
P. BRUNO DE JÉSUS-MARIE:

MADAME ACARIE HITVES ÉS MISZTIKUS

Az extázisnak ezek az első és aggodalmas évei egy forradalmi
Páris kellős középén teltek el. Huszonkettőtől huszonhét éves
koráig tartott ez az időszak. Akkoriban egyszer, például "egy
dühös ember kardot emelt reá. .. ő bátran odaállt a kard he
gye elé, mondván: Ime, itt a szívem, csak szúrjad bátran, ha
Isten úgy akarja,"

Miután 1588-ban Bloís-ban meggyilkolták Guise herceget,
a huguenotta ellenes Szentszövetség nemcsak a fent említett
Guincestre-féle prédikációkkal fűtötte a nép fanatizmusát, ha
nem más szenzációs látványosságokkal is. L'Estoile meséli,
hogy 1589 januárjának végén "párisi kis gyermekek, leányok,
fiúk vegyest, körmenetben vonultak végig a városon és temp
lomról-templomra menvén, nyilvánosan imádkoztak, nagy cso
portokban, kettesével felsorakozva, égő gyertyákkal kezük
ben, és litániákat énekeltek, melyeket plébánosaik írtak elő

nekik. "Különös menet lehetett az a fehér ingekbe öltözött
emberekből álló processzió is, melynek résztvevői a kezükben
vitt égő gyertyákat vezényszóra oltották el s azt kiáltották:
"Isten kioltja a Valóis-k fajtáját."

Közvetlenül Jean Acarie keresztelője után, 1589 február
6-án, Mayenne kimondhatatlan örömujjongás közepette vonult
be a székvárosba. Ugyanazon hónap 17-én újra alakítja a Szö
vetség tanácsát. Acarie, Lhuillier és Michel de Marillac, aki
akkoriban a parlament tagja volt, szintén résztvettek benne.
A rá következő májusban és júniusban a senlis-i vereség után,
mely kétezer halottjába került a Ligának, De Marillac taná
csos, a sebesülteket látogatván, gyakran találkozott Madame
Acarieval és anyósával: "Találkoztam vele 1589-ben a Saint
Gervais melletti kórházban, és láttam, milyen gonddal ápolta
a betegeket. Fehérneműt, kenőcsöket, élelmiszert hozott nekik,
vigasztalta, bátorította őket, csodálatos kitartással, kellemmel
és hatékonysággal, mely annál erősebb volt benne, minél
jobban látta, hogy a szegény betegek milyen rosszul vannak
ellátva, hogy többen fekszenek egy ágyban, ami rendkívül
módon felháborította rendszereteténél fogva és annyira ellene
mondott természetének, hogy szinte éppen ezért kívánta a
maga számára ezt az állapotot, és én nagyon gyakran láttam
őt, mert ez a kórház egészen közel volt plébániánkhoz és sok
szor volt alkalmunk, hogy átmenjünk oda,"

Miközben Madame Acarie irgalmas szeretetét árasztotta
szerteszét, a Liga-tagok Le Béarnaís-vel egyetértésben azt a
vészhírt terjesztették, hogy Valois Henrik angliai Erzsébet
példáját követvén meg fogja semmisíteni országaiban a szer-
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zetesrendeket. Ekkor történt, - mint ahogy már mondottuk
volt - hogy egy huszonkétéves fiatal dominikánus, "átadván
magát, mint ki visszaadja lelkét Istenének" megölte a fran
cia királyt. Miután elöljárója biztosította afelől, hogya szent
cselekedet elkövetése után egyenesen a mennyországba ke
rül, Jaques Clément kését egyenesen Henrik altestébe mártot
ta és úgy maradt ott, keresztbe font karokkal, várván, hogy
lemészárolják. Párist erre őrjöngés fogta el. Madame de
Montpensier indítására az egész város a vidám zöld gyászt,
L'Bstoíle szerint "a bolondok libériáját" viselte.

