
A Magdolna-pillanat 
 

Karácsonykor a János-evangélium szerint Isten emberré válását, köztünk sátorozását ünnepeljük. De 

az egész kereszténység semmit sem érne, ha nem adna valamelyes választ ennek a testnek a 

halandóságára. Ez pedig nem más, mint a test valóságát nagyobb keretbe ágyazó Húsvét. Mi az, ami 

rajtunk, itt-létünkön túlra mutat? Valamiféle „szellemi, lelki valóságok”, a lélek vagy valamilyen tanra 

való emlékezés? A modern materializmus számára a szellemi pusztán másodlagos realitás: a lét 

határozza meg a tudatot. János, a megtestesülés evangélistája, a test és lélek egységét hirdeti. De a 

test feltámadása nem a régi koordináták közé való visszatérés.  

Patrick Roth író a János-evangéliumban egyenetlenséget vesz észre. A Magdolna a sírnál (Magdalena 

am Grab) c. novellája elbeszéli, hogyan is jött rá erre a különlegességre. Az egész mintegy 20 évvel 

ezelőtt Los Angelesben, a Mullholland Drive-on játszódik. Hollywood vidéke ez, ahol a szerző színész 

és forgatókönyvírói képzésben vesz részt. Ebben a színi iskolában mindenféle „őrültnek számító” 

ötlet előkerülhet. Így senki sem csodálkozik azon, amikor Roth azzal az ötlettel áll elő, hogy 

gyakorlatként a húsvét hajnali jelenetet kívánja pontosan úgy előadni, ahogyan az a János-

evangéliumban található.  Péter és a „Jézus által szeretett tanítvány” versenyt futnak a sírhoz. Persze 

János lesz a győztes. Az első tanú azonban Mária Magdolna (Magdalai Mária), aki még a hajnali 

derengésben a sírhoz rohan és észreveszi, hogy a bejáratot elzáró kő már nincs ott. Ezzel a hírrel 

szalad Péterhez és Jánoshoz, akik aztán versenyfutásuk végén bemennek a sírba és látják az 

összehajtogatott lepleket. A „másik tanítvány” azonnal „látta és hitt”. Ezt követően a rendező egyes 

szám első személyű „én-elbeszélésre” tér át. Az alábbi jelenetről van szó: Mária Magdolna ismét 

visszatér. Most már egyedül áll a sírnál. Sír.  

Patrick Roth az eseményeket több síkon szervezi, az egyes idősíkokat egymásra vetíti. Magdolna 

szerepét a szép olasz lány játssza, akinek címe rejtve marad, jóllehet az elbeszélő mindenképpen 

szeretné kideríteni lakhelyét. Ez a rejtettség adja a novella további feszültségét. Monica Esposito 

Magdolnát alakítva felfedezi a szöveg rejtett poénját, valójában felfedezi a Húsvétot. Magdolna – 

legalábbis ez áll a szövegben – a szükségesnél eggyel többször fordul meg. Miért kell Mária 

Magdolnának kétszer is megfordulnia?  

Az Újszövetség egyik legmegrendítőbb és legtörékenyebb jelenetéről van szó. Azt a nőt, aki Jézust a 

halálban sem hagyta el, húsz évszázad ezernyi képéről ismerjük. Úgy, mint aki Jánossal és Máriával, 

Jézus anyjával a kereszt alatt áll és sír. Ő az a nő, aki a halálba is elkíséri, talán a sírba tételnél is 

segédkezik. Most ismét ott áll, a sírnál. Először kinn marad és sír. Aztán előre hajol és benéz. A 

kamrában két ülő angyalt lát meg: egyet a fej, egy másikat pedig ott, ahol a holttest lábai voltak. 

Megszólítják: „Miért sírsz?” Mária: „Elvitték az én Uramat.” Ekkor fordul meg először.  

Patrick Roth igyekszik pontos lenni: a sírkamrák kelet felé mutatnak, kora reggel van, a felkelő Nap 

nyomán csak a körvonalait láthatja annak, aki felé odafordult. Valószínűleg a kertész: „Uram, ha te 

vitted el, mondd meg nekem, hová tetted, és én elmegyek, hogy elhozzam.” Ami ez után következik, 

azt az író „Magdolna-pillanatnak” (Magdalenensekunde) nevezi. Kiváltója egyetlen szó, amelyet az 

ismeretlen alak kiejt: „Mária.” Nevén szólították. Villámcsapásszerű felismerés – a legnagyobb 

közelség pillanata. Ez Jézus. Állj! Monicának nehézségei támadnak. A szöveg azt követeli, hogy még 

egyszer forduljon meg, a csúcsponton forduljon el. Miért?  



Hagyjuk itt el azt, mi is történik ezen a helyen a kaliforniai színi iskola növendékei között. Fordítsuk 

figyelmünket a szövegre. Rejtélyes és drámai egyszerre. Mit mond a fordítás? „…megfordult.” 

Néhány fordításban úgy szerepel, hogy „odafordult hozzá”. De hát miért kellett még egyszer 

odafordulnia hozzá? Miért kellett volna még egyszer megfordulnia, hiszen két verssel korábban 

egyszer már odafordult a kijáratnál feltételezett „kertészhez”. Az eredeti görög szövegben egy 

aoristos igealak szerepel („sztrapheiszia”), ami nem a valakihez (ez esetben a feltételezett 

„kertészhez” való) odafordulás eseményét magát, hanem a hirtelen bekövetkezett, megfordult 

állapotot jelölheti. Az ezt követő megszólítás „Rabbuni” héber kifejezése valójában még tovább 

növeli a „tanító, mester” kifejezést, hiszen a héber irodalomban gyakran Istenre alkalmazzák. Vagyis 

nem arról van szó, hogy ez a további „odafordulás” nem tűnt volna fel a szentírás-magyarázóknak. 

