
Az egykori Abaúj vármegyében, a Bódva men-
tén fekvõ Jászón váratlanul fenségesen emelke-
dik a premontrei vár a látogató elõtt: nyugat fe-
lõl érkezve a községen áthaladva, kelet felõl egy
hirtelen magasodó, fenyõkkel borított orom
mögül bukkan fel a vártemplom, míg délrõl, a
Bódva völgyébõl szép, beszûkült völgyszoros-
ban találjuk magunkat.

Körülötte sok minden megváltozott; törté-
nelmébõl tudható, hogy a szerzeteseket több-
ször is elûzték, de eddig mindig visszatértek.

A hely kisugárzása arra indít, hogy megvizs-
gáljuk: honnan ered, miben fogható meg az a
szakrális vitalitás, amelyet tagadhatatlanul
érez-tapasztal az idelátogató? 

Természetesen egyszerû válasz volna azt
mondani, hogy az európai mércével is csodála-
tos barokk templombelsõ, a neves festõk és
szobrászok, a mûalkotás ereje és színvonala köz-
vetítenek évszázados értékeket. Vagy hogy mi-
vel vallásos célú épületekrõl van szó, kézenfek-
võ, hogy van spirituális töltése a helynek. Ezek
a megállapítások természetes választ adnak,
mégis úgy tûnik, van itt valami többlet, amelyet
a hely közvetít.

Az a feltételezés alakult ki bennünk,1 hogy
mivel a jászói kolostor évszázadokig (bár meg-
szakításokkal), majd egy évezredig a szerzetesi
férfinevelés és képzés kiemelt helye volt, az
összegyûlt tapasztalatok és transzcendens
irányban-dimenzióban megélt egyéni és közös-
ségi történetek sokasága, ereje a helyet meg-
szentelte, feltöltötte, és a hely, a szent tér a ké-
sõi látogató számára is közvetít valamit abból a
valóságból, amelyet az itt történtek feltártak.

Ez a valóság archetipikus mélységeket, örök
emberi igazságokat, a létezés szintjén zajló tör-
vényszerûségeket jelent, s ezek érintését, meg-
közelítését elõsegíti a helyszín, mintegy magá-
ban hordozva õket. A közvetítés csatornája elsõ-
sorban a templom viszonylag késõi, barokk kor-
ból fennmaradt ikonográfiája. E barokk stílusú
elemek továbbadják a keletkezésük elõtt eltelt
évszázadokból eredõ, megszentelõdött hagyo-
mányt, tovább hordozzák, átalakítva megõrzik
és a maguk képi eszközeivel fejezik ki: mindent
egységbe foglalnak, sugárzóan és „sommásan”.2

ITT FÉRFIAK ÉLTEK 

A jászói premontrei templom plasztikus és képi
ábrázolásait sorba véve elámulunk a nagyszabá-
sú barokk összmûvészeti hatáson, amelyet ez a
valóban lenyûgözõ szent tér a belépõre gyako-
rol. Eltûnõdhetünk azon, milyen jelentést hor-
doznak, hordozhatnak a szerzetesek/szemlélõk
számára ezek az alkotások. Vagyis az alkotások-
ból tekinthetünk a szemlélõ felé. 

Azonban érdekes lehet kiindulni magából a
szemlélõbõl: abból, aki évszázadok hosszú so-
rán át e térben élt. Olyan férfi õ, aki egy teljes
életet él le e falak között. Ennek az életnek a fo-
lyamatjellegét megragadhatjuk azzal, hogy Erik
H. Erikson személyiségfejlõdési modelljét kö-
vetve végigmegyünk azokon a lényeges forduló-
pontokon, tipikus kríziseken, melyeket átéltek
az itt élõ szerzetesek. S közben megvizsgáljuk,
hogy a körülöttük lévõ szakrális ábrázolások ho-
gyan segítették/segíthetik õket e krízisek megol-
dásában.
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– a jászói premontrei templomban

1 A jászói (ma Szlovákiában, szlovák neve Jasov) templom és premontrei monostor több mint nyolcszáz éve áll fenn,
hagyománya folyamatos, bár krízisekkel szabdalt, de újraéledt. Az épületek részletes ikonográfiai leírását Tornay Krisztinával
együtt készítettük el. Sapientana, 2011/1.  2 Bálint Sándor szavait idézi Szilárdfy Zoltán: A kegyképek Bálint Sándor
szemével. In Ikonográfia-kultusztörténet. Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 81.
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Az e kolostorban élõ mindenkori szerzetesek
férfiak. Azt is fontos megvizsgálnunk, hogy sa-
játos férfiidentitásuk kialakításában segítették-
e õket a kolostor ábrázolásai. E kérdésre úgy ke-
resünk választ, hogy Richard Rohr amerikai fe-
rences szemléletét követve a férfiidentitás kifej-
lõdésének fõbb mozzanatait tekintjük végig,
vizsgálva, hogy a kolostor mit üzen ezekkel kap-
csolatban.

