zapisz lekcii „O 
uckupityelnoj zsertve Iiszusza Hriszta”, 1999. 
18 Köztük Gyerjagin is. 
19 Állításai meggyőzőbb igazolására nem egy esetben korábbi változatok szövegeit használja fel arra hivatkozva, 
hogy Bulgakov az erősödő öncenzúra hatására nemcsak javított, hanem tompított a szövegen, és ezért olykor az 
„élesebb” szöveggel operál. 



filozófus-Lucifer, nem a pokol képviselője a mennyel szemben, hanem a fenti jó erő része, és 
nem is egyszerűen a sötétebbik fele, hanem inkább a fényt árnyék nélkül értelmetlennek 
tartó dialektikus negativitás, aki nem annyira ítélkezik, hanem inkább megjelenik mint a 
mindennapok kisszerűségének, partikularitásának, túlzott magabiztosságának, 
hitetlenségének leleplezése. Legfőbb eszköze nem a kénkő és a vasvilla, hanem az irónia, a 
könnyedebb vagy kegyetlenebb játék és komédia. A mű értelmezőinek egy része egyesen 
komédiásnak, a létezés elfogulatlan filozófusának, a dogmák tagadójának, az igazság 
szolgálójának, a történelem mércéjének, Isten szövetségesének, sőt egyesek 
szentimentálisnak és szeretetreméltónak látják.20 Kurajev számára azonban Woland senki és 
semmi más, mint az ortodox teológia sátánja, aki a regényben istenméretűvé nagyítódik, és 
itt ő hozza a jót, pedig csak Isten képes rosszból jót létrehozni. Ajándékai és büntetései 
önkényesek, aránytalanok; imitátor és tolvaj, sikerrel környékezi meg az Istentől elvágott 
embert. Ugyan ő a Pilátus-regény szerzője, de művéhez szüksége van a Mesterre mint − 
nem alkotó, csak kivitelező − médiumra. Mindezt Kurajev kétségkívül igen szellemesen 
vezeti le. Woland az arab matematikát tanulmányozó, ezért Faust előképének is tekinthető 
Gerbert dʼAurillac (a későbbi Szilveszter pápa) kéziratát jött Moszkvába tanulmányozni. Isten 
az embert alkotótársává tette a teremtésben, Woland viszont mint angyal alkotásra képtelen, 
ezért van szüksége új és új Faustokra, ez esetben a Mesterre. Woland az ő tehetségének 
lesz parazitája, akinek a Mester nem lelkét adja a sátánnak, mint Margarita, csak 
tehetségét.21 A Pilátus-regény tehát a sátán anti-evangéliuma, nem csupán a sátán 
ellenségeivel (Krisztus, egyházi hit) való leszámolás, hanem a sátán burkolt megdicsőülése 
is. Ráadásul: a regényírást lehetővé tévő nyeremény − Kurajev interpretációjában − a 
szennyből ered.22 Pilátus a Mester kitalációja, hiszen egyetlen újszövetségi szöveg nem 
nevezi őt Júdea ötödik prokurátorának, érvel Kurajev. Meglehetősen leszűkítve a számára 
elfogadható olvasatok körét kinyilatkoztatja, hogy a Jesuával való rokonszenvezés ízléstelen, 
ateizmus és sátánizmus. Jesua-olvasatának legvitathatóbb mozzanata az, hogy szerinte a 
regény végén Jesua átadja a Mestert a sötétség és gonosz birodalmának; büntetésül, mert 
egydimenziós karikatúrát rajzolt róla. Csakhogy ha a Pilátus-regényt Woland ihlette, akkor 
Jesua nem az istenember-Krisztus, hanem csupán egy esetlen vándorfilozófus, és akkor 
hogyan parancsolhatna a sátánnak? Erre a kérdésre azonban nem válaszol a csaknem 
mindenre kapásból válaszoló Kurajev. Woland logikája őszerinte „egy idegen kultúra vallási 
gondolata, mely Isten és a sátán összetartozásán, okkult kettőségén alapszik”, és ebben 
Kurajev Blavatszkaja teozófiáját ismeri föl, és a vád tanújának − eléggé meglepő módon − 
éppen a dogmatikusan, fekete-fehérben gondolkodó fanatikus tanítvány Lévi Mátét jelöli 
meg, mert Wolandot vén szofistának nevezte.23 

Azt, hogy Margarita könnyelmű nőnek nevezi magát, Kurajev nem javára, hanem 
rovására írja, ugyanis egy olyan perszónát lát benne, aki elhagyja férjét (aki jó volt hozzá), 
aki magasabbra értékeli saját kényelmét a Mesternél, aki kacérkodik más kapcsolatok 
                                                        