Halálának pillanatában azonban, Henrik, aki egyébként
keresztényi halállal halt meg, Le Bérnais-t tette meg utódjául,
arra kötelezvén őt, hogy katolikussá legyen. Röviddel ezután,
IV. Henrik megkisérelte székvárosának elfoglalását. Mayenne-t
azonban II. Fülöp támogatta. 1590 március 8-án a spanyol ki
rály megkérte és felszólította az összes keresztény fejedelme
ket arra, hogy hozzá csatlakozzanak "a tévtanok kiirtására és
Franciaország legkeresztényibb királyának, X. Károlynak fel
szabadítására." Ezalatt az agg Bourbon kardinálist értette, akit
a Liga-tagok elismertek. Fülöp kijelentette, hogya szent
ügyért készséggel veti latba hatalmát és életét. Másnap meg
parancsolta az akkori főinquisitornak, a toledói érseknek,
hogy jegyzéket állítson fel mindazokról, kik királyságának ja
vait élvezik, hogy ezek, mintha csak keresztesháborúról lenne
sző, anyagilag járuljanak hozzá a "Franciaország megsegítésé
re" szánt két hadsereg fenntartásához.

IV. Henrik, a spanyol király ellenére is, megnyerte az
lvry-í csatát Mayennel szemben, akinek pedig már akkor 500
lövész és 1200 wallon-i lándzsás állt rendelkezésére. A Tizen
hatok, tartván a közhangulat változásától, menten a híres Pa
ter Christint szólaltatták meg Párís szószékein. A nép, beszé
dei nyomán belenyugodott a megpróbáltatás szükségességébe
és készségesen támogatta az 1590 májusától szeptemberéig
tartó iszonyatos ostromot.

A "Liga Lakájának" és a "szép Acarie-nak" magatartása
Párís ostroma közben igen világos és egyszerű. "Férje ura, ő

és egész családja be voltak zárva" a városba. S mikor "annak
hire, hogy a nép éhenhal, eljutott hozzájuk", a jövendőbeli

"Szentháromságról nevezett Mária nővér örömmel ragadta
meg az alkalmat ahhoz, hogy jót tegyen és az irgalmasság cse
lekedeteit szinte szent túlzással gyakorolta."

"Anyagi eszközei megcsappanván, nem tudta folytatni
szokott alamízsnálkodását, s ezért, az irgalmas szeretet újabb
ötletet adott neki." A faggyu barnás lerakodásából készült ke
nyérből táplálkozott s megvonta magától a neki szánt kenyeret
azért, hogy kioszthassa a szegények között, Ezt olyan ügyesen
csinálta, hogy sem férje, sem anyósa nem vették észre. "Oly
szomorú dolog. volt nézni a szenvedést, s annyira szükséges
volt a hit ügyének érdekében ellenállni tudni." "Egyszer mi
kor templomból hazajött - mondja Mlle. de Marillac - ka-
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puja .előtt két úri emberrel találkozott, akik arra kérték, adná
nekik kutyáját. Ez a végső nyomor annyira megrendítette,
hogy szólni sem tudott, csak intett nekik, hogy vigyék az álla
tot. Zokogva lépett be a házba, s még később is mondogatta,
hogy azóta is mindig rettenetesen sajnálta, hogy nem hívta be
az urakat, de akkor nagy megrendülésében nem tudott egye
bet tenni, mint sírni." Miután megették a lovakat és szama
rakat, a macskákat és kutyákat, majd a patkányokat is, a la
kosság ott tartott, hogy lisztté őrölje a kisdedek temetőjéből ki.
ásott csontvázakat !

Madame Acariet annál is inkább sarkalta hősies segíteni
vágyása, mert rájött, "hogy anyósa az ágyak szalmazsákjai kö
zé dugta el a családjuknak fenntartott búzakészleteket." "Rejt
tesse el olyan helyre, melyet nem ismerek, - mondta Barbe,
készen arra, hogy feljelentést tegyen, - mert ha megtalálom,
semmi sem fog megakadályozni abban, hogy az ínségeseknek
ne adjam." Házát a hátsó kapun hagyta el, a Rue des Écouffes
felől, s ott mindjárt rátalált a szegény nyomorultakra, akiket,
sajnos, nem hívhatott be magához. "Semmihez sem fogható
vidámsággal és szívélyességgel" gyorsan, mint az isteni szere
tet maga, szétosztott közöttük mindent, amit csak el tudott lop
ni saját othonából, Kapzsi az nagyon, kinek Isten nem elég.
Ha betegekre bukkant, bekötözte őket. "Nagyon ügyes volt és
ismerte az összes kenőcsöket."