ERIKSON SZEMÉLYISÉGFEJLÕDÉSI
MODELLJE ÉS A KOLOSTOR

Erik H. Erikson nyolc életkori ciklust különít el,
melyek meghatározott sorrendben követik egy-
mást. Az egyes ciklusokat kritikus idõszaknak
nevezi, mert minden állomásnál át kell esnünk
egy normatív krízisen: erõfeszítéseket kell ten-
nünk annak érdekében, hogy az adott szinten
megjelenõ képességeinket megfelelõen ki-
fejlesszük és birtokba vegyük. Erikson ott jelölt
ki új fejlõdési stádiumot, ahol a testi-fizikai
érés, a mentális mûveletek és a társkapcsolati jel-
lemzõk együtt jellegzetesen új mintázatot mu-
tattak. 

Ezeket az életkori ciklusokat sorra vesszük a
következõkben, és párhuzamokat keresünk a
jászói monostor templomának megjelenített
elemeivel, amelyek meglátásunk szerint a sze-
mélyiségformálás és -fejlesztés, a kibontakozás
lehetõségeit hordozzák. Úgy tûnik számunkra,
a jászói kolostor megjelenése szerkezetileg és
képileg segíti a benne lakókat identitásuk ki-
alakításában és életkori kríziseik megoldásá-
ban.

1. Az õsbizalom kialakulása

A létezés jóságába vetett hit keresztény erény,
hisz Isten szeretetére hagyatkozik. Az egyes em-
ber élettörténete megkönnyíti vagy megnehezí-
ti ennek átélését. Az õsbizalom emberi lélekbe
való beírásának ideje az elsõ életév. 

Ebben a korban az anya-gyermek kapcsolat
egyedüli módon meghatározó, hiszen a gyerek
minden szinten kiszolgáltatott anyjának, aki
számára maga a világ. Ha azt éli meg a csecse-
mõ, hogy alapvetõ igényei ki vannak elégítve, a

bizalom erõsödik benne környezete és a világ
iránt. Ha ez a folyamat sikeres, a gyerekben õs-
eredeti bizalom alakul ki a létezés iránt.

Az e korszakban jelentkezõ trauma (az anya
kiszámíthatatlan, szorongó, vagy nem ad szere-
tetet stb.) azt eredményezi, hogy alapvetõ bi-
zalmatlanság, gyanakvás alakul ki a kicsiben, ez
a késõbbiekben paranoid gondolkodás formájá-
ban nyilvánulhat meg. Mindezen nehéz, korai
tapasztalatok ugyanis a létezés iránti alapvetõ
bizalmat vonják meg, ezért a felnõttkorban kér-
désessé válhat a lét értelme, célja. 

A szerzetesek ezt az idõt természetesen nem
a kolostorban élik át. A felnõttként vagy fiatal-
ként kolostorba lépõk számára e gyermeki lét
újraélésének lehetõsége adatik meg. A hit átélé-
sét segíti, ha az élettörténet sebeit ebben az új-
raélésben sikerül gyógyítani.

E gyógyulásnak egy lehetséges útját ajánlja a
kolostor. A templomba lépve találkozunk a kis-
dedet tartó, biztonságot adó két férfival. A kar-
jukban tartott kis Jézus – az ábrázolások szerint
– egy év körüli, karon ülõ kisgyermek. 

A középsõ traktusban az oltárok kis képei a
pásztorok és a királyok imádását ábrázolják. A
kompozíciók központi alakja az újszülött Jézus,
a néhány napos-hetes csecsemõ. A képeken sze-
retetben, fényben, melegségben fürdik, figye-
lemben, hódolatban részesül, pásztorok, kirá-
lyok által, és ami a legfontosabb: anyja szeretõ
tekintetéhez kapcsolódik.

Mindezek visszavezetik a szerzetest saját kis-
dedkorába: az újszülöttség és a korai kisgyer-
mekkor védtelen világába, és a melegség ottani
hiányát pótolhatják.

Keresztelõ Szent János születésének és meg-
menekülésének freskói a mennyezeten minde-
nek feletti védelmet és biztonságot sugallnak a
meghívottak, a szerzetesek számára. Fõként az
üldözõik elõl a pusztában menedéket találó cse-
csemõ János és anyja képe sugallja ezt a bizton-
ságot, mert ez egyben szimbolikus kép is. A
puszta a monostor képe, s itt elrejtve tud meg-
gyógyulni, bizalomra találni a szerzetesben
megbúvó kisgyermek. Ez a képsor folytonosan
erõsíti a bizalmat Istenben, a létezés alapjában.

