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"A gyászos sírhelyet láthatod csupán,
Mivelhogy az Erélyt, mely uralta e szentélyt,

Nem szánták konokul, bőszen lerontani
Mind, akikkel soha példája össze nem fért:

Gazságukkal gyilkosai."
(A Port-Royal sírfelirata)

Az Abrégé de Port-Royal] C,A Port-Royal rövid története") Jean
Racine utolsó műve, melyet befejezetlenül hagyott hátra. A szerző

halála után a szöveg sokáig kiadatlan maradt (a 17. század vége és
a következő század eleje a Port-Royal teljes felszámolásának és vég
ső lerombolásának ideje), maga a kézirat is hosszú időre eltűnt.i Az
első rész először 1742-ben jelent meg, a második rész (melynek
szerzősége bizonytalan) csak 1767-ben került nyilvánosság elé.

A két részből álló szöveg" (melynek második része hirtelen
töréssel ér véget) nem csak töredékessége miatt furcsa és érde
kes. Racine az első, aki a Port-Royal történeti bemutatására vál
lalkozott, írása azonban nem csupán történeti munka. Műfaja

meghatározhatatlan: egyszerre historiográfia és biográfia," és ez
zel szoros összefüggésben "hagiográfia" is. A rend lakóinak élet
története a szentek életéhez hasonló, nem véletlen, hogy haláluk
után szinte kultikus tisztelet övezi őket. Ezeknek a "szent lakók
nak" az élete megszenteli az épűleteikejt. Mert nem feledkezhe
tünk meg arról, hogy ez a szöveg elsősorban: védőbeszéd. Apoló
gia a Port-Royal mellett, melyre kezdetektől fogva annyi veszély
leselkedett.

De mit is jelentenek itt a kezdetek? Semmiképpen sem a meg
alapítás éveit. A Port-Royal (a Port-Royal de Champs) megalapí
tása 1204-re tehető, amikor Eudes de Sully'' egy Benedek rendi
kolostort épít, tizenkét apáca számára. Ez a szerény rend az el
következő két évszázad során teljesen ismeretlen marad, és ma
talán nem is tudnánk róla (bár az épülete lehet, hogy állna), ha
Jacqueline-Marie Arnauld 0591-1661) nem lép be a rendbe (8
évesen, az Angélique név felvételével), és nem lesz itt apátnő 11
évesen. 1602 a második fontos dátum a Port-Royal történetében:
úgy is mondhatnánk, hogy ez a Port-Royal születési éve.

A Port-Royal des Champs valódi története a 17. század elején
kezdődik, és mindössze száz évig tart. Az épületet 1709-ben le
rombolják. Mindaz, amit ma a Port-Royal des Champs helyén
látunk: egy neogótikus kápolna, melyet 1891-ben építettek a 13.
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századi kolostor romjai fölé. A régi apátság "mezejének" szépsé
gét nem ez az épület adja, hanem az ezt körülvevő, hárssal be
ültetett, érinthetetlen terület. Ez a "szűz" liget, melybe nem lép
het be a látogató, az emlékezés helye. Emlékeztető a halott
apácákra; ez a "szent" liget: temető.

De térjünk vissza Racine szövegéhez. A rend első kétszáz évé
nek Racine is csak egy oldalt szentel, és mindjárt a második olda
lon "színre lépteti" történetének első .föszereplöjét": Angélique
apátnőt. Már itt fontos megjegyeznünk, hogy története megírása
kor Racine "szereplőkkel" dolgozik. Legfontosabb szereplői (An
toine Arnauld, Ágnes anya, Pascal) közül a legszebben jellemzett:
Angélique anya. Az ő alakja nem csupán az első, hanem a má
sodik részben is központi szerepet kap.

