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MADAME ACARIE,
, ,

FELESEG ES MISZTIKUS
IRTA: P. BRUNO DE JESUS-MARIE O. C. D.

(SZIRMAI JÓZSEfNÉ fORDíTÁSA)

Rousselle, a szent pap, ki az egész Saint-Étienne-du-Mont épülésére szol
gált, a maga idejében sok keresztényi szeretetet csepegtetett Pierre Acarie
szívébe az Angliából kiüldözott katolikus papok iránt. A fiatalember minden
pénzét nekik adta és miután a navarrai kollégiumot elhagyta, az oxfordi
egyetem egy Nicholson nevű doktorának anyagi ellátását vállalta magára.
Az eretnekség áldozataival való együttlét nem alkalmas arra, hogy rokon
szenvet ébresszen az eretnekek iránt! Mikor Pierre Acarie jogi tanulmányai
nak elvégzése miatt Orléansban időzött, a tönkretett templomok és főleg a
szánalmas állapotban lévő Sainte-Croix bazilika láttára még nagyobb ellen
szenvre gerjedt az úgynevezett reformált vallással szemben. Mindezek után
érthető, hogy a Liga feltámadása után sorompóba állitotta "eszközeit, sőt

életét, a vallás harcainak szolgálatára". Ebben az időben "Mademoiselle
Acarie"-t teljesen lekötik gyermekei. Nagy lelkiismeretességgel látja el apró
testi szükségleteiket. Vajjon a Liga levegője hatott-e rá ~ . .. Tény, hogy
ragaszkodik ahhoz, hogy háztartását maga lássa el és nem tűr semilyen
személyi kiszolgálást maga körül. ---,. "Bízzátok csak rám a gondozást"
- mondta cselédjeinek, - nem sok ideje maradt arra, hogyaspinéten, melyet
mesterien kezelt, játszogasson. Pompás ruhái, melyet férje óhajára viselt,
nyomasztóan hatottak reá, "nagy ellenszenvvel viseltetett a divatos csecse
becsékkel szemben, melyekkel jámbor anyósa látta el. Családja késztetésére
nem tudja elhallgatni, hogy legkevésbbé sincs kedvére az ilyesmi." "Miért is
nem vagyok egyszerű falusi asszony, hogy ne lenne kötelező rám nézve ez a
helyzetemmel járó sok világi divat és ostobaság l" mondta Andrée Levoix
nak, orléansi szobalányának.

Bizony komollyá vált az élet kívül-belül, a családban és a városban
egyaránt. És jóllehet asztalnál önmegtagadást önmegtagadásra halmoz és
térdenállva kényszeríti Andréet arra, hogy meghallgassa bűneit, Barbe Acarie
lelke nem szabad. Divatos regényeket olvas. Pierre Acarie a szentéletű Rousselle
tanácsára kedvesen és szinte észrevétlenül azon van, hogy Amadis könyvei
nek helyébe becsempéssze a "rézveretű, aranyozott, szattyánbőrbe kötött
lelkikönyveket". De Isten közeledik. Ő, aki haragudott, hogy egyszer kikészí
tették "egy közeli rokonának esküvőjére, mely alkalommal igen nagy gondot
fordítottak arra, hogy a legutolsó divat szerint jelenjen meg - mondja el
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róla legidősebb lánya, - ott azt látta, hogya társaság egyik tagja nála tet
szetősebben van felöltöztetve. Ezen erősen felizgult és bosszús haragra ger
jedt. .. Visszavonult a társaságt61 a kert egyik távoli sétányára, mintha
rosszul lenne és ott j61 kisírta magát." A bánatnak ezen indulata után Barbe,
Rousselle abbé egy kis könyvében erre a nagyjelentőségű kis mondatra buk
kant: "Zsugori az, kinek Isten nem elég." (Ez a mondás Szent Ágostonnak
Szent János leveléről sz616 VIII. homéliájábőlvan véve.) "Azt mondta nekünk
-- folytatja Mária, - hogy ez a mondás egy csapásra megváltoztatta lelkét
és megszüntetett benne minden földi dologhoz való ragaszkodást."

