
GÁLDI LÁSZLÓ:

EMINESCU ÉS AKATOLICIZMUS

A közelmúltban egy francia katolikus író, Pierre Andrieu
Guitrancourt, a Balkán és a katolicizmus kapcsolatait ku
tatva, megemlékezett a román vallási élet irodalmi vissz
hangjairól is. Két írót emelt ki: Aqtirbiceanui, az erdélyi no
vellaíró görög-katolikus papot és Nichifor Crainicot; a buka
resti ortodox teológust, ki a román nemzeti egyház hagyo
mányainak s általában a tiszta, patriarchális életnek védel
mezője mind prózai írásaiban, mind verseiben. Nem mondott
azonban a "Balkán tegnap és ma" című tanulmány szerzője

semmit azokról a szálakról. melyek Eminescut (1850-1889),
a legnagyobb román lírikust, a román szellemnek minden
tekintetben legreprezentativabb képviselőjét, a katolicizmus
hoz fűzték. E mulasztásért elsősorban a román irodalom
tudomány felelős, hiszen az ő teljes vallási közörnbösségé
nek tulajdonítható, hogy Eminescu lelkivilágának ezzel a
vonásával mindeddig igen keveset foglalkoztak. Akik újab
ban gondolatait nem esztétikai, de lélektani vagy filozófiai
síkon vizsgálták, azok vagy politikai szempontokat domborí
tottak ki, mint Murarasu, vagy mint Calinescu, Eminescunak
legújabb, de sokat vitatott monográfusa, - azt keresték, ho
gyan lehetne ezeket a költői gondolattöredékeket egy kész
filozófiai rendszer, például a kanti felfogás, skatulyáiba bele
préselni. Felesleges mondani, hogy az ily tanulmányok ke
véssé vittek köze! a költő lelkének megértéséhez és jóformán
semmit sem láttattak abból a homályos lelki tájból. ahol
Eminescu vallásossága gyökerezik. Ezért vannak ma is ro
mán kutatók, akik azt hiszik, hogy az Eminescu költészeté
ben fellelhető katolikus elemek tisztán "irodalmi kölcsön
zések", minden mélyebb lelki velejáró nélkül. E nézet nem
fogadható el, hiszen minden irodalmi átvételnek meg szo
kott lenni· az átvevőben a maga külön, sajátos indítéka, tehát
általában véve nincsenek "tisztán irodalmi", egészen külső

séges átvételek, hanem mindig konvergencia áll be a külső

hatás s a receptivitásra hajlamos, erre hangulatilag és gon
dolatilag előkészített felvevő szellem között, Igy van ez Emi
nescu írásainak vallásos motívumaival, katolikus inspirációi
val kapcsolatban is. Csak akkor értjük meg ezeket, ha bele
állítjuk őket a költő lelki alkatába.

Még az emlékekből élő romantikusok világában is kevés
olyan szellem van, kinél mindent oly bizonyossággal vissza
lehetne vezetni az ifjúkor benyomásaira. mint Eminescu ese
tében. Hogy - ortodox hite ellenére - egész életében ro-
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konszenvet mutatott a katolicizmus iránt, abban bizonyára
része volt csernovici tanárának, Aron Pumnulnak, ki maga is
görög-katolikus volt. Pumnul a 48-as események után sza
kadt ki Erdélyből és Csernovicba szinte úgy ment, mint a
számkivetésbe. Tanítványaiba is beleoltotta Erdély szeretetét,
mindazzal együtt, ami őt Erdélyhez és a román görög-kato
licizmus Iókuszához, Balázsfaivához kötötte. Tanításának
nemcsak irodalmi és politikai, de vallási vonatkozásai is gyö
keret vertek egy kis északmoldvai fiú, Eminovici Mihály, a
későbbi Eminescu szívében, A kisfiú, akinek pedig szülei
istenfélő emberek voltak s közvetlen rokonságában nem egy
ortodox szerzetes és apáca akadt, gyermekkorától kezdve kö
zömbös maradt az ortodoxizmus vallási merevségével szem
ben, viszont annál több vágyakozással tekintett az erdélyi ro
mán katolikus világ felé. Átkelt, fáradságos, kalandos utazás
sal, az Északmoldva és Erdély közt húzódó hatalmas hegye
ken, s amint a XVIII. században Nagyszombatot is "parva
Roma"-nak nevezték, úgy kiáltott fel, mikor Marosvásár
helyről gyalog jövet megpillantotta 16 éves korában Balás
falva tornyait: "Kis Róma, köszöntelek!" S csakhamar beiga
zolódott, hogy a koraérett s tudatosan "költői benyomásokat"
gyűjtő ifjú - kinek nevét Vulcan, a pesti Familia szerkesz
tője, első megjelent versei alatt már Eminescura változtatta,
- Balásfalvában, melyet a maga rajongó fiatalságában ide
álisan szépnek képzelt el, nemcsak szellemi központot, ha
nem vallási irányítót is látott. E balásfalvi tartózkodással
hozható kapcsolatba Eminescu egyik feljegyzése, mely a
Miatyánk latin szövegét 'tartalmazza s utána a következő so
rokat: "Deipara Virgo, ave gratia plena, Maria, Dominus
Tecum ... Benedictus fructus ventris tui quia salvatorem
peperisti animarum nostrarum", E Mária-serek, melyek távol
esnek a szláv-román ortodoxizmus nyelvi és gondolatkörétől,