Nyilvánvaló és sokat kutatott téma a drámaíró Racine és a
Port-Royal kapcsolata. Racine szakítását a Port-Royallal (az
"Imaginaires"-vitát" a Port-Royal egyik legjelentősebb teológusá
val és teoretikusával, Pierre Nicole-lal), majd a Phaedra bemuta
tójához köthető kibékülést számos könyv nyomon követi? Ebben
a tanulmányban nem ez az elszakadás-visszatalálás lesz a té
mánk. Azt vizsgáljuk csupán, hogy történetíró, "a krónikás"
Racine mennyiben maradt drámai szerző; milyen hasonlóságot
találhatunk a Port-Royal történetének és Racine színpadi művei

nek megírása (írásmódja) között,
Ehhez az Abrégé két nagy "jelenetét" (vagyis a két "nagyjele

netét") emeljünk ki. Mindkettő Angélique Arnáuld-val kapcsola
tos. Az első "jelenet" az első rész kezdetén található. A fiatal
apátnő korai éveiről szinte nem tudunk semmit. Tizenhét évesen
azonban - olvashatjuk Racine-nál - Isten, akinek nagy tervei
vannak vele, elküld hozzá egy kapucinus barátot. Ez a barát,
Racine jellemzésével élve, egy "libertinus", aki saját rendjét el
hagyva, idegen földeken bolyong, míg véletlenül a Port-Royalba
érkezik. Itt, Angélique apátnő kérésére, misét tart az apácáknak.
A kőzös imádság során olyan meggyőző erővel beszél a vallásos
élet boldogságáról és a benedeki regula szentségéről, hogya fia
tal apátnő úgy dönt: megváltoztatja egész addigi életét. Racine
szövegében itt egy "újjászületés" tanúivá válunk.

Ennek az eseménynek részletesebb leírását megtalálhatjuk
Angélique apátnő önéletrajzi munkájában, mely a Relation8 címet
viseli. A "relation" irodalmi műfajként beszámolót, elbeszélést
jelent. Angélique anya (aki egész életében idegenkedett az írásos
megnyilatkozástól) 1655-ban egy "beszámoló" megírásába kezd:
ez a beszámoló a Port-Royal védőbeszéde. Hogy megvédje a
rendet a rágalmazók ellen, a rend (a saját maga által alapított
közösség) történetének elbeszélésébe kezd. Ez a történet így saját
élettörténete is, de igen külőnős módon az. Angélique anya em
lítés nélkül hagyja gyermekéveit, szolgálatának kezdeti éveit, és
1608 lesz az első megemlített dátum. Ebben az évben - Min-
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denszentek ünnepén - beszélt hozzájuk a kapucinus barát.
"Elég jól prédikált, és egyebek közt igen erőteljesen beszélt a
nyolcadik boldogságról: "Boldogok, akik háborúságot szenved
nek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa" (Mt 5,10).

Ezek az evangéliumi szavak érintik meg olyan mélyen
Angélique Arnauld-t, hogy arra az elhatározásra jut: még ha
szembe is kell szállnia a világgal (és elsősorban szeretteivel), ak
kor is végrehajtja a rend reformját. 1608 tehát nem csupán
Angélique élettörténetében (mely számára ekkor kezdődik) jelen
tős dátum, de a rend számára is az. 1608: egy újabb "újjászüle
tés", egy újabb "alapítás" időpontja.

Ezt hangsúlyozza Racine szövege is. Angélique apátnő arra
az elhatározásra jut, hogy mindent, ami "világi" volt eddig a
rendben (a viseletben, étkezésben, életmódban) megváltoztat. A
legradikálisabb lépés a "világiakkal" való viszony megváltozását
érinti: erős, zárt falakkal veszi körül az apátságot. Ez abezárulás
a látogatók kizárását is jelenti.