Isten ezt a párizsi asszonyt egészen megváltoztatta. "Más lelket, más
szívet" adott neki, írja róla Duval.

Ez az isteni intervenció Pierre és Jean születése között, 1588-ban történt,
és súlyos politikai eseményekkel esik egybe. " A ligatagok elhatározzák,
hogy elfogják a királyt. Tompa morajlás remegteti meg Párizst, Brissao
a május tizenkettedikérőltizenharmadikára virradó éjszakán aSaint Séverin
kolostorban összegyüjtött és "felfegyverzett hét-nyolcszáz diákot és három
négyszáz szerzetest, különböző kolostorok tagjait, kik készek voltak meg
támadni a Louvre-t."

A teológia három doktora vezeti őket... Ez a "Barrikádok napja"
Guise heroegnek hozott győzelmet. A király elmenekült és a város ura ő

maradt. III. Henrik ekkor készséggel beleegyezett abba, hogy felkenettetése
kor tett esküjét megújítsa. mely szerint királyságából száműz mindenfajta
eretnekséget, "a nélkül, hogy valaha békét kötne, vagy egyezkednék az
eretnekekkel" (roueni ediktum), de a Győzhetetlen Armada leveretése után
felhasználta Spanyolország helyzetét arra, hogy Blois-ban maga köré gyüjtse
a hadvezetőséget és gőgjének és melankóliájának egy rohamában 1588 deoern
her 23-án csalárdul legyilkoitassa Guise herceget.

Erre a hírre a Liga vezetői Párizsban, a huszonnegyedikéről huszon
ötödikére virradó éjszakán tanácsot tartottak d'Aumale herceg házában és
elhatározták, hogy a fővárost hatalmukba kéritik. "A Tizenhatok Tanácsá
nak szönokaí karácsony éjszakáján lázadást szítottak a nép között." Guincestre
Saint Gervais új plébánosa (egy megszállott, aki a körmenetekben ruhátlanul,
fehér lepelbe burkolva vett részt) dühöngve lázított az összes sz6székeken.
Január elsején Szent Bertalan templomában szönoklata végeztével felszólí
totta hallgatóit arra, hogy kezüket felelmelvén, esküdjenek meg, miszerint
"minden pénzükkel és utols6 csepp vérükkel" is bosszút állnak Guise herce
gen és minthogy Harley elnök éppen vele szemközt foglalt helyet, két ízben
is hozzá fordult, mondván : "Emelje fel kezeit, elnök úr, emelje fel jó rilagasra
kérem, hogy a nép is láthassa", De Harley megesküdött. Guincestre január
8-án Medici Katalin halálát a következő kommentárral közölte híveivel:
"Jót is tett, rosszat is, de azt hiszem, több volt az utóbbiból. E felől biztos
vagyok. Ma, uraim, az előtt a probléma előtt állunk: imádkozzék-e érte a
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katolíkus egyház; érte, ki oly helytelenül élt, mint ahogyan élt és oly gyak
ran támogatta az eretnekeket .. , Én azt mondom, uraim, ha egy Miatyánk
és egy Üdvözlégy erejéig meg akarnak emlékezni róla, ám tegyék; annyit
használ neki, amennyit éppen használ, s ha nem kívánnak imádkozni érte,
Ile tegyék. Ezt teljesen önökre bízom." Ugyancsak Guincestre volt az, ki
III. Henriket azzal vádolta meg, hogy a gonosz szellemekkel érintkezik;
6 volt az, aki 1589 augusztusában dicshimnuszt zengett a dominikánus Jacques
Clémentről, III. Henrik gyilkosáról. Ezt a bűntettet megelőző nagypénteken
azt mondta Guincestre az Unió egyik vezető személyiségének, aki Valois
Henrikkel szemben melengetett bosszúérzése miatt nem merte elvégezni
húsvéti áldozását, hogy "megáll félúton és semmiségek miatt nyugtalankodik,
míg közülük, önmagát, ki mindennap az Úr Testét konszekrálja a szent
misében, sem kivéve, nem akadna senkisem, aki habozott volna megölni őt..
hacsak abban a pillanatban nem, amikor az oltárnál Isten drága testét tartja
kezében." És ez alapjában véve az 1589 januárjában kiadott sorbonne-i
dekrétum fanatikus értelmezése volt csupán.