20 KAMARÁS ISTVÁN: Utánam, olvasó!, Budapest, OSZK–KMK, 1986, 63–66; UŐ.: Olvasatok, Budapest, 
Osiris, 1996, 131–135. 
21 A sátáni szerzőség bizonyítékaként Kurajev számára elegendő az, hogy ha a regény a Mester műve lenne, 
akkor honnan ismerné ő, továbbá az, hogy akkor hogyan jelenhetne meg a Mester regénye Iván álmában?  
22 Ugyanis a munkahelyén kapott kötvényt a szennyeskosár aljából kotorta elő a Mester. 
23 Ugyanakkor Lévi Mátét nem a fény, hanem a Mester beteg tudata küldöttének értelmezi.  



gondolatával, aki odaadja lelkét a sátánnak. Nem múzsa (hiszen akkor jelenik meg, akikor a 
regény már majdnem készen van), nem akar gyereket, nem újítja meg a Mester szellemét, 
csak birtokolja őt, nem őrzőangyal, hanem csak „ajándékocska”ʼ. Amúgy pedig Kurajev 
szerint a regényben csupán egyetlen egy pozitív szereplő akad: Nyikanor Boszoj, aki szerint 
Isten mindent lát, ezért megbánja bűnét; Iván sem az, mert nem keresi Istent, ráadásul a 
szovjet hatalomtól kap állást (a filozófiai intézetben, ahol természetesen csak csak párttagok 
dolgozhattak!) és lakást. 

Természetesen a Mesternek szánt − kétségkívül meglehetősen talányos − örök 
nyugalom sem nyeri el az apologeta diakónus tetszését. Azzal érvel, hogy az orosz fény 
nélkül sötét a nyugalom. A döntést ugyan Jesua hozza, de mivel a Mester csak társszerzője 
a regénynek, ezért Wolandtól kéri a Mester számára az örök nyugalmat. Woland szemében 
a regény (vagyis az ő regényének!) elégetése bűn, ezért ebben a nyugalomban a Mester léte 
az örök impotencia (Woland ihlete nélkül), ráadásul − jegyzi meg Kurajev némi kajánsággal − 
a boszorkány örökre vele lesz. Igazi „lenini prémium” ez, hiszen a Mester olvasók nélkül 
örökre beteg marad. „A cseresznye örökre virágzik, de nem ad gyümölcsöt. Ez Krisztus és 
magasság nélkül ez egy zsákutca, csupán egy másodlagos frissességű örökkévalóság, Egy 
szentimentális film vége” – jelenti ki Kurajev.  

2000-ben Alekszandr Rukavisnyikov szobrász a Patriarsije Prudira emlékművet 
tervez: a három világot képviselve Bulgakov ül a padon a tó partján. Tőle távolodva Jesua 
megy a vízen, a levegőben pedig a nem tiszta erő petróleumszaga párolog. Kurajev szerint a 
szobrász tévedett, mert a moszkvaiak nem maradtak a régiek, sokan igenis kigyógyultak a 
berlioz-ságból, és érzékenyebbé váltak a vallásos tematika iránt, s türelmetlenebbek a 
sátánizmussal szemben, hiszen sokan tiltakoztak a mű ellen. Arra a kérdésre, hogy 
megszolgálta-e Bulgakov az emlékművet, Kurajev kitérően válaszol: Bulgakov nem volt 
elragadtatva sem a Mestertől, sem Margaritától, sem Wolandtól, sem Jesuától, akarata az 
egyház felé hajlott. Ami pedig az olvasót illeti, a diakónus szerint választania kell a kétféle 
kereszténység közül: a dogma és hit nélkülit, vagyis a Woland szerintit, vagy pedig az 
ortodox kereszténységet. Az, hogy Wolandon keresztül Bulgakov Jézusról és az 
Evangéliumról ír: szörnyűséges következtetés. Az pedig, hogy Bulgakov a sátánt pozitívnak 
és alkotónak láttatta, egyenlő az orosz irodalom végének elismerésével. Ezekkel a 
punktumokkal zárja le kétségkívül nagy hatású írását Kurajev. 