igen fontosak mivel nem sokkal később már felcsendül Emi
nescu "Imá"~jának első kísérlete, mely tökéletesen a latin
"Ave Maria" misztíkumából sarjadt. Nem "irodalmi hatás"
ról, hanem mély átélésről tanúskodik e vers, melynek több
posthumus változata közül a következőt próbáljuk magyarul
tolmácsolní :

Te légy királyi asszonyunk,
Térden Hozzád fohászkodunk!
Vad hullámból, mely egyre bánt,
Emelj ki, ments meg, Szííz Anyánk!
Légy véd6, szent paizs,
Megment6 bástya is!
Drága szemed sugára
Reánk boruljon áldva,
Ó legtisztább Anya,
Őrökre Szűz Anya,
Királyn6nk, Mária!
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Kiket visz égi kegyelem
Arnyként a földi tereken,
lllind Hozzád esedeznek,
Csillaga tengereknek.
Hallgass jajunkra néha,
Angyalok királynéja.
Jelenj meg fellegedben,
Mint szende fény ha lebben!
Ó legtisztább Anya,
Örökre Szűz Anya,
Asszonyunk, Mária!

Egészen világos, mennyire Mária katolikus epithetonjai
hoz fűződnek az olyan kifejezések, mint "tengerek csillaga"
vagy "angyalok 'királynéja". De épp e kifejezésekben van
több is: valami mélyen szubjektív hangulati érték, mely
Eminescu Mária-kultuszának leglényegesebb részét alkotja.
Már az a tény, hogya versszakok végén mindig a Mária-név
ragyog fel, utal arra az érzelmi velejáróra, melyet Eminescu
e névhez fűzött. Eminescu rendkivül érzékeny, magába
rnerülő, romantikus lélek volt s az ő rajongásai mögött min
dig kereshető valamely, mélyen az ösztönéletbe nyúló szub
jektív alap. Igy van a Mária-kultusz estében is. Ha Jacopone
da Todit "giullare di Dio"-nak nevezték, akkor Eminescu va
lóban "giullare di Maria". De vajjon kitapinthatók-e ennek
a Mária-kultusznak személyes forrásai?

Eminescu költészetének egyik állandó, ezer változatban
vissza-visszatérő motivuma az ifjúkorban, szinte a gyermek
években elvesztett leány, a meghalt, de mégis "unsterbliche
Geliebte". Ö jelenik meg, ez a romantikus "reine de la nuit"
a meghasadó felhők kapujában (Melankólia), ő, a szelid és
halvány Holdkirálynő, lejt végig csillagok messzi palotáin
(Mortua est), s öt látja a költő Velencében, a halott szeretö
ben, kit kedvese, Okeanos hiába ostromol (Kihunyt élet).
Vele azonosítja, titokzatos, költői asztronómiával. egy-egy
kialvő csillag sugarát (A csillagokig) s az ő megfoghatatlanul el
suhanó árnyalakja után tárja karját antik hősök tragikus
gesztusával (Az idők habjaiból). öt, az elérhetetlent hívja
Eminescu egyik leggyöngédibb lírai versében is:

ogy szállsz fel újra. mint örökre
M á r i a d r á g a k é P e,
Koronád csillan fénykörökbe ...
Hová iűnse? Jössz-e végre?