Biztos, hogya saintgervais-i nagy templomban Madame Acarie is hallotta
rettenetes lelkipásztorának tanításait. "Az eretnekséggel és a vallási dolgok
kal való Iibertínizmussal szembeni iszonyodása semmihez sem volt fogható",
mondja róla a boldoggáavatás folyamán a Jézusról nevezett (de Bréauté)
Mária tanúvallomása. "Mindíg határtalan gyűlölettel viseltetett az eretnek
ségekkel szemben; nagy undorral beszélt róluk és gondosan vigyázott arra,
hogy gyermekei és cselédei meg ne hallják soha a veszedelmes tanokat ..."

Mikor hírét vette annak, hogy az eretnekek ismét zavarognak, egészen
belesápadt. Haragjában sírva mondta: "Ezek a mi 1lgyeink. Ezért kell nekúnk:
imádkoznunk", jelenti ki róla Szent Józsefről nevezett Mária. Az ember szinte
Avilai Szent Terézt véli hallani: "Ó, Jézus Krisztusban kedves nővéreim ...
segítsetek kérnem ezt a kegyelmet. Ez a ti hivatástok, íme, ezek a ti 1lgyei
tek." (A Tökéletesedés Útja, I. fejezet.)

Jézusról nevezett Teréz a lutheranizmus alatt szenved. - "A szeren
csétlen lutheránusok" - kiáltja. - "Ezek a bajok tönkreteszik Francia
országot ..." A Megtestesülésről nevezett Máriát a kálvinizmus ütötte sebek
gyötrik. Mindkettő azért szenved, mert lelkek vesznek el, de szenvedésük
különlegesen jellegzetes; a XVI. század e nagy misztikusai szükségképen
érzik, hogy az eretnekségek magát az evangélium szellemét pervertálják és
szárítják ki. "Luther tévedésének mélyén (írja Keresztes Szerit János) a kegye
lem érzékelhetőségének rendetlen vágya él, a tauieri misztika eme elfajulása,
melynek következtében a lélek kétségbeesik a felett, hogy valaha is lsten
barátjává válhatnék és valamilyen bizalom-hitben keresi üdvösségét, mely
cselekedetek nélkül vált meg s melyet nem éltet a szeretet." Kálvin viszont
a. kereszténységből csak a gyilkos betűt tartotta meg, a betűt, mely öl. Hajtha
tatlanul, mint Genfben a Reformátorok falánál, - ostoroz és kétségbeesik-
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A misztikus élet lehetetlenné válik a kálvinizmus jeges atmoszférájában.
A "lelkinövényzet" kipusztul ez alatt az éghajlat alatt! Ha pedig végig
követjük ezeket a meggondolásokat, igazolva látjuk valamennyire a szent
inkvizíció principiumát.

"A Megtestesülésről nevezett Mária az eretnekek konverziójáról beszélt
nővéreinkhez, kik között ott voltam én is - mondja Szent Józsefről nevezett
(d'Amiens) Mária, - s olyan lázas izgalomba jött, hogy szinte lángolt az
arca s felállván, lábával toppantott s így szólt: ,,6, ha itt állna előttem

az utolsó megtérni nem akaró eretnek, összetaposnám."
A felháborodástól eltekintve, Madame Acarie ugyanazt mondja, mint

a "Summa Theologica". Szent Tamás azt tanítja, hogy egy eretnek, bárki,
bármi légyen is, halált érdemel, ha ragaszkodik tévedéséhez, avagy vissza
esik abba.