Az ebből adódó konfliktus nem várat sokáig magára (ahogy
ezt Angélique apátnő beszámolójában olvashatjuk): minden kö
nyörgés ellenére, az apja a látogatására érkezik. Amikor az ajtók
zárva maradnak, az apa örökre szóló szakítással fenyegeti meg
lányát, aki hajthatatlan marad; bár olyan elviselhetetlen fájdal
mat érez, hogy szinte belebetegszik." Ez az első ütközet, melyet
az apátnőnek meg kell vívnia, egyike a legnehezebbeknek.

A történet "journée de guichet" elnevezés alatt igen ismertté
válik a Port-Royal körében, és Racine Eszter című darabjában
(1689) a főszereplőnő Angélique Arnauld igen sok vonását vise
li. Eszter szavait akár Angélique is mondhatta volna a "rettegett
találkozás" előtt:

"Tudod, hogy legnagyobb öröme életemnek,
Ha sírhatok, s fejem hamuval hinthetem meg!
Mint vártam, Istenem, végzésedet, szavad,
Hogy népem érdekét szolgálnom már szabad,
A perc elérkezett, itt vagyok tettre készen,
Megyek a rettegett király elé merészen!
Érted teszem, Uram." (I. felv., 4. jelenet; Bencze László fordítása)

Az Angélique anya által bevezetett szigorítások, ahogy ezt Racine
hangsúlyozza, azért voltak olyan botrányosak, mert ő volt az első,

aki reformokat akart bevezetni a renden belül. Hamarosan azon
ban újabb és újabb követőkre talál. A családdal való "kibékülés"
után, a Maubuissonba (5 évre) kinevezett Angélique helyett húga,
Agnes Arnauld, irányítja majd a Port-Royalt.

A Maubuissonban töltött időszak azért is jelentős (Racine és
Angélique anya szövegében egyaránt) mert ekkor - 1618 táján
- találkozik Angélique anya Szalézi Szent Ferenccel. A köztük
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kialakult barátság egészen püspök haláláig (1622) tart, Angé
lique anya egész családját összeismerteti a szent elöljáróval.
Szent Ferenc külőnősen nagy hatást gyakorol Ágnes anya misz
tikusabb'" vallásosságára. Szalézi Szent Ferenc alakja Racine szá
mára egy"védőbástya". A Port-Royal vele kialakított kapcsolata
azt igazolja, hogya Port-Royal sohasem hirdetett eretnek nézete
ket, és még a legszentebb emberek támogatását is elnyerte.
Angélique anya beszámolójában természetesen más jelentéssel
bír a szent alakja. Emlékezését (a Relation!) olvashatnánk úgy is,
mint az igaz lelki vezető utáni keresés történetét. Ezért lesz az
első fontos alak a kapucinus barát, majd őt követően Szalézi
Szent Ferenc. Azonban még ő sem tölti be a rend számára kere
sett igaz lelki irányító (a "directeur spirituelle") szerepét. A har
madik sorsdöntő találkozás Angélique anya számára, a harma
dik fontos dátum: 1623. Ekkor ismeri meg bátyja, Robert
Arnauld d'Andilly révén Saint-Cyran abbét (Jean Duvergier de
Hauranne). Egyik beszélgetésük során, ahogy ezt a Relation utol
só oldalain olvashatjuk, az abbé arról beszél Angélique anyának,
hogy sok megreformált rendházat látott már, de kevés olyan
apácával találkozott, aki saját személyét is képes volt újjáalkotni.
Angélique anya ebben saját törekvésére ismer, és ettől kezdve
egyetlen célja, hogy saját személyét és rendjét Saint-Cyran veze
tése alá rendelje. Itt ér véget Angélique anya "beszámolója". A
tökéletes lelki vezetőre való rátalálással, ami a Port-Royal - im
már végleges - szellemi megalapítását jelenti.

Angélique anya, aki csak a nővérek kérésére és a kényszerítő

körülmények (a fenyegetettség) hatására kezdett a "beszámoló"
megírásába, - itt és ekkor - az elbeszélés végéhez ér. Vagy azt
is mondhatnánk: ebben és ekkor fedezi fel az igazi kezdetet.