Madame Acarie "olyan őszinte szívvel és olyan készsé
gesen sietett mások segítségére, hogy az emberek teljes sza
badsággal és őszinteséggel fordultak hozzá, bármikor, a nap
bármely órájában, reggel, este, étkezés közben, úgy hogy egyet
len perce sem volt a maga számára, lévén mindenki szíve
sen látott vendége. " Olyan keményen és kitartóan gyakorol
ta az irgalmasság cselekedeteít, hogy sem testét, sem lelkét
nem engedte megpihenni. "Azt mondom - mondja Mária lá
nya - amit, jóllehet nagy meg szégyenülésemre, boldogan lát
tam nála." Azt hiszem nyilvánvaló Madame Acarie azon vallo
másának mélysége, melyet Páris ostromára vonatkozóan Mlle.
de Marillac-nak tett: "Arany korszak volt az, melyben az em
ber sem evésre, sem ivásra nem gondolt, hanem csak arra,
hogy Istenhez folyamodjék."

A pármai herceg míután Hollandiát kiürítette, a spanyol
hadsereggel II. Fülöp parancsára Mayennehez csatlakozott és
megmentette Párist. Tizenháromezer ember pusztult el éhen
akkor. A forró láz még harmincezer ember halálát okozta.
1591-ben és 1592-ben IV. Henrik megállás nélkül küzdhetett
az egyesült két ellenség: a pápaság és Spanyolország ellen.

1591 szeptemberében a Tizenhatok, miután X. Károlyt
halottnak nyilvánították, ezt írták 'II. Fülöpnek: Biztosíthat
juk Legkatholikusabb ,Fenségedet afelől, hogy az összes
katholikusok kívánják és akarnák miszerint Legkatholiku
sabb Fenséged nyerje el koronánk jogarát és uralkodjék fe
lettünk." Ha ezt túl terhesnek érezné azonban, arra kérik,
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adná nekik királynőül leányát Klára Izabella Eugénia infáns
nőt, "aki ritka erényeivel mindenkinek szemébe ötlik" és a
vőt akit választott: a fiatal Guise herceget.

Ezt a levelet, amint azt L'Estoile-nál látjuk, Pierre Aca
rie is aláírta. 'November 5-én aplace maubert-í karmeliták
templomában ünnepi körmenetet tartottak Guise herceg trón
raemeltetéséért "akiben a nép jövendőbeli királyát látta."
Másnap titkos szavazással tíz polgárt választottak a célból,
hogy megalkossák a Tizenhatok Társaságának titkos tanácsát.
Az első választott De Saint-Yon, a második Pierre Acarie.

Kétségtelen, hogy "a Liga Lakája", nem vett a szö szoros
értelmében részt Brisson elnök kívégeztetésében, mely azok
ban a napokban történt (ugyanis nem szerepel azután a halál
ra ítélt bűnösök között); de azért neki is döntenie keUett a
Tizek Tanácsában- "melynek feladata az volt, hogy gondol
kozzon, parancsoljon és cselekedjen a többiek nevében" ab
ban az ügyben, melynek kapcsán Brissen-t és a többi áldoza
tot a Place de Greve-re hurcolták.

Mindez súlyos volt és következményeket vont maga után.
És bizony míkor IV. Henrik, abjurációja és felkenettetése
után, 1594 március 22-én Párisba bevonult, a Liga-tagok már
nem énekelték azt az elszánt dalocskát, melyszerint inkább a
vértanúhalált váUalják, semhogy heretikus királyuk legyen.
Valójában pedig még keményebben bűnhődtek, mint ahogy
azt dalocskájuk szerint vállalták volna, mert büntetésük meg
aláztatásokkal volt teli. Készséggel elhisszük, hogy annak
idején Jehan LhuiIler, a kereskedők vezetője, aki átadta Pá
ris kulcsait IV. Henriknek és aki Madame Acarie-nak rokona
volt, közbenjárt a királynál "aki nem emlékezett sohasem
arra, ha szolgálatot tettek neki, sem arra, ha megbántották."
Lhuíllíer a mársékeltek közé tartozott, "politikus" embernek
mondták s az effajta ember mindig kész arra, hogy mindent
elintézzen s Pierre Acarie különben is annyira elvesztette
kedvét mindentől! ... De teológus barátai, a jezsuita Comme
let, a karmel priórja és mások tanácsainak hatása alatt, Aca
rie hajthatatlan maradt s nem adta meg magát. Ennek követ
keztében nem is részesült a királyi kegyelemben, elvesztette
minden vagyonát és hivatalát és azt a jogot, hogy Párisban
maradhasson, mint ahogy L'Etoisle-ban látjuk.

Szirmai Józsefné fordítása.

Folytat juk.
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