A kisgyermekmotívum különösen is hangsú-
lyos a templom belsõ terében: összesen ki-
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lencvenhét kisgyermeket (többnyire angyal-
ként) ábrázoló plasztika számolható meg a
szent térben. Ez a szám önmagában is a korai
gyermekkor (és a következõ korszak) fontossá-
gát emeli ki.

2. Az autonómia élménye

A következõ, az elsõ és harmadik év közötti idõ-
szak is olyan életszakasza a szerzeteseknek, me-
lyet nem a kolostorban élnek meg. 

Az autonómia a kisgyermek számára a világ
dolgainak és önmagának a birtoklására, irányí-
tására vonatkozik. Ahogy kialakul a helyváltoz-
tatás képessége, a környezet vizsgálata iránti
igény fokozódik, és ezáltal nõ a cselekvés lehe-
tõségeinek igénye. A gyermek el tud távolodni
anyjától, és erre irányuló igénye is megjelenik. 

E fejlõdési szakasz dilemmájának sikeres fel-
oldása esetén a következõkhöz kapcsolódó érzé-
sek válnak elérhetõvé: Van akaraterõm. Egyedül
is meg tudok lenni. Tudok kíváncsi lenni, felfe-
dezést tenni és cselekedni. Az vagyok, amit sza-
badon akarhatok. Ugyanakkor elfogadom, hogy
vannak korlátaim. 

Ha a környezet az önálló cselekvésekre és fel-
fedezésekre, az anyától való eltávolodásra kriti-
kával, büntetéssel reagál, vagy túlzott féltés mi-
att korlátozza a gyermeket, az önállóság és au-
tonómia érzése helyett a kétség és szégyen lesz
uralkodó. Ez megakadályozza az akaraterõ mint
énerõsség kialakulását, hiányozni fog az érzéke-
lés és a cselekvés energiája, a kitartás. 

Az akaraterõ, a kitartás energiájának erõsítése
a templom belseje felé haladva egyértelmûvé
válik. A mennyezeten Keresztelõ Szent János
halálig való kitartásának képét látjuk. A szob-
rokban megjelenõ férfiszentek valami egyedit,
sajátosat alkottak, amely kitartásuk, akaratere-
jük gyümölcse. Mivel nagyon sokszínû az ábrá-
zolás, fel sem merülhet az automatikus utánzás
lehetõsége. A saját belsõ indíttatás keresésére és
követésére hívnak e szobrok. Apostolok, püspö-
kök, vértanúk, remeték, egyháztanítók, külön-
bözõ lelkületû, vérmérsékletû férfiak sokasága
jelenik itt meg: mindegyikük sajátos karakter-
rel. Mindezek arra biztatják az õket szemlélõt,
hogy határozza meg magát.

3. Az önálló kezdeményezõkészség kialakulása 

Megismételve az elõzõeket: természetesen még
ez a korszak, az óvodáskor, azaz a háromtól hat-
éves korig terjedõ idõszak sem a szerzetesélet
része, azonban ugyanúgy meghatározó a továb-
biakra, mint a korábbiak. Az akarati fejlõdés, az
önállósodás ideje ez, amikor a gyerek eltávolo-
dik a szülõktõl. Az önálló kezdeményezés ener-
giájának erõsítése lehet itt a cél.

Az a mód, ahogyan a szülõk a gyermek önálló
kezdeményezéseire, cselekvéseire és szellemi
teljesítményeire reagálnak, meghatározza an-
nak jövõbeli kezdeményezõkészségét. Kialakul
a célokhoz való viszonya mint énerõsség, és ez-
által a képzelõerõ és az ezzel kapcsolatos érzés
energiája. E fejlõdési szakasz krízisének sikeres
megoldása esetén a következõkhöz fûzõdõ érzé-
sek válnak elérhetõvé: Van lelkiismeretem. Van
célom és értékem. Az vagyok, aminek el tudom
képzelni magam. Tudok érezni, van saját nemi
identitásom.

Az önálló kezdeményezésekre adott negatív
környezeti reakciók a bûntudat érzését alakítják
ki a gyermekben, aminek következménye lehet
az a magatartás, hogy nem törekszik beillesz-
kedni a felnõttek felelõs világába. 