A kezdetekkel való játék (rnely nem önkényes, hanem a fel
adat természetébőladódó: hiszen valahol el kell kezdeni az elbe
szélést, és csak az elbeszélés közben döbbenünk rá, hogy a való
di "történés" nem a történet önkényesen - kezdetben - kijelölt
kezdete) mindkét szöveget jellemzi. Azonban a két "valódi" kez
det (Angélique anyánál és Racine-nál) nem esik egybe; és más
lesz a két elbeszélő viszonya is ezekhez a "megtalált" kezdetek
hez. Angélique anya beszámolóját lezárja a kezdet megtalálása.
Racine-nál a "kezdet" nem ilyen egyszerűen kijelölhető.

A Port-Royal történetének kezdete Racine számára nem az
"alapítás" (fondation). Nem az épület emelése, felszentelése; nem
megreformálása és nem lelki vezetőjének megtalálása. A Port
Royal Racine számára nem egy épület (hiszen 1625 óta létezik a
párizsi Port-Royal is), nem egy rend (hiszen a Port-Royal köré
hez tartozó "remeték" nem egyházi emberek), nem vallási kő

zösség (hiszen a Port-Royal apácáinak kegyes istenfélő vallásos
sága nem ismeri Jansenius teológiáját). A Port-Royal Racine
számára mégis egy szent hely, egy nemes rend, egy szellemi kö-
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zösség. Ezt a helyet, rendet, közösséget azonban leginkább a rá
való emlékezés hozza létre. A Port-Royal története az üldöztetés
története. Az üldözés kezdete nem jelölhető ki pontosan. Az ül
dözés vége - Racine számára - még nem belátható. A Port
Royalhoz tartozóknak időről időre menekülniük kell. El kell
hagyniuk a helyet, a közösséget. A történelmi viharok során
azonban a Port-Royal mégis megmarad - egykori lakói emléke
zetében - a nyugalom "kikötőjének". Így ír Racine is az Angé
lique anya által megalakított vallásos rendről: "Minő béke! Minő

csend! Minő kegyesség! A szegénység és az gyötrelem minő sze
retete!" (56)

Majd egy oldallal később megszólaltatja az apátnőt (az ilyen
direkt idézet nagyon ritka Racine szövegében): "Lányaim, mond
ta gyakran az apácáknak, szegénységi fogadalmat tettünk, de
vajon valóban szegények azok, akiknek barátai mindig készek
megosztani velük gazdagságukat?" Mert a Port-Royal mellett
mindig is álltak, és mindig is állni fognak - hangsúlyozza
Racine - igaz barátok és támogatók, akik felismerik a rágalmak
alaptalanságát. Akik átlátják, hogya rágalmak eredete gyakran
féltékenység, irigység, aljasság ... De mindezek erős fegyverek
azokkal szemben, akik a szelídséget és az alázatosságot hirdetik.

Angélique anya élete példázatként jelenik meg az első rész
ben: ő nem csupán a Port-Royal megalapítója, de (egyik) fenn
tartó szelleme is. Angélique apátnő az első részben az egyik fő

szereplő (aki többször színre lép); a második részben azonban ő

válik az abszolút főszereplővé - bár csak az első két jelenetben
van jelen. A második részben Angélique anya jelenetei a Port
Royal történetének legdrámaibb Oegdramatikusabb és legmeg
rendítőbb) részei.