Az ilyen konklúzió ellenszenves a modern társadalom szemében, mely 
mondja Chesterton - "rendőri intézményében azt tartotta meg, ami elnyomó
és szégyenletes. A nyomort hajszolja, a szerencsétlenséget kémleli. Lemond
arról a munkáról, mely egyébként hasznos és nemes: nem bünteti az állam
ban hatalmas árulókat s az egyházban hatalmas eretnekeket. A modernek
tagadják az eretnekek megbüntetésének jogát. Bennem erre felvetődik a
kérdés: van-e jogunk megbüntetni bárkit is, aki nem az?" (The Man who
was Thursday.)

II.

"A szép Acarie."

Ez időtájt történt - írja Duval, - hogy M. Guincestre a saintgervais-i
templomban tartott egyik beszédében azokról az anyákról és apákról szólt,
akik hanyagságból nem tanítják gyermekeiket a katekizmusra és közben ezt
a kifejezést használta: "Ha azt mondom egy gyermeknek: Jöjj fiam és
mondjad; mi a hit ..." Mlle Acarie anyósa a hallgatóság között egyik kis
unokáját tartotta a karján. A gyermek abban a hitben, hogy a szónok hozzá
beszél, fennhangon felelte: A hit Isten adománya, és folytatta volna a meg
határozást, ha nagyanyja, látva, hogy többen a gyermek felé fordulnak,
nem tette volna azonnal szájára a kezét ...

Madame Acarie, a párizsi asszony huszonöt éves volt ekkor. És Keresztes
Szent János akkoriban húnyta le a szemét az andalusiabeli Ubedában.
Madame Acarie nem ismerte Karmelnek ezt a szentjét, nem hallott róla
semmit, de lelke megérezte lelkét. Ebben senkisem kételkedhetik, aki köze
lebb férkőzik hozzá. A karmeliták szabályzataiba "azokból aszövegekből,

melyek legkedvesebbek voltak neki és melyeket leggyakrabban mérlegeit",
bevette a "Montée du Karmel" utolsó mondatait :
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"Jézus, jl1ária - az a lélek, aki a következőket megcselekszi, rövid idő

alatt nagyot tog gyarapodni. - Keresztes Szent János Atyától . . . Kívánjatok
mindenből kivetkőzni és nagy szegénységben lenni minden világi dolgot illetőleg

a mi Urunk Jézus Kriszcusért . . ."
Milyen boldogok voltunk, mikor a pontoise-i vén Karmelben kezünkkel

érintettük ezt a szöveget abban a cellában, melyben a Megtestesülésről neve
zett Mária meghalt! Tárgyi bizonyítékát láttuk benne annak, amit amúgyis
sejtettünk. Most, hogy lányai (és mily nagy szeretettel) kibetűzték boldoggá
avatási dekrétumát, bizonyságot kaptunk. Egészen világos a francia Karmel
megalapítója és a Sötét Éjszaka misztikus szerzőjeközöttí megegyezés. Madame
Acarie "azon volt, hogy (gyermekei lelkébe) beleégesse a hit aktusainak
jelentőségét és azt tanácsolta, hogy csak a hitre és általában a teológiai
erényekre alapítsanak mindent." Az egész "szentjánosi" oeuvre vezérfonala
egyedül a hit, "az Istennel való egyesülésnek közvetlen és megfelelő eszköze."

A hit Isten adománya. A kis Acarie, a karonülő gyermek kijelenti azt
az igazságot, mely három év óta nyugtalanítja anyja lelkiismeretét. Ezt a
józan ítéletű asszonyt a hit, és csak a hit elégítette ki. És íme, "egész másnak
érzi magát, mint azelőtt. Úgy érzi, mintha "más lelke, más szíve, más értelme
volna, mintha máskép járna, hallgatna, látna, beszélne". Fukar az, aliinek
Isten nem elég.' ez a hatgyermekes anya teljesen megváltozott. "Annyira és
oly hirtelenül - írja Duval, - mintha Isten villámmal sujtotta volna; tel
jesen felfordult benne minden."