A Kurajev-könyv hatására (és természetesen az orosz ortodox egyház tekintélyére) 
mi sem jellemző jobban, hogy a Lityeraturnaja Gazeta második embere foglalkozik vele,24 
„Hadd ismerjék meg!”25 című írásában. A kritikus töredelmesen bevallja, hogy nem kevés 
ellenérzéssel kezdte olvasni egy egyházi személy címében eléggé apologetikus felütésű 
könyvét, de kellemesen csalódott. „Van-e jogunk továbbra is rajongással viszonyulni 
Bulgakov könyveihez, ha nemrégen lettünk ortodox keresztények? Felháborodhat-e 
keresztény olvasója ezen a regényen? Lehetséges-e a regénynek egy olyan olvasata, mely 
nem rokonszenvez Wolanddal és Jesuával annak ellenére, hogy az egész művet 
elbűvölőnek tartja? Lehetséges-e az írót és Wolandot különválasztani?” – kérdezi a kritikus. 
Úgy véli, nagyon is könnyű lenne ezekre a kérdésekre ítélkező, átkozódó, kiközösítő 
                                                        
24 IGOR SZERKOV: „Puszty znájut!”, 2005. 
25 A nagybeteg Bulgakov ezzel adja át feleségének regénye kéziratát. 



válaszokat adni egy egyházi illetőségnek, ám erről ez esetben szó sincsen Kurajev nyugodt, 
jóindulatú, érvelő, a művész életét és munkásságát alaposan feltáró könyvében. Mély és 
távlatos magyarázatait és sok esetben meglepő következtetéseit nemcsak a rendkívül 
gazdag hagyományból táplálkozó keresztények, hanem a mai emberek többsége számára is 
elfogadhatónak tartja. Mindamellett vitathatót is talál kritikusa az általa magasra taksált 
könyvben: fel-felbuzdul benne a misszionárius hevület, a szerzetesi zord szigorúság és 
türelmetlenség. Példaként említi, hogy a diakónus egyetlen pozitív figurát sem lelt a 
regényben, meg azt, hogy a mű rosszul végződik. 

Természetesen Bortko filmjéről is nyilatkozik Kurajev:26 szigorúbban, mint a regényről, 
amelynek hibáit, ugyebár, Woland rovására írta. Nem bánta volna, ha a filmrendező 
demitologizálta volna Bulgakov regényét, de sajnálatára Bortkót nem érdekelte a regény 
„szovjet logikájú” metszete. Leginkább azt veti szemére, hogy a rendező figyelmen kívül 
hagyja, hogy vannak olyan dolgok, melyekkel nem lehet felelőtlenül játszani (vagyis szent 
dolgokkal tréfát űzni), mert az embernek és Istennek elárulása lenne. Magával a filmmel 
érdemben nemigen foglalkozik, hanem hosszasan fejtegeti, hogy miféle filozófiai és történeti 
intézetbe kerülhetett Iván a szovjethatalom idején, és miféle múzeumban dolgozhatott a 
Mester a harmincas években, ha nem valami Lenin-múzeumban. Végül leszögezi, hogy az 
egyház már csak azért sem ragasztja a regényre vagy a filmre a sátánista címkét, mert ezzel 
jó szolgálatot tennének keresztényellenes köröknek és mozgalmaknak, az iskolában pedig 
ez esetben sátánista tankönyvként propagálnák a Bulgakov-regényt. Egy másik interjúban27 
arra a kérdésre, hogy „Miért van a regénynek az egyházi emberek körében több ellenzője, 
mint támogatója?”, Kurajev azt felelte, hogy „Nevezzen meg egyetlen világi könyvet, melynek 
több támogatója, mint opponese volt az egyházban! Az egyetlen kivétel talán a 
Karamazovok, bár paradox módon éppen az Optina kolostorban egyáltalán nem kedvelték. 
Nem az a kérdés, hogy a Pilátus-regény keresztényellenes-e, hanem az, hogyan viszonyult 
ehhez maga Bulgakov, és erre a válasz a könyv borítóján kívül található. Magam úgy vélem, 
regényét Bulgakov az ateista propagandával szembeni figyelmeztetésnek szánta, méghozzá 
a reductio ad absurdum módszerével, más módszert nem talált alkalmasnak, már csak a 
cenzúra miatt sem.” 