A Relation Angélique anya unokahúgának (Angélique Arnauld
d' Andilly-nak) Előszavával jelent meg 1665-ben. Az Előszó az
apátnő halálát nem sokkal megelőző eseményeket, üldöztetéseket
mondja el (1661 tavaszán). Angélique anya ekkor - az unoka
húg visszaemlékezése szerint - az egész rend előtt kitűnt erejé
vel, határozottságával, kitartásával. Megvigasztalta az elcsügged
teket: az alázatosságról és a megpróbáltatások szükségességéről

beszélt nekik.
Azonban halála előtt őt is - olvashatjuk már Racine-nál 

nagy megpróbáltatások és szenvedések érik. "És bár egész életét
a bűnbánat szüntelen gyakorlásával töltötte, és csupán önmaga
és mások üdvösségéért fáradozott, oly mélyen áthatotta Isten
végtelen szentségének és saját méltatlanságának tudata, hogy
csak rettegéssel bírt gondolni arra a rémületes pillanatra, amikor
meg kell jelennie előtte" (114). Halálfélelmet érez a mindaddig
rendíthetetlen apátnő; így amikor rendtársai Marie des Anges
anya példáját idézik fel előtte, aki a halált szelíden várta, Angé
lique anya keményen csak ennyit válaszol: "Ez az apátnő na-
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gyon egyszerű és igen alázatos volt, én őt ebben nem követem"
("je ne la suis pas",!' 114).

Racine szinte szemtanúként írja le Angélique Arnauld haláltu
sáját. 12 Körülbelül öt héttel halála előtt a fájdalmai hirtelen csök
kennek; ám hamarosan lába, majd egész teste megduzzad: a
gyógyíthatatlan vízkór tünetei jelentkeznek. A látogatóba érkező

Contes úrral folytatott beszélgetését Racine szóról szóra idézi. A
hogylétét érintő kérdésre az apátnő válasza: "Mint aki hamaro
san meghal." A beszélgetés folytatása (dialógus formába átírva):

Contes: Hogy mondhat ilyet anyám! És mindezt úgy mondja,
mintha közönyös dologról szólna. Hát nem készteti csodálatra a
halál?

Angélique: Uram, én azért jöttem erre a helyre, hogy felké
szüljek a halálra. De nem azért, hogy amit most látnom kell, azt
lássam."

Contes úr erre képtelen válaszolni, hallgat, így az apátnő foly
tatja: "Uram, én értem önt. Ime az ember napja; de eljő az Ur
napja, mely majd feltárja dolgok értelmét."

Racine (ismét elbeszélő) szövege így folytatódik: "Hihetetlen,
hogy szenvedései mennyire megnőttek betegségének utolsó há
rom hetében."

Az apátnő ezekben a hetekben már alig szólal meg, akkor is
csupán Istenhez idéz rövid és lángoló szavakat, nagyrészüket a
Zsoltárokból és a Szentírásból idézve. A halála előtti éjszakán
még részesül az utolsó áldozás szentségéből, majd belép a
"szenvedések kertjébe"Y Itt érdemes szóról szóra idézni Racine
leírását: "Ezután hamarosan kezdetét vette az agóniája, mely
először igen fájdalmas volt; de végül minden gyötrelme egyfajta
letargiában ért véget, mialatt ő az i~azak álmába merült, augusz
tus hatodikájának éjszakáján, az Ur Színeváltozásának napján,
két nap híján hatvanegy évesen" (116).

Racine szövege hirtelen váltásokkal dolgozik. Először hétköz
napi, szürke (gris) és semleges (neuire) halálként írja le Angé
lique apátnő hosszú haldoklását. Majd elképzelhetetlen és hihe
tetlen szenvedésekről beszél. A fájdalmas agónia mintha az
apáca korábbi halálfélelmének igazolása lenne: Isten bármikor
(az élet utolsó pillanatában is) elhagyhatja az igazakat." Isten
kegyelmében nem lehet senki sem biztos. Majd az "Isten általi
elhagyatottság" félelmének tragikus pillanata után a remény
győzedeImének lehetünk tanúi: a megváltás, a kegyelem várat
lan (előreláthatatlan) fordulatának. Isten nem engedi "elveszni".
Az ar,átnő megkapja az imában való kitartáshoz szükséges
erőt,' boldog lesz a halála (elszenderülés: "sommeil des justes").