Ha a templom közepén Keresztelõ Szent Já-
nos prédikációjának freskója alá érünk, azt lát-
juk, hogy János saját küldetését, önálló kezde-
ményezését kora vallási és világi társadalmával
szemben fogalmazta meg. Bízott saját kezde-
ményezésében, amikor is megtérésre szólított
fel mindenkit. Hasonló önálló kezdeményezés
a templomban szintén megörökített Szent
Ágoston és Szent Norbert közösséget maguk
köré gyûjtõ munkája. Ráadásul Ágoston és
Norbert Jánoshoz hasonlóan a tanításnak élt.
János üzenetével kiállt az emberek elé. Nor-
bert a premontrei szerzetesek közösségének
alapítója volt, Ágoston pedig regulájuk szerzõ-
je. Mindkettõ egyértelmûen minta az itt élõ
szerzetesek számára, amelyet megerõsít Ke-
resztelõ Szent János alakja. A templom közép-
sõ része tehát megerõsíti a szerzetest küldeté-
sében, és arra hívja, hogy személyes üzeneté-
vel álljon ki az emberek elé. Vállalja azt, amire
indíttatott. 
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Keresztelõ Szent János megtérésre szólít;
Szent Ágoston különösen is foglalkozott a bû-
nös emberi léttel. Komoly belsõ munkára kész-
teti ez a szemlélõt, hogy bûnbánatát elválassza
az esetleges gyermeki sérülésbõl eredõ bûntu-
datától.

4. Teljesítõképesség vagy kisebbrendûség

A prepubertásban alapvetõ a teljesítõképesség,
illetve vele szemben a kisebbrendûség élménye.
A teljesítõképesség idõszakának (latenciasza-
kasz) feladata az ösztönös indíték magasabb
rendû, szellemi tevékenységre váltása. A gyerek
élvezi, hogy aktív, produktív és alkot, de ha ezt
nem tudja átélni, kisebbrendûségi érzés alakul
ki benne.

Ebben a korban a külvilág dolgainak megis-
merése érdekli leginkább a gyermeket: hogy ho-
gyan mûködnek a dolgok. A szervezõdés, a
rend, a mûködés szabályai érdeklik. Folyton kér-
déseket tesz fel mindezzel kapcsolatban. Sze-
rencsés esetben kialakul a hozzáértés (kompe-
tencia) mint énerõsség, és ebbõl következõen a
tudás, a tanulás és együttmûködés energiája.

Ha környezete nem kezeli partnerként a gyer-
meket, kérdéseit és „hozzáértõ” mûködését za-
varó megnyilvánulásként veszi tudomásul, ak-
kor a csökkentértékûség érzése alakul ki benne.
Ez negatív önképet, az önbizalom hiányát, ön-
értékelési problémákat eredményez.

Ebben a korszakban a hozzáértés megszerzé-
se gyakran az idõsebbek utánzásával kezdõdik, s
ekkor példaképekre van szükség. Az utánzott
dolgok belsõvé válnak a folyamat során. A leg-
fõbb ilyen referenciaszemély az apa.

Az ösztönös indíttatások szellemi irányítás
alá vétele nagyszerûen kifejezõdik a kolostor
kertjének szimbolikájában. A természet vad és
elemi erejének racionalizált, tervszerû képe, a
franciakert finom mûvészettel, tudatosan kiala-
kított formái éppen ezt a folyamatot jelenítik
meg. 

Hasonlóan ezt az egymásra épülést jelzi a kö-
zépsõ mellékoltárok kettõs tagolódása. Mivel
férfiakról van szó, érdemes külön is megemlíte-
ni, hogy az alsó, ösztönös világhoz tartozik a
nõiséghez való viszony. A nõi szobrok az oltár-

építmények alsó szintjén helyezkednek el.
Mindegyik szobrot a halál, illetve a szenvedés,
sõt, a kísértés (sárkány, kígyó, oroszlán) attribú-
tumaival ábrázolták, sejtetve, hogy ha ehhez a
szinthez igazodik a szerzetes, ha itt megreked,
zsákutca felé tart: nem tud kibontakozni. 

A korszak legfõbb referenciaszemélyének, az
apának vagy apafigurának a képe erõteljesen
megjelenik a fõoltáron az Atyaisten képében és
az apostoli, fõpapi szobrokban. A szobrokban
megjelenõ apai, illetve férfiminta változatos,
ahogy elõbb is jeleztük. Könnyen csábítanak
utánzásra, ami ennek a korszaknak a gyógyító
átélésekor természetes jelenség. De következ-
nie kell az interiorizálódásnak, amely a szerze-
tes egyediségét segít megtalálni. 

5. A személyes identitás kialakulása

A pubertáskor (12–18 év) a személyes identitás
kialakulásának ideje. Ez (valamint az utána kö-
vetkezõ) az az idõszak, amikor a legtöbb fiatal a
kolostorba lép. Tehát az elsõ olyan korszakhoz
érkeztünk, amelyet már e falak között él át a
szerzetes. Már nem kizárólag a gyógyuláshoz
keresünk segítséget a kolostori környezetben,
hanem a korszak krízisének elõrevivõ megoldá-
sához is.

A fiatal a dolgokat más aspektusból, a másik
ember szemszögébõl is kezdi megismerni, és
különbözõ helyzetekben úgy kezd viselkedni,
ahogy azt a helyzet megkívánja. E különbözõ
szerepek eljátszásakor meg fogja tapasztalni
azonosságát, amely mindenkiétõl különbözik,
de amelyet másokkal el tud fogadtatni.