2003-ban több százan válaszoltak a FictionBook körkérdésére: „Vajon a regény mely 
oldalait diktálta a Világosság Ereje, melyeket a Sötétség? Ez idáig még senki sem tudja. 
Olvassátok el! Lehet, hogy először hallotok róla?”28 A csaknem félezer válaszoló (szinte 
kivétel nélkül fiatalok) csaknem kétharmada szuperlatívuszokban beszélt a regényről, és 
kevesebb mint egyötödük szólt róla fenntartásokkal vagy elutasítón. Utóbbiak furcsa 
humorúnak, zagyvaságnak, nehezen érthetőnek, gyerekesnek, befejezetlennek, unalmas-
nak, filozofikusnak tartották, és csak alig néhányan voltak közöttük, akik ördöginek vagy 
vallási szempontból nem megfelelőnek tartották. Akiknek tetszett a regény, azok megren-
dítőnek, filozofikusnak, gondolatgazdagnak, misztikusnak, mágikusnak, sok rétegűnek, 
titokzatos-nak, sajátos humorúnak tartották; Wolandot, Margaritát és Jesuát emlegették 
leggyakrabban. A „fény vagy sötétség diktálta-e?” kérdésre csak alig néhányan válaszoltak, 
                                                        
26 A. KURAJEV: uo. 
27 http://ishmaelite.blogspot.com/2008/01/master-and-margarita.html 
28 http://www.fictionbook/reu/author/bulgakov_mihal_afanasiev_master_i_margarita 



és ők is inkább csak áttételesen. Legtöbben közülük a regénybeli ördög és Isten viszonyát, 
együttműködését emlegették, egyértelműen pozitív élményként.  

Kurajev könyvének megjelenése és Bortko filmjének bemutatása után az Evangelije 
nevű keresztény portál29 megkérdezte fiatal vallásos olvasóit, hogy a) tetszett-e nekik a 
könyv, vagy sem, b) hallottak-e olyan véleményt egyházi személytől, hogy „A Mester és 
Margarita“ az ördögtől való, és ezért be kell tiltani. A portál olvasóinak 65 százaléka 
szavazott a regény mellett (egyben harciasan a betiltás ellen), 30 százaléka szólt ellene 
(elsősorban a Szentírásnak nem megfelelés és a szent dolgokkal való tréfaűzés miatt).  
 
Az olvasóban persze jogosan vetődik fel a kérdés: vajon csak a mai helyzetre reflektáló 
orosz ortodoxiára jellemzőek ezek a reagálások, vagy általában a vallási fundamenta-
lizmusra? Vallásszociológiai ismereteim és saját kutatásaim (például a Harry Potter egyházi 
fogadtatásának vizsgálata30) alapján az utóbbi magyarázatot ajánlom. Amikor nemrégen 15 
vallás felsőfokon tanuló és diplomás végzettségű hívei körében vizsgálódtam, azt 
tapasztaltam, hogy „A Mester és Margarita“ jelentős (és szignifikáns) eltéréssel a két 
leginkább fundamentalista vallásossággal jellemezhető csoportban31 volt legalacsonyabb a 
regény tetszés-indexe.32 Arról nincsenek átfogó és mély ismereteim, hogy hazánkban 
hogyan fogadják a klerikusok és az egyházak ezt a regényt, de arról igen, hogy a hetvenes 
évek végén a vallásos értelmiségiek és középiskolások sokkal inkább érezték magukénak 
ezt a regényt, mint nem vallásos társaik, elsősorban Jézus-tematikája miatt.33  

Hivatalos egyházi állásfoglalás hazánkban tudtom szerint sem pró, sem kontra nem 
született a regénnyel kapcsolatban, de még félhivatalos sem igen (mint például a Harry 
Potter esetében34), így aztán csupán tapasztalataimra és az internetre szorulok. Találkoztam 
olyan „hites”35 gimnáziumi tanárral, aki sátánistának ítélve ezt a művet, nem foglalkozott vele 
az órán.36 Az interneten böngészve a katolikus karizmatikus mozgalom honlapján37 találtam a 
regénnyel kapcsolatos több mint fenntartásos véleményt, mely szerint „a rosszra törő és 
végeredményben jót művelő sátán azt a manicheusi gondolatot képviseli, mely szerint a 
valóság nem volna teljes Gonosz nélkül. Rossz és jó összekavarodik itt. Az olvasó jókat 
derül a sátán kíséretének szemfényvesztésein, melyek embereket fosztanak meg 
vagyonuktól, szabadságuktól, életüktől. … Bulgakov sátánja gonosz, de a bolsevista állam 
értékrendjéhez képest ez a gonoszság vérpezsdítő, felszabadító.” Az ilyen reflexiók azonban 
a jóval ritkábbak közé tartoznak. A Pázmány Egyetem kollégiumának internetes lapja38 

