
remtőnek, a faluban szinte minden ki hitét gyakorló
keresztény volt, az Arsba éven te elzarándo kolt hí-
vők száma pedig elérte a százezer főt.

Michael Marsch német domonkos rendi szer-
zetes, teológus születésétől haláláig mutatja be
Vianney Szent János életét, hangsúlyozva, hogy az
arsi plébános gyógyító jelenlétének „áldásos” va-
lóságát nem érthetjük meg a francia forradalom és
a napóleoni háborúk kegyetlenkedéseinek ismerete
nélkül. A szörnyűségek legnegatívabb hatása az em-
berek teljes lelki gyökérvesztése volt. A szerző sze-
rint az, hogy miért kerestek „tehetet lenül és célta-
lanul bolyongó emberek százezrei éppen az Isten
háta mögötti kis faluban, Arsban rejtettséget és
irányt életüknek, az örökre a plébános titka marad”.

Kiemelten foglalkozik a könyv írója Charles Bal -
ley plébános szerepével, akinek imái és elkötelezett -
sége révén Jean-Marie Vianney rekord idő, azaz
nyolc év alatt vált analfabétából pappá. Ez szinte
a lehetetlenséggel volt határos, de Jézustól tudjuk:
ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges.

Elemezve az arsi plébános papi szolgálatát,
Marsch kiemeli, hogy annak legfőbb tartalma volt:
Isten a mennyből lejött a földre, hogy a legutolsó
helyet válassza. A papnak a földről a menny be kell
vezetnie az embert, hogy mindig Istennél lehessen.
Ezért ugyanúgy az utolsó helyet kell választania,
ahogyan Jézus Krisztus, a főpap tette. Amikor azon-
ban Jean-Marie Vianney megmutatta a híveknek a
mennybe vezető utat, felvázolta egyúttal előttük
a pokolba vezetőt is. Is ten szabadságot adott az em-
bernek, hogy döntsön. „Szabadság nélkül nincs sze-
retet. Az ember szabadon szeretheti vagy elhagy-
hatja Istent. Istent elhagyni azonban a pokolra ve-
zető utat jelenti.” Az arsi plébános kezdettől fog-
va tudta, hogy arsi szolgálata „harc lesz a jó és a
rossz, a menny és a pokol, az Isten szeretete és a go-
nosz hatalma között. Ezért borult Vianney rögtön
térd re, Isten áldását kérve egyházközségére.”

A könyv szerint tökéletes összhang volt az arsi
plébános szavai és tettei között, ahogy egy paraszt -
ember megfogalmazta: „Úgy prédikál, ahogy él, és
azt éli, amit prédikál.” Vianney aszkétikus életmód -
jával élete végéig kötődött mestere, Charles Balley
örökségéhez, de az önmaga iránti szigor gyümöl-
cse az Isten irgalmáról és szegények iránti szere-
tetéről szóló igehirdetés lett. Gyermekkorától tud-
ta, hogy a pap in persona Christi áll az oltárnál. Az
áldozatot bemutató pap által fejti ki hatását az Is-
tenember. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ne ő,
a pap legyen fontos a közösség számá ra, hanem az
oltáriszentségben rejlő Jézus váljon az emberek
szükségletévé. Miután pedig az arsi egyházközség
látta, hogy a plébános az oltáriszentségből él,
„csak akkor vált az oltáriszentség és az áldozás a
közösség igényévé, először az asszonyok, később
a férfiak életében. Lassan, de biztosan érezték a vá-

gyat az isteni szeretet iránt.” Ez a vágy pedig ha-
tal masabb volt minden megcson tosodott szenve-
délyüknél, anélkül, hogy észrevették volna. Ezen
átélt tapasztalatok alapján val lot ta az arsi plébános:
„A szentáldozás és a szent miseáldozás a leghaté-
konyabb eszközök a szív átalaku lásához.” A rábí-
zott egyházközséget elsősorban Krisztus testének
tekintette. Michael Marsch rámutat: a test legtöbb
tagját nyomasztó teher a francia forradalom zűr-
zavarából és az egyház hibás orientációjából fakadt.
A megtérés Jean-Marie Vianney számára ezért a ta-
gok gyógyulását jelentette e test fejének, Jézusnak
közelsége által. „Mert mit tesz Isten szeretetének
szentségében? Szívének jóságával szeret minket.
A szívjóságból szelídség és irgalom árad, hogy a vi-
lág bűnei elmerüljenek benne.” Elődeivel ellentét -
ben a plébános az arsi emberekben — bármennyire
romlottak voltak is első pillantásra — nem állatot
látott. Plébániája minden tagjában „egy szent csí-
ráját, Isten örök igéjének egy vetőmagját” látta. Meg
sem kísérelte magára venni a felelősséget, hogy hí-
veit saját eszközeivel őrizze meg a gonosztól. Ezt
a szentségimádásban Jézus irgalmára bízta. Pré-
dikációinak visszatérő témája volt az isteni irgal-
masság és a lelkek üdve. Szentbeszédeivel nemcsak
az üdvösségre akarta elvezetni a lelkeket, hanem
azt akarta, hogy a Szentlélek irányítsa őket. Vallotta,
hogy az ember önmagától semmi, de minden le-
het a Szentlélek által, „aki be akar tölteni minden-
kit ajándékaival. Csak a Szentlélek képes az ember
lelkét a magasba emelni…”