Erikson szerint ez a legfontosabb s egyben a
legkritikusabb életszakasz. Az identitáskrízis el-
nyúló idõszakát moratóriumnak nevezzük. Ek-
kor birkózik meg a serdülõ a nemi éréssel, a
felnõttszerep bizonytalanságaival, és itt integ-
rálja mindazt, amit az elõzõ idõszakokból ho-
zott magával.

Fontos a fiatalnak, hogy milyennek látják má-
sok. Megfelel-e saját ideáljának? Az azonosság-
érzést keresi. Az identitásvesztéssel kapcsolatos
szorongás hajtja különféle csoportokba. A sze-
repválasztás a bármivé válás lehetõségérõl való
lemondást is jelenti számára. Kialakul a hûség
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mint énerõsség, és ebbõl következõen a vala-
ki(k)hez tartozás és a megújulás energiája. Az
identitáskrízis megoldatlansága szerepzavart
vagy negatív identitásba menekülést okoz. 

A jászói templomban a fõoltáron kap helyet e
kérdés megválaszolása: Ki vagyok én? Jézus, az
Atya szeretett fia. A szerzetesek tudták, tudják,
hogy õk Isten fiai. Ez a mondat az övék is. Iden-
titásuk legfõbb eleme, hogy Istenhez tartoznak,
személyes, bensõséges kapcsolódással. Ezzel
szembesülnek minden alkalommal, amikor a
templomba lépnek. Erikson szerint fontos,
hogy a fiatal tudatában legyen annak, milyen-
nek látják mások. Erre a legfõbb válaszadó Is-
ten: „szeretett fiú vagy” – ez visszhangzik a
szerzetesben.

A fiatal a kolostorba lépve egy közösséghez
csatlakozik, amely az elöljáró vezetése alatt erõ-
sen szabályozott, s ez felveti az említett identi-
tásvesztés kérdését. Az apostol és püspök apafi-
gurák sokasága, sokszínûsége mindenképpen
arra készteti a fiatalt, hogy átgondolja: el akar
tûnni a szent tömegben, vagy sajátos, csak rá
jellemzõ hivatása van?

6. Találkozás az intimitással 

Az ifjúkor (18–21év) a társadalomba való beil-
leszkedés kezdete, a pályaválasztás, a baráti
kapcsolatok és a párválasztás ideje. Az ifjú meg-
haladja „énes” korszakát. Lelkesedni tud ügye-
kért, másokért. Friss ereje képessé teszi az alko-
tásra, a „forradalomra”, barátságra, szerelemre.
Ha nem képes valamelyest feladni énjét, ha
nagy az önállóságigénye, elszigetelõdik, elsza-
kad a valóságtól, és nem fejlõdik ki a megfelelõ
alkalmazkodási képessége.

Ebben a korszakban az ifjú törekszik arra,
hogy kapcsolatba kerüljön a másik emberrel. E
törekvésbõl áll elõ az a lehetõség, hogy kialakít-
sa az intimitást a kapcsolatban. Ez szexuális, ér-
zelmi, morális felelõsséget jelent a másik sze-
méllyel szemben. Kialakul a szeretetre való ké-
pesség mint énerõsség, illetve ebbõl következõ-
en a fiatal rendelkezik a szeretet és megújulás
energiáival. Ha az intimitás nem alakul ki, ak-
kor következik be az elszigetelõdés, s ez kizárja
a szoros személyes kapcsolatok létrejöttét.

A hûség és elkötelezõdés korszaka ez. Jézus
megkeresztelkedésének mozzanata Jézusnak
nemcsak az identitását határozza meg, hanem
küldetésének kezdete is. Elkötelezõdik annak
hirdetésére, amit az Atya rábízott. Ugyanezt
mondhatjuk Keresztelõ Szent Jánosról is. Az
egész templomot ennek az elkötelezõdésnek az
ereje hatja át: a templom képi ábrázolása igen
nagy figyelmet szentel bemutatásának és meg-
erõsítésének. A szerzetest állandó és megújuló
döntésre, elkötelezõdésre – akár a vértanúság
elfogadásáig is – ösztönzik e képek. 

A fõoltáron ott látjuk a nyilaktól sebzett
Szent Sebestyént, aki hûségesen állta a kínzást
mindhalálig. A két apostol, Fülöp és Jakab vér-
tanú szentek. Borbála vértanúságát ábrázolja az
egyik oltárkép. Szent Andrást vértanúságának
eszközével, a kereszttel örökíti meg a mártír
Nepomuki Szent Jánossal közös nagy oltárkép.
De a freskók közül a negyediket szintén ennek
a témának szentelték: Keresztelõ Szent János
vértanúhalálát mutatja be. 