Többnyire az Újszövetségnek azok közé az egyenetlenségei közé sorolják, amelyek a többszörös 

átdolgozás nyomán keletkeztek.  

Patrick Roth nem az első, aki bibliai jelenteket akar színre vinni. Loyolai Ignác lelkigyakorlataiban arra 

biztat, hogy képzeljük el a bibliai színtereket belső szemünk előtt, majd lépésről lépésre elevenítsük 

meg képzeletünkben az adott jelenetet. Valláspedagógusok, passiójátékokat rendezők 

(Oberammergau, Mel Gibson) gyakran élnek ezzel. A tudományos exegézis is felfedezte már ezt: az 

eseményeket nem pusztán egy újabb szövegben igyekszik újra elbeszélni, hanem jelentőségét azzal 

megközelíteni, hogy képben, színjátékban életre kelti.  

Miért nem képes Monica tovább játszani szerepét? Miért fordul Magdolna ismét meg? Az író 

kiegészíti a jelenetet: Magdolna elmegy Jézus mellett, majd észbe kap és ismét megfordul. Egy költő 

ezt minden további nélkül megteheti. De mit tegyünk mi, ha nem akarunk a szerkesztéstörténeti 

kimagyarázással megelégedni? Mi van akkor, ha a szövegnek úgy, ahogyan előttünk áll, tényleg van 

értelme, mondandója? Márpedig van, mégpedig meglehetősen mélyre ásottan.  

A János-evangéliumról van szó, amelynek célja, hogy az olvasók felismerjék, Isten lelke emberi 

testben valóban jelenvalóvá ált. Ez az ember számunkra Jézus, a zsidó népben várt Messiás. A drámai 

feszültség azzal jön létre, hogy a történeti Jézus abszolút közel kerül az olvasóhoz és mégis arról 

tanúskodik, hogy ez az ember Isten emberré lett Igéje, a Fiú, Isten emberként. Erről szól a bevezetés: 

emberré (hússá) lett és közöttünk ütötte fel sátrát” (1,14). Hogy ezt felfoghassuk, tudatában kell 

lennünk azzal, kicsoda Izrael Istene. Nem egy hellén istenséggel van dolgunk, aki kedve szerint 

időnként emberi alakban jelenik meg, mint például a rendkívül kalandvágyó Zeusz. Az ősi Izrael Istene 

nem kisebb mint a lét háttere, oka, a világ teremtője, a Sinai törvényhozó, a láthatatlan, akit nem 

láthatunk. János tudja ezt: „Istent nem látta senki” (1,18). Az ószövetségi Kivonulások könyvében 

Mózes eltakarja arcát, amikor meghallja az égő csipkebokorból a hangot, „mert félt, hogy meglátja 

Istent”. Majd később (33,20): „De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy 

életben maradjon.” Istenre nem tekinthetünk, nem látható. Ha érzékeltetni kívánja, hogy itt van, 

akkor követet küld. Rendszerint az embert félelem tölti el. Ezért az ilyen megjelenések a „Ne féljetek” 

felszólítással kezdődnek, miként a karácsonyi történetben az angyal a pásztorokat köszönti.  

És Magdolna? Kit lát? Lát valakit, akinek szörnyű halálát átélte. Ő az, de ki is ő most? Ismét felismeri, 

de csak a Magdolna-pillanatban ismeri fel azt, hogy ki valójában ő, a Rabbuni, a világok feltámadt 

Ura, az Isten Fia, Isten maga. János olvasói számára világossá kívánja tenni, hogy Magdolna 

villámszerű felismerése az, hogy Jézus Isten. Ezért kell megfordulnia, mert „Istent soha sem látta 

senki”. Az előbb és utóbb különbözőségéről van szó. Jézus nem egyszerűen élővé vált és ugyanaz, aki 

a halála előtt is volt. Ezt a különbözőséget tárja fel a szöveg. A gondolatot felerősíti a híressé vált 



„Noli me tangere”, vagyis „Ne érints engem”. Nem látni és nem érinteni, nem most, nem ebben az 

életben. „De akkor majd színről színre látunk” – miként Pál írja a Korinthusiakhoz intézett első 

levelében (13,12).  

A szöveg szerkezetéhez tartozik az alábbi ellentörténet. Ez pedig a hit feltételévé az érintést teszi: 

„Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem 

teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”  Hitetlen Tamás megszégyenül Jézus ajánlatától: „Tedd 

ide az ujjad, és nézd meg a kezem, nyújtsd ide a kezed, és tedd az oldalamra, és ne légy tovább 

hitetlen, hanem hívő!” Caravaggio ezt a jelenetet botrányosan kinyújtotta. Ahogyan Tamás az ujjakat 

a nyitott sebbe teszi, abban van valami istenkáromló. Azonnal megértjük az empirikus istenbizonyítás 

abszurditását. A szöveg nem megy el eddig. Végül is minden egyetlen mondatba torkollik: „Boldogok, 

akik nem látnak és mégis hisznek.”  

Balogh Vilmos Szilárd Eckhard Nordhofen nyomán (FAZ 2004. április 11)   

 

 

 

Rembrandt: Noli me tangere (1651)      Caravaggio: Hitetlen Tamás (1601)    

 

 