Pierre Coton, a szép, komoly és szelíd jezsuita a következőképen testi le
Madame Acariet. "Ő, aki rendszeresen gyakorolta magát abban, hogy ájta
tosságának özönével árassza el érzékeit és önzéstől, érzéki kielégüléstől men
tesen tartsa meg tisztaságát ... nem hallhatta az ünnepi harangole 3i::W::t.

nem nézhetett szentképre, nem hallhatott dalt a nélkül, hogy meghatott,;ú;ú'
ban és Istenhez való felemelkedésében elragadtatásba ne essék. Ki nem lehet
mondani - folytatja bizalmasa, - mennyire uralkodott magán, hogy érzései
nek ellent tudjon állani. Néha, hogy elvonja magát, kénytelen volt gyorsan
szobájába vonulni, a kertbe menni, az ablakhoz állni, helyzetet változtatni,
letérdelni, felállni, leborulni, az ágyra, székre ülni és szökni szívének fel
buzdulásai elől, nehogy elragadtatásba essék: neki nagyobb megerőltetésbe

került az, hogy visszatartsa magát a látható és érzékelhető devoció kirebba
násaitól, mint másnak az, hogy ezt a devóciót elnyerje. Ezt saját magától
tudom. A lelki édességektől való félő menekülés vagy három hónapig tartó
semmihez sem fogható alázatosság érzését keltette benne."

"Néha kis pálcikát tett a szájába, hogy fel ne kiáltson, máskor két
matrac közé feküdt", állítja Szent Józsefről nevezett Mária. "Láttam őt,

mikor nagy gonddal vigyázott arra, hogy senkise vehesse észre azt, ami
rendkívüli. És ha néha mégis láthatóan zajlott le benne az Isteni szerétet
kirobbanása vagy az elragadtatás, különbözőbetegségeire tolta a jelentőségét. "
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Mindez különös volt és érthetetlen. Senkisem tudta megnyugtatni a.
fiatalasszonyt. Igaz, nem volt könnyű ítéletet mondani és állást foglalni
ügyében: "Mikor Genevieve nevű lányát hozta a világra - mondja Jeanne
L'Espervier -, Isten megengedte, hogy elragadtatásában semmiféle szülési
fájdalmat ne érezzen. Pedig azok, akik a szülésnél segédkeztek, azt állították,
hogy anya és gyermeke életveszélyben forogtak. .. Andrée Levoix és mások
állítják, hogy látták a hölgyet a saintgervais-i templom kápolnájában,
amikor nagymise közben elragadtatásba esett és csak vecsernye után tért
magához. Ekkor azt kérdezte, vége van-e már anagymisének 1"

Aznap este hasonló távollét után Madame Acarie sietve tért vissza a
palotába, ahol nagy megdöbbenéssel várta férje és anyósa. "De még ennél is
nagyobb bámulatba ejtette őket", folytatja Duval, "amikor a többi hölgy és
kisasszony társaságában egy körmeneten, az isteni szeretet oly forró és hatal
mas lángra lobbant benne, hogy szinte meghasadni érezte szívét és olyan
nagyot kellett kiáltania, hogy a többiek szóhoz sem jutottak a döbbenettől";