A kötethez Varga László plébános írt előszót, aki
szerint „Vianney Szent János ma is rádöbbenti azo-
kat, akik magukat szabadoknak gondolják, hogy
valójában rabok, a rabságban élőknek pedig tudo -
má sára hozza, hogy szabadok lehetnek. Élete és
ránk maradt tanítása az illúzióktól való megszaba -
dí tás és a hamis istenek döntögetése.” (Ford. Körö -
si né Merkl Hilda; Kairosz, Budapest, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

MICHAEL HESEMANN: 
A SZENT GRÁL FELFEDEZÉSE

Michael Hesemann német történész legújabb
művében a Szent Grál felfedezésére indul. Ez az
a titokzatos, ősi kehely, „amelyben a hagyomány
sze rint Jézus Krisztus szenvedésének előestéjén az
Eucharisztia szentségét alapította”. A történelem vi-
haros évszázadaiban számtalanszor veszély be
sodródott, de a hűséges Grál-őrzők sosem hagyták
elkallódni. Az író útiköpenyt ölt és végigkalauzolja
az olvasót a Grál vándorlásának kalandos útján.

A Szent Grálnak nevezett achátkehely és a ké-
sőbb ehhez forrasztott ónixtál feltehetőleg a Kr. e.
4–1. században készült. A Grál nem csak az utol-
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só vacsora kelyhe. „A legenda szerint Arimateai Jó-
zsef ezzel fogta fel Jézus Krisztus drága Vérét, ami-
kor levette őt a keresztről és eltemette.” A Grált Jé-
zus Péterre hagyta, aki Rómába vitte. Itt a keresz-
tényüldözések idején Lőrinc diakónus segítségével
menekült meg a császár karmaiból. Lőrinc az
ereklyét a Huesca melletti Loretóban élő szüleire
bízta. Így került 258 után Hispániába, ahol először
barlangokban, templomokban rejtegették, majd hu-
zamosabb ideig a San Juan de la Peña kolostorban
őrizték. A kehely évszázados bolyongása 1416-ban
ért véget, ekkor nyerte el végleges helyét a valen-
ciai katedrálisban. A Grál ettől kezdve a valenciai
lelki élet középpontjában állt, habár az 1936–1939
közötti időszak véres eseményei során csak nagy
áldozatok árán tudták megmenteni. Végül 1943.
május 23-án helyezték el újra a Grál-kápolnában.
2006-ban, II. János Pál után XVI. Benedek pápa is
elismerte a történeti Szent Grál ereklye voltát.

Tehát a kisebb-nagyobb megszakításoktól elte-
kintve a Grál több mint 1700 éve Spanyolország-
ban van. Már maga a grál szó is bizonyítja a legenda
spanyolországi eredetét, hiszen óspanyol nyelven
a grál azt jelenti: kehely. Ezért is nevezik Santo Cáliz -
nak, azaz Szent Kehelynek.

Hesemann kutatásai során a Grál-rejtély egyik
részét tudta csak megfejteni. Véleménye szerint a
valenciai székesegyházban található Santo Cáliz
azonos a Szent Grállal, hiszen a tudományos vizs-
gálatok is ezt igazolják, illetve nincs még egy
erek lye, amely hasonló jogosultsággal támaszthatná
alá ezt az igényt. A talány másik fele azon ban meg-
oldatlan maradt. Az írónak nem sikerült fényt de-
rítenie arra, hogy a Szent Grál azonos-e azzal a ke-
hellyel, melyben Jézus vérét konszekrálta. Sorra ve-
szi az összes bizonyítékot, amely a kehely „erede-
tisége” mellett szól. A legerősebb érv szerint az utol-
só vacsora edényei valószínűleg nemes kőből ké-
szültek, hiszen a kő nem válhat kultikusan tisztá-
talanná, „mert a követ nem formálták, mint az üve-
get, a fémet vagy az agyagot”, hanem az őt körül-
vevő anyagból bontották ki. Ez a tény egyben el-
veti a többi potenciális Grál-kehely lehetőségét, me-
lyek a történelem során újra és újra felbukkantak.
Hesemann a könyv végén azt állítja, hogy „lehe-
tetlen kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ez az utol-
só vacsora kelyhe”. Ezen a ponton a kutatás lehe-
tősége véget ér, itt kezdődik a hit.