A szerzetesek nõtlenségben élnek. Intimitá-
suk nem kapcsolódik egy nõhöz, nem a mély
személyes, érzelmi-szexuális kapcsolat útján in-
tegrálódik ez a terület. Ugyanakkor ez nem ma-
rad ki az életükbõl. Az intimitást, a szeretetre
való képességet abban a formában tudják meg-
élni, amelyrõl Jézus mondta: „nagyobb szerete-
te senkinek sincs annál, mint aki életét adja ba-
rátaiért” (Jn 15,13). 

Az elsõ mellékoltárok Mária életének ívét
mutatják be. Benne, az idealizált nõalakban je-
lent meg az a nõiség, amelyben az intimitás át-
alakított módon megélhetõ volt. E szép nõiség
kifejezõje az Immakuláta-oltár fennkölten tisz-
ta nõalakja. 

7. Alkotás és az élet átadása

Az élet továbbadása a felnõttkor fõ témája. Job-
bára kialakul a gondoskodás mint énerõsség, és
ebbõl következõen a megújulás és tevékenység
energiája, annak alapvetõ élménye, hogy tudok
alkotni és termelni, gondot viselni a következõ
nemzedékre, elkötelezem magam az élet iránt.
Eddigre a választott életút, hivatás, életszere-
pek tisztázódnak, mélységük feltárul. Ez a nagy
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döntések idõszaka, a hosszú távú célok megha-
tározásáé. Újra megjelenik a kérdés: Ki vagyok
én? A kérdésre újszerû mûködések megjelenése
lehet a válasz. 

Amennyiben ez nem fejlõdik ki, az egyén
stagnál, megreked. A megrekedés az önközpon-
túságot, az önmagunk iránti érdeklõdést tartja
fenn, s az érintett elsõrendû aktivitása továbbra
is önmaga anyagi és fizikai jólétére irányul. Az-
tán kialakul a feleslegesség, a megkeseredés és a
nincstelenség érzése.

Egy szerzetes számára az élet továbbadása
annak az éltetõ hagyománynak a továbbörökí-
tését jelenti, amely számára is életet adott. Ez
megjelenik pasztorációs küldetésében, de a
szerzetesi örökség átadásában is. Ennek elindí-
tói a premontreieknél Szent Ágoston és Szent
Norbert. Mint említettük, mindkettejük alakja
megjelenik a templomban. A szobrok apostolo-
kat, püspököket és papokat ábrázolnak: mind az
Élet Igéjének átadói. E férfiak sorába szólíttatik
a szerzetes, amikor a templomban jár. Külön ké-
pet, oltárt kapott a Szent Szûz annak a jelenet-
nek az ábrázolásával, amint édesanyja oktatja-
neveli a kis Máriát.

Itt fontos felfigyelni a premontrei hivatás
egyik lehetséges irányára: a tudományos munka
igényes mûvelésére. Az ábrázolt szentek egy ré-
sze (például Szent Ágoston, Szent Ambrus egy-
házatya), a kupola evangélistái, prófétái mind
író, gondolkodó, szellemi emberek voltak, örök-
ségül hagyták szellemi gazdagságukat.

Érdekes módon az atyaság érzelmi húrjai is
megpendülnek annál a két szobornál, amelyek a
kisdedet tartják, a templom hátsó részében.
Szent József és Hermann Szent József gyengéd,
atyai és biztonságot sugárzó módon tartják a
gyermek Jézust: az atyaság tisztult, a gyermek
felé irányuló, gondoskodó formáját tárják fel. 

8. Integritás vagy kétségbeesés

Az utolsó életszakaszban az ember visszapillant
arra, amibõl és amivé lett. Megélheti, hogy éle-
te értelmes, egyszeri, megismételhetetlen, és
látja a kihagyott lehetõségeket, a fájdalmakat,
kudarcokat is: mindez az õ élettörténete. Az
eredményes konfliktusmegoldások nyomán –

amelyeket a korábbi fázisokban fejlesztett ki –
megelégedetten nézhet vissza életének betelje-
sülésére. Ez szüli az énintegritás érzését. 

E korszak élménye a biológiai, szellemi, társa-
dalmi kompetenciának, illetve természetes mó-
don a társaknak az elvesztése. Ennek elfogadá-
sát segítheti a környezettõl érkezõ megbecsülés.

A késõ öregkort pozitív esetben a megbékélt
bölcsesség, a teljesség átélése, negatív esetben
pedig a halálfélelem kétségbeesése jellemzi. 

Ha a visszatekintéskor valaki azt éli meg,
hogy az életét hibásan irányította, nem oda sze-
retett volna eljutni, ahol van, akkor teljes két-
ségbeesésbe torkollik ez az életszakasz, hiszen
az egyén már lekésett arról, hogy haraggal rom-
boljon, és arról is, hogy bizakodva tekintsen a
jövõbe. 