egyik így, másik amúgy próbálta indokoIni a dolgot. Az ilyesmi többször is
megtörtént vele, még anyósa jelenlétében is, aki valamely testi megbetegedésre
gyanakodván, minden áron orvossal akarta megvizsgáltatni őt. Madame
Acarie, egyrészt, mert amint az Amiens-i alapítás alkalmából utazás közben
mondotta nekem, akkoriban maga sem tudta pontosan mi az, ami történik vele,
másrészt, mert ezek a rendkívüli élmények testileg is erősen megviselték, ebbe
is beleegyezett. Az orvosok egy időre kezelésbe vették és mert feltűnően piros
arcszíne miatt vérbőségre gyanakodtak, annyiszor vágtak eret rajta, hogy az
oldala szinte elhalt és alig működött. Mindez természetesen megkönnyebbülés
helyett nagy szenvedést okozott neki. Betegsége (ha betegségnek szabad
nevezni állapotát) más gyógyszert kívánt; Gallenus és Hypokrates minden
gyógyírjánál magasztosabbat, annyira, hogy az orvosok minden mesterkedése
ellenére sem szűntek meg elragadtatásai, kiáltozásai, sőt fokozódtak és el
múlván, felette nagy gyengeségben hagyták. Anyósa nagyon aggódott érte és
egyszer, mikor vendégeik voltak, így szólt a hölgyekhez és kisasszonyokhoz:
"No de mi baja lehet alányomnak 1 Fogalmam sincs róla: bizony rövid ideig
tartott az öröm t"

Az irodalmi igényeket félretéve és bizonyára a teológusok és pszicholó
gusok örömére bőven idézzük a Madame Acarie boldoggáavatási perében
szereplő komoly tanúkat és gyóntató atyáit. A fontos az, hogya maga élő

valóságában és minden részletében foghassuk meg a fiatal feleségnek a "misz
tika" és a "szellem" világába való hirtelen behatolását. Szent Terézia az
"Ötödik Szállásban" leírta a selyemhernyó bábjának pillangóvá való átalaku
lását s úgy érezzük, mintha itt hasonló folyamat előtt állanánk. Igen, amint
analizálni kezdjük az esetet, hiszünk már benne. A tanúk kijelentései nyomán
világos, hogy itt nem lehet szó semmiféle bántó exhibicionizmusról. De íme,
amit Szent Józsefről nevezett Mária ad elő:
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"Volt idő, amikor nem tudott lábon állni a nélkül, hogy rendkívül heves
fájdalmakat szenvedett volna. Sőt, még ha nem is járt, akkor sem szűntek meg
fájdalmai és külsején meglátszott, hogy valami rendellenesség történik benne.
Egyszer láttam a lábát olyankor, amikor annyira fájt neki. Nem vettem észre
rajta semmi elváltozást. Ha azonban hozzányúltam, elviselhetetlennek érezte.
Egy kenőcsős tapaszt kért, mely se nem használhatott, se nem ártott neki.
Még mindíg birtokunkban van az a tapasz, melyet hol az egyik, hol a
másik lábára helyezett. Sokszor nevettem rajta. Ez az orvosság semmiféle
enyhülést sem adhatott bajának. De mégis arra volt jó, hogy bajának igazi
okát elpalástolja. Pénteki napokon megkétszereződtek fájdalmai és szava
hihető emberek állították, hogy nagyböjt alatt és bizonyos alkalmakkor a
fájdalmak belső stigmákat hagytak hátra, melyeket az Úr Jézus szívére,
kezére, lábára nyomott. Az ezt állítók között volt például főtisztelendőCotton
Jézus-társaságbeli atya is, akivel szemben Madame Acarie különös bizalommal
tárta fel szívét s aki így egyenesen ő tőle értesült a stigmák létezésének meg
dö bbentő valóságáról.'

Cotton atya valóban ezt írta Monsieur de Marillac-nak:
"Tanúim legyenek az ő őrangyala és az enyém, aki vigyáz arra, amit én

most írok: igaz, hogy testében láthatatlan stigmákat viselt és viselte a tövis
koszorút is, úgy, hogy bizonyos órákban, de különösképpen pénteken, szom
baton és a nagyböjt napjain, iszonyatos fájdalmakat érzett lábában, kezében,
oldalában és fejében, mintha valaki átdöfte volna azokon a helyeken és fel
függesztette volna őt. Ezt a titkot soha senkinek fel nem fedtem, mert könyör
gött és megígértette velem, hogy soha nem szólok erről, mert különben soha
többet nem tudna elmondani valamit, abból, ami rá vonatkozik."

