
CORNELIUS LOHMANN:

GONDOLATOK
A SZENT GRÁLRÓl

"... Benn egy edény, - melynek csodás malasztja -,
Őriztetik legfőbb szentség gyanánt ..."

mondja Lohengrin a Grállegendában. Valami különösen
misztikus, magasztosan szent levegő lengi körül ezt a Szent
Grál-legendát. Nincs még egy mondakör, mely annyi
mindenfajta nemzetiséghez tartozó és világnézetet valló
lelket foglalkoztatott volna, mint az, mely Parzival lovag
nak és a Grál várának történetét dolgozza fel. A közép
kori Franciaország, mely a misztikus szellemiségnek
bölcsője, s mely a legnagyobb misztikusok egyikének,
Clairvauxi Szent Bernátnak szülőföldje volt, adta a világ
nak a Grál meséjét is, úgy ahogy az ma ismeretes. Nem
lenne helyénvaló, ha itt akarnók megvitatni a legenda
megszületésének autentikus helyét; lehet, hogya Kelták
tól ered, lehet, sőt valószínűbb, hogy a perzsa mithológia
az alapja és hazatérő keresztesvitézek hozták át világré
szünkbe, ahol azután a keresztény szellemiséghez idomult.
Tény, hogy, mint a legtöbb az érdeklődés középpontjában
álló dolgot, a Grál legendát is igen gyakran félreértették.
Mondják, hogy a Chréstien de Troyes tollából származó
francia eredeti megfogalmazás száraz, cselekménysze
gény, mai kitétellel élve, nem elég szenzációs. Mondják,
hogy a tényleges monda Eschenbachi Wolfram alkotása s
hogy annak Wagner a "Parsifal"-ban adta meg a méltó
helyét. Ez a felfogás alapvetően téves. Aki ezt vallja, an
nak a Parzival legendát el kell választania a Grál-mondá
tól, ha fenn akarja tartani igazát. Eschenbachi Wolfram
műve, mint a kerék asztal lovagjairól szóló monda párja,
kétségtelenül a keresztény lovagvilág éposza, de mint
Grál-monda jóval mögötte marad a francia felfogásnak.
Wolfram Parzivaljában a Grál háttér csupán, melyet a
hős elérni akar. A Grált körülvevő tulajdonképpeni mlsz
tika, csak igen kevéssé érződik ebben a műben. Wagner
.Parsttal't-Ia már sokkal közelebb áll a misztikához. A
kiindulása is más, "Parsifal" Wolframnál annyit jelent,
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mint "rajta át" - mitten durch -, azaz a lovag a kalandor
fogalmának felel meg, aki minden kalandja után célhoz
ér. A vár neve nála "Montsalvasen" - Mont sauvage 
vagyis vad hegy. Wagner "Parsifal"-ja, az úgy nevezett
"Reiner Tor" - fal parsi -, átvitt értelemben tehát az
ártatlan lélek, a romlatlan ember, aki láthatatlan erő

kényszere alatt cselekszik. A vár neve itt "Monsalvat" az
az az üdvösség hegye. Wagner művének középpontja min
dig a Grál marad. Ez a benyomás még erősbödik, mikor
azokban a jelenetekben, melyek nem Grál várában játsza
nak, felhangzik néha a szent lakoma, vagy a Grál témá
jának zenéje. És ezzel Wagner ismét az ősi misztikus fel
fogáshoz közeledik. Mert a francia költő nem lovagre
gényt akart írni: művének középpontjában ott állt maga
Grál.

A Grál az a kehely, melyben - egyek felfogása sze
rint - Krisztus az utolsó lakománál vérét nyujtotta az
apostoloknak; mások felfogása szerint ebben a kehelyben
fogta fel arimathiai József a Krisztus szent oldalsebéből

patakzó vért. Az apostolok halála után angyalok tartják
lebegve a levegőben a kelyhet minaddig, amíg nem lesz
nek a földön olyan emberek, akik Isten akarata értelmé
ben méltók a Grál szolgálatára. Ezek építik fel a Grál vá
rát és rendi szabályok szerint élnek együtt. Lovagok ők,

kiket Grál küld szét a világba, hogy az erény és jog őrei

legyenek - lásd Lohengrin. - A Grálnak természetfe
letti ereje van. Aki látta nem hal meg és erőt nyer a go
nosz elleni küzdelemre. Minden esztendőben egyszer, ga
lamb száll alá a mennyből és egy ostyát ejt a kehelybe.
Mikor a Grált felmutatják, Krisztus vére felsugárzik ben
ne, besugározza a jelenlévőket és erőt ad nekik. A kehely
így a legméltóságosabb Oltáriszentség szimbólumává vá
lik:

ll' •• Kit ő kegyel, a halál is kíméli azt ..."
(Lohengrin)

A Grál vára az Oltáriszentség őrzőjének, az Anya
szentegyháznak a szimbóluma. A Grált nem mindenki ta
lálja meg. A világ hallott róla, és mindarról a szépségről,

melyet magából áraszt, de azok közül, akik keresésére
indulnak, csak kevesen jutnak el hozzá. Csak az találja
meg a hozzá vezető utat, aki tiszta szívvel vágyakozik
utána.

A Szent Grál legendája kifejezetten időtlen; nincs
időhöz kötve. Ma is, a technika, a számok, az értelem kor-
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szakában, éppen az évente visszatérő Grálünnep előesté

jén vagyunk. A Szent Grál ma is hordozója mindannak,
amit mi, szegényes szavainkkal "jónak" és "szépnek" ne
vezünk. Jól mondja a költő:

"... Kit Szent Grál méltat szolgálatára,
Annak nem földi bűv-hatalmat oszt,
Rajt minden rossznak megtörik hatalma ..."

(Lohengrin)

Az Anyaszentegyház, ez a Szent Grál-közösség, ter
mészetfeletti erővel és hatalommal küzd a gonosz ellen.
Mert ma is megtaláljuk a Grál-legenda gonoszait, hívják
Klingsornak, vagy más neven őket. Dühödt ordításuk a
való életben sem más, mint a legendában. De a váron be
lül, a védelmet nyujtó falak mögött, béke és csend ural':
kodik. Az épület középpontjában áll a Grál, körülötte az
áhitatosan imádó lovagok. Misztikus fény, halk zene. Az
odakint üvöltő vihar nem hallatszik be ide. Akit az Egy
ház védő karjába vesz, annak nincs mitől félnie. Az bát
ran nézzen körül: békét és csendet talál. A dicső épület
középpontjában a világ Megváltója áll, nem fénykoroná
ban, nem félelmetes méltóságában, hanem elrejtve, fáty
lak mögött, hogy mindenki meg merje közelíteni; ott él a
tiszta fehér kenyérben, ott él a bor szerető bíborszínében.
S ez a szeretet mindent beragyog, mindenre rásugározza
saját színét, mindent egybevon. Belőle árad minden erő,

vele nincs halál, vele nincs fájdalom, vele nincs igazság
talanság. Nélküle nincs élet, nélküle nincs öröm, nélküle
nincs igazság. Amfortas királyt, a Grál, melyet fel kell
mutatnia, bűnére emlékezteti. Sebe fáj és vére megered.
A bűnös, ha még nem halt el benne minden, ami jó, az élő

Kenyér, az Áldozat láttára bűnbánatra ébred. És az átlé
nyegülés csodáját úgy a Grál-legendában, mint az Egyház
életében a "Parsifal" utolsó szavai fejezik ki, mondván:

"Égi csodatétel: A Megváltónak megváltás!"

Szirmai Józsefné fordítása.
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