Az ábrázolt szentek, a képek szereplõi közül
sokan idõs emberként jelennek meg: az örege-
dést és a bölcsességet egybekapcsoló módon.
Megrendítõ példája ennek a fõoltárkép egyik
elõtérben álló mellékszereplõje: idõs emberként
figyeli Jézus megkeresztelkedését. Szimboliku-
san értelmezve a képet: az idõsödõ szerzetes az
eredetre néz, már öregen, s újra és újra értelme-
zi, egyre mélyebben megérti saját indulását,
történetét. 

Ismét visszatérhetünk a templom hátsó bejá-
ratához. Felettünk Keresztelõ Szent János ki-
végzése, Szent Borbála vértanúsága balról,
jobbról Szent András jellegzetes keresztjével.
Ezek a képek az élet értelmes, hûséges, Isten-
hez kötött lezárására hívják a szerzetest. Borbá-
la azok segítõje, akik az életüket készülnek le-
zárni: a haldoklók egyik védõszentje. A halálba
indulást, az átlépést a kapun nemcsak a vérta-
núság ábrázolása (Szent Borbála, Keresztelõ Já-
nos) közelíti meg errõl az oldalról, hanem egy
másik kép az érkezés oldaláról is hírt ad. Ez a
Szent András apostolt és Nepomuki Szent Já-
nost ábrázoló oltárkép. András, a már üdvözült
szent fogadja a mennybe érkezõ Jánost: egy-
másra tekintenek, bizalom, bajtársias szeretet
fejezõdik ki gesztusaikban.

Mindezt Isten szeretete hatja át, amely örö-
kébe fogadja a hozzá térõket, értelmet adva
minden szenvedésnek. Az Atya szoborfigurája
magasodik a fõoltár felett: õ az, aki házába vár-
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ja valamennyi szeretett fiát. Apróságok, gyer-
mekangyalok veszik körül: a ráhagyatkozást, a
gyermeki lelkületet kifejezõ alakok. Jézus ezek-
kel a szavakkal halt meg: „Atyám, kezedbe aján-
lom lelkemet” (Lk 23,46).

A FÉRFI ÚTJAI

A következõkben Richard Rohr ferences szerze-
tes gondolataihoz kapcsolódunk.3 Õ a férfi fej-
lõdésének útját és beavatását fogalmazza újra
gyakorlatban és elméletben. Az ezzel kapcsola-
tos megfontolások szorosan idetartoznak, hi-
szen férfiszerzetesek személyiségének fejleszté-
sét véljük felfedezni a kolostor vizuális prog-
ramjában. 

Rohr a férfi személyiségének fejlõdésében
kettõs mozgást vél felfedezni. Mindkettõ szem-
bemegy azokkal a sztereotípiákkal, amelyeket a
társadalom megfogalmaz a „férfimûködéssel”
kapcsolatban. Ezek a sztereotípiák olyan társa-
dalmi szerepek, amelyek elfogadottságukkal
nagy csábítást jelentenek minden férfi számára.
A fentiekben láttuk, hogy ezek kipróbálása a
személyiség kifejlesztésében természetes, de a
bennük való megrekedés veszélyezteti a saját
identitás megtalálását.

A sztereotípiáktól való függetlenedés elsõ út-
ja a férfi számára nõi oldalának felfedezése. A
belsõ érzékenység, az empátia, az érzések, az in-
tuíció felfedezése, értékelése és használata. Ezt
általában a nõkkel való találkozás és kapcsolat
közben fedezheti fel a férfi. 

A kolostorban élõ szerzetesek számára ez a
Mária-kultuszban adatik meg. A máriás lelkület
kialakítása ezeknek a nõi erényeknek a megjele-
nését szolgálja a férfiszerzetesben. 

A jászói templomban az elsõ mellékoltárpár
jeleníti meg ezt a lehetõséget. Azonban fel kell
hívnunk a figyelmet arra, hogy ebben a szakrá-
lis térben ez a mozzanat kevésbé hangsúlyos,
mint más premontrei templomokban, így pél-
dául Csornán.

A templom hátsó részében (vagy másként
szemlélve: a bejáratnál) található a már emlí-

tett két férfiszobor: mindkettõ egy kisdedet
tart a kezében. Ezek a szobrok szintén a férfi
nõi oldalát jelenítik meg, „engedélyt adva” a
szerzetesnek arra, hogy ilyen irányú – hagyo-
mányosan nõiesnek tartott, gyengéd – érzéseit
megélje. 