Ha kételkednénk Cotton Atya kritikai értékében, hallgassuk meg, mit
mond Henry Brémond:

Rossz lelkivezető az, - mondja - aki vállat von és mindent vagy a
szóbanforgó egyén csalárdságával, vagy valamely ördögi szemfényvesztéssel
(Cotton atya misztikaellenes kortársai nem igen ismerhetnek egyebet ezen a két
lehetőségen kívül), akár pedig ideges rendellenességek alapján akarná meg
magyarázni, úgy mínt korunk misztikaellenes lélekbúvárjai. Cotton atyának
egész más elgondolásai voltak. Hússzori alapos megfigyelés után meggyőződést

szerzett arról, hogy Isten karja most sem rövidebb, mint valaha és hajlandó
volt fenntartás nélkül hinni az isteni egyesülés külső és belső csodáiban. Ennek
a leigázó, birtokbavevő hatalomnak a lelkeken megmutatkozó jelei érdekelték
és mélységesen meghatották . .. De azért óvatosságánál és az önmaga iránti
bizalmatlanságnál fogva, ő sem volt hiszékenyebb, mint korának bölcsei:

A már emlitett de Berulles bíboros úr azt mondta nekem, hogy igaz,
hogy a szóbanforgó Megtestesülésről nevezett Mária nővér kezén, lábán és
oldalán az Úr szenvedéseinek láthatatlan stigmáit viseli, amit ő azért is tud,
mert a nővér a lelkivezetőt megillető nyiltsággal beszélt vele. Ő azonban

VIGILIA



Isten nagyobb dicsőségére, jónak látta próbára tenni a dolgot és ezért többször
és különböző alkalmakkor megérintette a stigmák helyét a nővér kezén és
világosan látta, hogy ez érintés igen nagy fájdalmat okozott. Az említett bíboros
úr annyira tisztelte és annyira nagyratartotta őt, hogy mikor egyszer említést
tettem neki arról, hogy egy igen erényes szerzetesnőneka Madame Acarie fej
fájásához hasonló fájdalmai vannak, ezt felelte: "Hasonlítsa csak össze azt a
jó leányt ezzel a hölggyel. A különbség akkora, mintha egy tű hegyét az ég
bolttal akarná összehasonlítani."

A Madame Acariet gyötrő rendkívüli jelenségek felsorolásánál teljesség
kedvéért tegyük hozzá azt is, hogy Monsieur de Berulles a Rue de Paradis-n
lévő saját házában "látta, amint ima közben felemelkedett a földről". Sajnos,
azért, amit Szent Józsefről nevezett Mária "biztos tanúságok" alapján mond
el, a nagy bíboros nem áll jót, mert - bármi különösen is hangzik -, a
Megtestesülésről nevezett Mária nővér első perében nem tanúskodott rokona
mellett. Többek között tőle magától szerettük volna hallani a Nicole Tavernier
híressé vált exorcizmusának részleteit, melyek szerint Madame Acarie ügyes
csellel bizonyította be, hogy a híres igazlátónő bizony hazudik. "Monsieur de
Beulles majd jobban megmondja és helyesebben látja, amit mondani szerét
nék" írja ebből az alkalomból Pacifique atya, a jó kapucinus, Monsieur de
Marillac-nak.

Bárhogy is álljon a dolog, az összes kutatások világosan megmutatják,
hogy Madame Acarie minden rendkívülisége mellett tökéletesen "pruden
tissima" a szónak Keresztes Szent János-i értelmében. S ez az, ami gondolko
dásra kényszerít, mert mi lenne meggyőzőbb, mint az, hogy éppen azok kutat
ják a dolog mibenlétét velünk, akik gyakran ellenőriztek másokat és szelle
mükben, testükben, egész életükben maguk is megélték a "modalis természet
felettiséget ?".