A Grál misztériuma számos költőt, írót és ze-
neszerzőt megihletett, ezáltal közel kilenc évszázada
kedvelt téma a világirodalomban. A Grál-elbeszé-
lés az 1170 és 1240 közötti időszakban élte virág-
korát, ekkor született a két legfontosabb irodalmi
alkotás is, melyek történelmileg és földrajzilag hi-
teles adatokra épültek: Chrétien de Troyes Percevalja
és Wolfram von Eschenbach Parzifalja. Mindkét szer-
ző megemlíti azt a művet, melyet hiteles forrásként

használtak: ez Guiot de Provence „ős-Parzival”-ja.
Hesemann az ereklye kutatása során arra is kere-
si a választ, hogy vajon a Grál-történet csak irodalmi
fikció, izgalmas lovagregény, vagy valóságos alap-
ja van? Az író megbizonyosodik róla, hogy az el-
beszélésekben közölt adatok megtörtént eseménye -
ken alapulnak, ezért részben ezek alapján követi a
Grál útját Spanyolországban. Hesemann megha-
tározása szerint a Parzifal „nem történelemkönyv,
hanem történeti kulcsregény”. Számos összefüggést
találhatunk a Grál-költészetben megjelenő alakok
és a valóság között. Perceval megtestesítője egy hi-
teles történelmi személyiség, Rotrou de Val Perche
lovag, akinek a keresztes hadjáratok során véghez -
vitt dicső tettei köré legendák szövődtek. Emellett
a mondabeli Anfortas, Parzifal nagybátyja I. Ara-
góniai Alfonznak feleltethető meg. A Grál-lovagok
pedig könnyen azonosíthatóak a János-lovagokkal,
hiszen pajzsuk mintája megegyezik: fehér alapon
vörös kereszt. A zenében Richard Wagner Parsifal -
jában teljesedett ki a Grál története.

Michael Hesemann figyelme kutatásai során
minden apró részletre kiterjed, ami a Grállal kap-
csolatban fontos lehet. Részletesen beszámol az
adott kor történelmi hátteréről, történelem-hami-
sításokról, vallási irányzatokról, tévhitekről és a
Grált övező csodákról. Rengeteg évszámot, nevet,
helyszínt sorakoztat fel, e kitérések miatt a Grál tör-
ténete olykor háttérbe szorul. Ám ha óvatosan le-
fejtjük ezt a tudományos réteget, akkor a könyv
mag vában jelképes mondanivalóra lelhetünk. A
Szent Grál felfedezése nem csak a kézzel fogható
szent ereklye felkutatására buzdít. Ahogy Hese -
mann is megfogalmazza könyvének végén, a Grál
ott rejtőzik mindannyiunk életében, ezért vala-
mennyien arra vagyunk hivatottak, hogy megke-
ressük, és csak akkor pihenhetünk meg, ha meg-
fejtettük a titkát. Talán érdemes lenne megfogad-
ni a Grál-lovagok bölcs tanácsát. Ők arra biztatnak,
hogy „keresd a Grált! Kövesd a nyomát, és amikor
azt hiszed, hogy megtaláltad, mondd el a világ-
nak!… Ha megtaláltad a Grált, akkor méltó vagy
arra, hogy szolgáld…” (Ford. Diós István; Szent Ist-
ván Társulat, Budapest, 2013)

VÉGH ÁGNES

OROSZ ATANÁZ: 
MERRE VEZET AZ ÚT?

A Szent István Társulat gondozásában 2005 óta
megjelenő Pásztorok-sorozat riportköteteiben iz-
galmas életutakkal és példaértékű küldetésvál-
lalásokkal, hitvallásokkal ismerkedhet meg az ol-
vasó. Az ezúttal Orosz Atanázzal készített inter-
júkötet kétszeresen is hiánypótló munka a soro-
zatban. A görögkatolikus püspök-exarchával Elmer
István, az Új Ember szerkesztő munkatársa beszél -
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