Térjünk még egyszer vissza a Relationhoz írt Előszóhoz. Angé
lique apátnő unokahúga a szöveghez írt bevezetését szintén az
apátnő halálára való emlékezéssel zárja: ,,1661. április 6-án halt
meg, Krisztus Színeváltozásának napján. Úgy tűnik, ahogy M.
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nünk Racine másik

történeti munkájának
(a királyi hadjáratok

történetének) sorsát,
mely egy tűzvész során

a lángok martaléka lesz.
Erről lásd: Louis Marin:

Le roí va-t-en guerre. In:
Le Récít est un píege.

Minuit, Paris, 1978.

Hermant írta M. Arnauldnak, hogy Isten fel akarta emelni a Tá
bor hegyére ezt a nagy lelket, hosszú Kálváriája után. Számunk
ra pedig, egyszerű krónikások számára, történetünk egyetlen
alakja sem látszik nagyobbnak és uralkodóbbnak (royal), mint ő

- ő és Saint-Cyran."
A Port-Royal történetének "krónikása" (Racine) Angélique

anya Kálváriájának leírása ("imitation dei") után hozzáteszi, hogy
ez a kiváló, nemes teremtés méltó arra - Isten iránti szeretete,
emberek iránti kegyessége, bűnbánatban és szegénységben töl
tött élete és végül szellemének tehetsége által -, hogy a leg
szentebb alapítók közé sorolják.

Itt válik nyilvánvaló módon Racine szövege "hagiográfiává".
És nem csupán ezen az egy helyen: érdemes megjegyezni, hogy
a fontos "alapítóknak" (fondateurs) és a Port-Royal legnagyobb
alakjainak halálát különleges érzékletességgel írja le Racine (így
például: Saint-Cyran," Pascal halálát). Ezekben az esetekben a
halott körüli kultusz is részletes leírást nyer. Angélique anya ha
lálának híre tömegeket vonz a templomba, akik imádkozni kí
vánnak a halotthoz, megérinteni (és könnyeikkel áztatni) az
apátnő személyes tárgyait: rózsafüzérét, imádságoskönyvét,
zsebkendőjét... melyeket mind ereklyeként tisztelnek. Racine
Angélique anya történetének lezárásaként megemlíti, hogy szá
mos csoda által is igazolta Isten a szentségét, melyeket azért len
ne nehéz idézni, mert a Port-Royal apácái, amennyire csak tehet
ték, elrejtették bűnbánó és szigorú életüket az emberek elől; és
még a rendházukban az Isten által végbevitt csodákat sem hozták
az emberek tudomására. Így elmondható róluk: rejtőzködve éltek.

Érdemes itt még (röviden) kitérnünk a Port-Royal rövid történe
tének megírására. 1696-ra a Port-Royal szinte minden nevezetes
alakja (nem csupán Saint-Cyran, Angélique apátnő és Pascal; de
Robert Arnauld d'Andilly, Maitre de Sacy, Antoine Arnauld,
Pierre Nicole) halott. Ekkor adják ki (posztumusz) Martin de
Barcos könyvét, mely az Exposition de fai címet viseli. Ez az írás
még ekkor is heves vitát vált ki, azonnal cenzúrázzák. A könyv
bírálója, M. de Noiailles, felkéri Racine-t, hogy ismertesse meg
vele a Port-Royal történetét; számoljon be arról, hogy hogyan,
milyen körűlmények között vált az ismeretlen kolostor azzá,
amiként most (tehát akkor, a század végén, hanyatlása beteljese
désekor, amikor már és még él egykori nagyságának mítosza) is
merhetik.

Racine erre a felkérésre kezd hozzá a történetírásba. Ez a sző

veg lesz, töredékessége ellenére is, Boileau szavait idézve: "a
legtökéletesebb történeti darab}? mely nyelvünkön íródott".
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