Utolsó idézetünk oly tisztán fejezi ki az összefüggést,
hogy szinte magyaráznunk is felesleges. Eminescu, a maga
költői szubjektívitásában, Máriát, az égi királynőt, azért kör
nyezte különös tisztelettel, mert reásugározta mindazt az írná
datot, amit egy fiatalon eltűnt, halott szerelmes iránt érzett,
s így épp legfájóbb emlékeiből teremtett csillagkoszorút
Mária képe köré.
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Nincs kizárva, hogy ebbe a gondolatkapcsolásba, ebbe
az érzelmi asszociációba belefonódott egy irodalmi emlék is:
Novalis hatása. Novalis Sophie-ja is korán elhalt szerelmcs
volt és nagyon valószinű, hogy erre az ihletésre kapta Emi
nescu egyik ifjúkori regényének hősnője is a Sofia nevet.
Ennél a - talán valóban külsőleges - egyezésnél. mely
pusztán Novalis ismeretét bizonyítja, tovább is mehetünk és
megállapíthatjuk, hogy a Ielejthetetlenül szép "Hymnen an
die Nacht"-nak nem egy részlete valósággal feltárja, megma
gyarázza azt a lelki processzust, mely Eminescu Mária-kul
tuszát kialakította. Figyeljük csak meg az ilyen mondatokat:
"Amint az elsuhanó, kilobbant életen végtelen vággyal csüng
tem, egyszerre a kék messzeségből, régi boldogságom maga
sából te éji lelkesítőm s mennyei altatóm, te jöttél fölém ...
Ez volt az első, az egyetlen álmom, s azóta örök, változha
tatlan hittel ragaszkodom az éjszaka egéhez s fényéhez, ked
vesemhez". S állítsuk az ilyen részletek mellé Novalisnak
egy-egy bensőséges Mária-versét:

Látlak Téged, Mária, híven
Tükröz Téged ezernyi kép,
De egy sem néz rám oiu szelíden,
Mini az, mely a szívemben ég.

Mióta ott van, a világnak
Zaja mint álom ellebeg,
S kimondhatatlan édességgel
A menny betölti lelkemet.

Nem elgondolkodtató, hogy az ortodox Eminescu, akit az
irodalomtörténészek szeretnek panteistának, istentagadónak
vagy agnosztikus kételkedőnek feltűntetni, az áhítatnak, a
vallásos élménynek e novalisi bensőségéhez a katolielz
muson át érkezett? Ennek az élménynek fontossága akkor
domborodik igazán ki, ha meggondoljuk, hogy sem Eminescu
előtt, sem utána egyetlen román költő nem élte át ilyen mé
lyen a Mária-kultuszt vagy a vallási élet más mozzanatát.

-De e szubjektív motrvumokkat átszinezett Mária-tisztelet
nem az egyetlen vallásos vonás Eminescu lelkivilágában.
Posthumus versei közill az egyik a feltámadás misztériumát
dicsőíti, egy másik pedig, a "Krisztus" című, összeveti az
egyszerű, de bensőséges és igaz régi vallásosságot a modern
vallási élet felilletességével és hiú pompájával. Régi szent
könyvek alázatosan primitív rajzai keltették fel benne e gon
dolatsort, mely ismét nem más, mint egész világszemléleté
nek egyik vetülete, Eminescu, a maga jellegzetes moldvai
múlttiszteletével mindig .Jaudator temporis acti" volt nem
csak a vallás, de az irodalom terén is. A romantikusok ha
tártalan nosztalgiájával mindig visszavágyott a gyermek
korba, akár saját magáról, akár népéről volt szó, Egyik ha
talmas versében ("Az epigonok" ) kora fejlettebb ízlésű köl-
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töit keserű becsmérléssel messze a román irodalom gyer
mekkora mögé helyezte, egyszerűen azért, mert a régi írók
szívvel írtak és hittek abban, amit papírra vetettek, a "mo
dern" kor kiábrándult fiai pedig nem hisznek semmiben.
Ugyanezt az egyszerű patriarchális élet után való vágyódást
találjuk meg - vallási síkon - a "Krisztus" című költe
ményben is.

Mennyire mélyen beleívódott a vallásos élmény Emi
nescu lelki világába, azt meggyőzően bizonyítja a már emlí
tett "Melankólia" egyik legújabban kiadott változata. E pon
ton meg kell [egyeznünk, hogy az eminescui lélek ismereté
ben felbecsülhetetlen fontossága van annak az ötven kéz
iratos kötetre menő variáns-tömegnek, mely nemcsak a költő
életében megjelent versek első fogalmazványait őrzi, hanem
egész sereg más műalkotás többé-kevésbbé kialakult szöve
gét is. E pszichológiai szempontból szinte kimerithetetlen
kincsesbánya igazi felfedezése csak most kezdődik. Nemrég
terelődött a figyelem a szóbanforgó változatra, melyben a
költő csalódások viharától megtépázott. kifosztott lelkét
elhagyott, puszta templomhoz hasonlítja s végül e templom
ban - a szkizoíréniás tipusra jellemző öntudathasadással 
önmagát látja meg halottan:

Mintha lelkem volna ott
Az a kis templom ... Megkopott
Oltára rég, az égi képek
Vászna fakó és összetépett,
És gondolat helyett agyamban
Tücsök szot, szú rág szakadatlan;
Gyakran úgy rémlik, hogy kezem
Egy gyolcsra téved csöndesen
S 'oalaki van alatta holtan ...
Bár nem tudom s nem akarom,
Súgja egy titkos hatalom,
Hogy az pihen ott, aki - voltam.