                                                        
29 http://www.evengelije.ru/forum/t20167.html 
30 KAMARÁS ISTVÁN: „Egyházi áldás vagy átok Harry Potteren?”, Holmi, 2002, 6. sz., 768–778. 
31 A Jehova-tanúk és a pünkösdiek körében. 
32 KAMARÁS ISTVÁN: Vallásosság, habitus, ízlés, 2008. (kézirat) 
33 Mára ezek a különbségek nagyjából kiegyenlítődtek, de az előbb említett kutatás adatai szerint a felsőfokon 
tanuló és diplomás rendszeres vallásgyakorlóknak jobban tetszett ez a regény, mint a nem vallásosoknak. 
34 Ld. 30. lábjegyzet 
35 A Hit Gyülekezetének híve. 
36 Azért nem tartom véletlenszerű egyedi esetnek, mert a Hit Gyülekezete hívei tüntettek annak idején a 
Scorsese-film ellen, és ugyancsak a „hites” sajtóban óvták a szülőket a Harry Potter boszorkányságától. 
37 http://www.hagiosz.net/?g=ordogspiral 
38 http://www.josephinum.hu 



melegen ajánlja olvasóinak a regényt és színházi változatát, a Hang című evangélikus lap 
részleteket közöl a regényből39, az Új Ember cikkírója Jesua és Pilátus párbeszédéből vett 
idézettel („csak az vághatja el, aki oda felfüggesztette”) fejezi be orvosi hivatásról szóló 
elmélkedését.40 A győri egyházmegye lapja a Bulgakov-regényt mint alapművet ajánlja azzal, 
hogy Bulgakov rendkívül jól ismerte az Evangéliumot. A regényen belüli a Jézus-regény 
egyéni, „apokrif változat”, Margarita a szerető asszony költői jelképe. Woland itt is mint maga 
a sátán említődik, de nem mint Kurajev „teológiai sátánja”, hanem az az erő, aki feltárja a 
rosszat, leleplezi, megalázza mindazt, ami alantas, a regényben a megingathatatlan etikai 
értékrend jelenik meg, „ezt képviseli és érvényesíti Jesua és Woland a spirituális hatalom 
szintjén”.41 Szentbeszédekben is felbukkan a Bulgakov-regény pozitív előjellel. Amikor a 
szentendrei református lelkész arról beszél, hogy „az istenfelejtő ember elragadtatik, viszi, 
sodorja magával valami kényszer menthetetlenül, a rövid távon beváló eszközökről kiderül, 
csalás és látszat volt”, akkor a varietébeli szeánsz üvegcímkékké váló bankjegyeit idézi föl.42 
A debreceni evangélikus gyülekezetben a lelkész a Nagy Könyv akció egyik adását 
kommentálja,43 melyben a Bulgakov-regényt Coelho alkimistájával versenyeztették, és „A 
Mester és Margaritá”-t „egy nyíltan teológiai, istenhittel kapcsolatos” könyvnek nevezve azon 
örvendezik, hogy végre valaki el meri mondani ország-világ előtt, hogy számára 
rokonszenves és példaértékű a Bulgakov-regényben megfogalmazott istenhit. 
 
Hogy ki tekinti akár vallásos, akár nem vallásos olvasói közül az egész Bulgakov-regényt, 
vagy csak annak Pilátus-fejezeteit a sátán evangéliumának vagy az ötödik evangéliumok 
egyikének, azt az esztétikai érzékenységen, az ízlésen és a művészi kódok ismeretén kívül 
nagy mértékben befolyásolhatja az olvasó világképe. Például az, hogy ebben milyen értéket 
képvisel a humor, a komikum és az irónia, hogy mi vesz halálosan komolyan az ember, 
hiszen − mint Rahner és Nyíri Tamás vallja − „aki nem akar nevetni, olyan bizonyosságot 
keres, ami fölöslegessé teszi a hitet és bizalmat Istenben”.44 Így válik Peter Berger szemében 
a komikum − légyen az csupán Behemót ökörködése − kicsi transzcendenciává, a „nagy 
transzcendencia előlegévé”.45 Az is komolyan befolyásoló tényező, hogy milyen, miféle 
ember- és Isten-képre épül a vallásos olvasó vallásossága. Ettől függően lehet Margaritát az 
házasságtörő boszorkának, vagy a partikularitásukba ragadt moszkvaiakhoz képest integrált 
személyiségnek tekintetni.46 Ettől függően lehet a művészetet világi huncutságnak vagy a 
teológia ministránsának tekinteni, a műalkotásokat tantételetek röntgenével átvilágítani, vagy 
pedig a transzcendálás lehetőségének tartani, a Bulgakov-regényt pedig a kanonizált 
evangéliumok jobb és mélyebb megértéséhez is ösztönzést és segítséget adó ötödik 
evangéliumok egyikeként olvasni.  
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