A másik, pontosabban második utat Rohr Ke-
resztelõ Szent János útjának nevezi. Ennek
megjelenítése igen hangsúlyos a jászói temp-
lomban. Ez az út a vadsággal való találkozás út-
ja. Ez a vadság szólítja Jánost a pusztába, ez ál-
lítja szembe a társadalom kétszínûségével, ez
ad erõt neki arra, hogy kimondja az igazságot,
és bûnbánatra szólítson fel mindenkit. Ez a
vadság, agresszió tud pusztító lenni, ami megje-
lenik a betlehemi gyermekgyilkosságban (itt ez
a jelenet csak jelzésszerûen látható: az elõle a
pusztába menekülõ Erzsébet és a csecsemõ Já-
nos freskóján), vagy néhány durva, vad ószövet-
ségi jelenetben (például az álpróféták meggyil-
kolása Illés hatására – 1Kir 18,40, vagy Elizeus
átka és az õt csúfoló fiúk halála – 2Kir 2,24), de
tud erõt adni prófétai személyiségeknek, akik-
nek a sorába tartozik János is. Ám még így is ve-
szélyes, mert áttör minden társadalmi és vallási
struktúrát. Ezért az egyházak tanításában nem
is nagyon hangsúlyos. S talán nem véletlen,
hogy az egyház anyaszentegyház, amely magá-
hoz öleli fiait, vagy rossz esetben magához köti,
és nem engedi találkozni vadságukkal, prófétai
mivoltukkal.

Ebben a templomban a Keresztelõ képviselte
út nagyon kifejezett, és az elõbbiek alapján ve-
szélyesen hangsúlyos. Alig képzelhetõ el, hogy
ábrázolása ne lett volna az építtetõ tudatos
programjának része. És a szent térben termé-
szetesen egyértelmû a jelzés: aki ezt az utat vá-
lasztja, a vértanúság felé tesz lépéseket.

E vad férfienergia elõhívásának és teremtõ
mederbe terelésének eszköze a beavatási rítus.
Épp ez a témája a fõoltár képének. Jézus elsza-
kad anyai környezetétõl, otthonától, amit ké-
sõbb meg is fogalmaz az evangéliumokban („Ki
az én anyám, és kik az én rokonaim?” – Mt
12,46–50). Az Atyához kötõdik, világossá válik

3 Rohr, R.: A férfi útja. Budapest, 2001, Ursus Libri Kiadó; A férfi útja II. Budapest, 2004, Ursus Libri Kiadó; Adam’s Return:
The Five Promises of Male Initiation. 2004, Crossroad Publishing Co.
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identitása, betagozódik a bûnbánók közösségé-
be, és egyértelmûvé válik elõtte ottani küldeté-
se. Szimbolikus újjászületés ez, ahogy az ember
gyermekien meztelenül, semmit sem birtokolva
újjáéled. Mindez ott van a képen. 

A szerzetesek örökfogadalmukkal mindig is
ezt az aktust mintázták. Ebben a templomi
környezetben viszont nyilvánvalóan feltárul e
rítus teljes jelentése. 

Rohr szerint a férfiak fejlõdésének legna-
gyobb akadálya az apák hiánya és az apáktól el-
szenvedett sebek.4 Mert az apa az, aki elõször
kimondhatja egy fiúnak, hogy „férfi vagy, az
utódom, férfienergiám örököse, és ez jól van
így”. Ha ez nem hangzik el, mert nincs apa,
vagy van, de az az apa rossz, akkor alig gyógyuló,
sõt halálos sebeket szenved a fiú.

A fõoltárképen keresztül azonban minden
szerzetes megkaphatja a gyógyulást valamennyi
apai sebére: a képen az a jelenet jelenik meg ha-
talmasan, lenyûgözõen és ellenállhatatlanul,

amikor az Atya így szól fiához: „Te vagy az én
szeretett fiam...”

Erik H. Erikson szempontjai szerint végigjár-
va a templomot természetesen nem állítjuk,
hogy díszítõi megelõlegezték a századokkal ké-
sõbb megfogalmazott elméletet. Azonban az
eriksoni fejlõdéselmélet elemeit számon kérve a
képi ábrázoláson kétségtelenül megtalálunk
minden lényeges részletet. Valószínûleg a Rohr-
féle szempontokat sem fogalmazták meg a ma-
guk számára az építtetõk. Azonban a férfi má-
sodik, prófétai vadsággal kapcsolatos útja any-
nyira erõteljesen jelenik meg a jászói templom
ábrázolásain, s olyan meghatározónak tûnik
ikonográfiai programjában, hogy az szinte egy-
értelmû szerzõi szándékot feltételez. 

Amint említettük, Jászó a fiatal szerzetesek
nevelésének helye is volt. Az igen átgondolt te-
matikával rendelkezõ épület mindenképpen
teljes emberségük kibontakozásában segítette a
benne élõket.

189EMBERTÁRS
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4 Rohr, R.: A férfi útja II., i. m. 95–101.
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