De forduljunk el e homályos hallucinácíóktöl, az őrü

letbe menekvő Eminescu rémlátásaitól s tekintsük a másik
Eminescut, egész sereg kristályosan tiszta és bölcs vezércikk
szerzőjét. Nem találjuk-e meg itt is, ebben a sokkal józa
nabb, realisztikusabb formában, a katolícízmus tiszteletét?
A felelet nem kétséges. A hetvenes évek vége felé Eminescu
így írt a bukaresti "Timpul"-ba: "Nem tagadhatjuk a kato
licizmusnak, mint világintézménynek valóban rendkívüli ér
demeit az emberi művelődés szempontjáből". Eminescu mély
csodálattal szól az Egyház középkori civilizáló munkájáról s
különösen azt értékeli, hogy a nép nevelését nem elvont
eszmékre alapítja, hanem "intuitív módon átadott gondola
tokra, melyek a szívet szelídebbé teszik". Ezért voltak sze
rinte a szépművészetek mindenkor az Egyház leghatalmasabb
fegyverei. Oszinte meggyőződéssel emeli ki a vallásos érzés
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alkotóerejét, mely "a mindennapi élet nyomornsaga fölé, a
művészi alkotás tiszta légkörébe magasztosítja az embert".
Hozzáteszi még, - talán népe kultúrális alacsonyságára
gondolva, - hogy "mindazon népek, melyeknek magas kul
túrája van, ha most nem is azok, legalább a múltban hosszú
időn át katolikusok voltak. A következőkben dicséri az Egy
ház nevelő hatását, s megállapítja, hogy az iskolák alapí
tása - fel a legmagasabbakig - az Egyház nevéhez fűző

dik. Másutt ("Jézus legendája") kifejti, hogy ,;amint a mo
dern művészet újjászületését az antik mintáknak köszönheti,
úgy az új világ nevelése Jézusnak, mint erkölcsi példakén
nek tulajdonítható". Éppen ezért támad Eminescu őszinte ha
raggal kora vallásellenes áramlataira, ami annál jelentősebb

állásfoglalás, mivel a "Timpul"-ba írt cikkek 1880 tájáról,
a materializmus virágkorából származnak. Azt vallja, hogy
korának "metafizikai spekulációi, melyek szerzők szerint
mások és mások, csak üres feltevéseket eredményezhetnek s
nem embermillióknak szánt pozitív meggyőződést". Inkább
intuicióval, mint pozitív tényekre hivatkozó történetszemlélet
tel állítja, hogy ennél nehezebb küzdelmekben is volt része
az Egyháznak, s hogy ebben "mindig volt elegendő józan
belátás súlypontját azokba az országokba helyezni, melyek
nek legnagyobb szükségük volt őreá". Rendíthetetlen biza
lommal vallja tehát, hogy a katolicizmus a múltban is talált
mindig "új és friss erőket, melyeket az annyiszor felbukkanó
tagadással diadalmasan állíthatott szembe".

Szinte meglepőnek érezzük ma is, hogy az ilyen nyilat
kozatok ortodox ember tollából származnak. Hiszen még a
XVIII. században az orosz és görög befolyás alatt álló román
egyház eretnekeknek bélyegezte az erdélyi görög-katolikuso
kat s halálos bűnnek tartotta a latin nyelv puszta megtanu
lását! Egy bölcs és az 'akkori európai viszonyokban minden
esetre jól tájékozott egyházfő odáig ment, hogy még szegény
Voltairet is azért átkozta ki az ortodox országokból, mert
"pápista tanokat" hirdetett ... Örvendetes, hogy azóta nagyot
fordult az idő, s ma úgy sejtjük, Romániában Eminescu pél
dája is serkentően hatott. Egy-egy haladóbb ortodox püspök
teljesen a modern katolikus Egyház eszközeivel törekszik a
hitélet bensőségesebbé tételére, Ion Pillat, az egyik leg
kiválóbb román költő, Francis Jammes-ot fordít és Rilkével
levelezik, s nyissuk ki a "Gdndirea"-t, Nichifor Crainic folyó
iratát: szinte minden számában találunk valami katolikus
vonatkozást, valami katolikus inspirációt. S ez természetes is,
mert nemcsak a románságra, hanem minden balkáni népre
áll, hogy vallási életének elmélyedése és megújhodása, mely
épp e primitív emberi közösségekben rendkívül jelentős,

csa~ a katolikus példa követésétől remélhető. Ezért jelent
Emmescu példája útmutatást napjainkban is, a költő szüle
tésének kilencvenedik évfordulóján.
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