Ez a kifejezés, mely a rendkívüli misztikus jelenségeket és csodálatos
tényeket foglalja össze, módot ad arra, hogy a hittudósok megkülönböztessék
emezeket azoktól, melyek a belénk árasztott hit lényegében természetfeletti
területén s azon adományok területén mozognak, melyekben a misztikus "élet"
gyökeredzik. Kell, hogy éljen bennünk ez a megkülönböztetés és hogya ter
mészetfeletti világrendben felfogjuk az "élet" ontológiai elsődlegességét

"a jel" felett. De, ha a pszichologia terén elhanyagoljuk emezt -légyen a jel
bármily nyugtalanító néha -, megtörténhet. hogy elmossuk a szó szoros értel
mében vett misztikus teológia és a közönséges teológia közötti határvonalat
s Így szerencsétlen és az igazságnak meg nem felelő képet alkotunk vizsgáló
dásunk tárgyáról. Az az eksztázis, melyet Szent Terézia fr le a "Hatodik Hajlék
ban", letagadhatatlan s nyilvánvaló jel akkor, ha a misztikus életből fakadó
tényleges erényekkel függ össze. Keresztes Szent János sem hanyagolja el a
"lélek passzív éjtszakája" elején, ahová szerinte egyébként "igen kevés lélek
tud felemelkedni".
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Madame Acarie ugyanis át fog esni ennek az "előlegezett purgatóriumnak
kemény lúgozásán". Most ,,az eksztázis gyengeségétől"senyved, mely a misztikus
élményeket követi. Látom őt a Rue des Juifs-en, hat gyermeke között, kik
mindnyájan azon vannak, hogy "minden eszközzel szórakozást nyujtsanak
neki"; "vezeklést tart és sanyargatja magát", "hogy Isten" ezeket a dolgokat
benne megszüntetni kegyeskedjék. 6 még nem szokta meg azokat az "utakat,
melyeket Isten azoknak a lelkeknek tartogat, akiket átlagon felüli tökéletes
ségre hív meg". "Alázatossága és abbeli félelme, hogy netalán megcsalattassék
- mondja Szent Józsefről nevezett Mária, - kételkedésre késztette őt,

- s aztán hozzá teszi - és ez nem szűnt meg addig, amíg Isten engedeiméből

egy jóságos kapucinus szerzetessel nem került érintkezésbe, aki legnagyobb
csodálkozására elmondta neki mindazt, ami lelkében történik, úgy, mintha
csak olvasott volna benne. Ebben az időben szabadult meg kételyeitőlés meg
bizonyosodott a felől, hogy az, ami benne történik, a Szentlélek Úristen hatása.
Ettől kezdve annyira Isten foglalta el lelkének minden képességét, hogy aki
cselekedeteit figyelte, világosan látta, hogy minden amit tesz, Isten lelkének
sugallatára történik."

Az a barát, aki Madame Acarie-t megismertette önmagával, az angol szár
mazású Canfeld Benedek volt. Canfeld meglehetősen viharos fiatalság után,
Meudon-ban 1586-ban öltötte magára a szerzetesi ruhát. Bremond ezt írja
róla: "Novicius korában hosszantartó eksztázisaival szinte megijesztette szer
zetes társait. Egy ilyen két napig tartó elragadtatása közben az orvosok, akik
rendszerint nem folyamodnak Istenhez, amíg a természettől még várnak vala
mit, elrendelték, hogy frissen levágott galambokat rakjanak... fejére;
lábát, combját vastag tűkkel szurkálták, a nélkül, hogy fel tudták volna ébresz
teni. Egyébként csakhamar meggyőződtek arról, hogy a kegyelmek, melyek
ben részesül, milyen nagyon kiválóak és rendkívüliek." Tény, hogy Canfeld
Bence doktrinája és ítélete mindenképpen helytállónak bizonyult. Madame
Acarie misztikus élete sohasem vált házasélete és nevelői kötelességeinek kárára.
Az isteni kegyelem segítségével még elragadtatásai közben is játszadozott
kicsinyeivel : Miklóssal, Máriával, Péterrel, Jánossal, Margittal és Genové
vával.

(Folytatása következik.)
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