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Segíteni az embereken - Interjú Császár Tamással
Elég-e a testet gyógyítania az orvosoknak, ha talpra akarják állítani a betegeket? Mire képes a hit? Mi ad erőt az orvosnak a nehézségek között? Többek között erről is beszélgettünk dr. Császár Tamással, aki 2020-ban vehette át a Szombathelyi Egyházmegye által alapított a Test és a lélek orvosa díjat. Rövid interjú a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Geriátria, Krónikus Belgyógyászat és Rehabilitációs Osztályának vezetőjével szakmáról, hitről, emberségről.
Meglepődött, amikor kimondták a
nevét a díjátadón?
Igen, meglepődtem. Arra gondoltam,
hogy kinek juthattam eszébe, ki jelölt
erre a díjra. Váratlanul ért, hihetetlen
érzés volt. Amikor az ünnepségen
elhangzott a nevem, rám tört az izgalom, ugyanakkor hatalmas boldogság
áradt szét bennem.
A díjátadón utalt rá, hogy „előjelek”
pedig voltak. Személyesen kapott
meghívót Császár István általános
helynöktől és Stróber László apát-plébánostól. Ráadásul plébános atya kérte, hogy vegyen részt az eseményen,
és még együtt is utaztak.
Valóban meglepődtem, de azt mondták, hogy idén személyesen hozzák a
meghívókat a kórházba, hogy minél
többen részt vegyünk az ünnepségen.
Plébános atya pedig megkérdezte, megyek-e, mert velem jönne Körmendre.
Szerencsére el tudtam cserélni készenlétes ügyeletemet és munka után utaztunk plébános úrral, akivel mindenről
beszélgettünk útközben, de egyetlen
szót sem ejtett a díjról.

Pályafutása során már több díjat is
átvehetett szakmai munkája elismeréseként. Hová sorolja ezt a kitüntetést?
Igen, több díjat is kaptam már életem során. Nagy megtiszteltetésként
gondolok egyéb elismeréseimre.
2010-ben nemzeti erőforrás miniszteri
dicséretet, 2015-ben címzetes egyetemi docensi címet kaptam a PTE-n,
2019 májusában pedig Pro Urbe-díjjal
tüntettek ki Zalaegerszegen. Akkor azt
gondoltam, hogy az lesz életem legnagyobb kitüntetése. Ez a mostani díj
a lelkemnek és a hivatásomnak szól.
Ez a díj minden eddigit felülmúl. Ez a
csúcsa eddigi életemnek.
Hogyan alakult szakmai pályafutása?
1976-ban végeztem a Semmelweis
orvosi egyetemen. Belgyógyászként
kezdtem el dolgozni, 18 évig az I.
Belgyógyászati Osztályon végeztem
a feladataimat a Zala Megyei Kórházban. A belgyógyászat széles palettája
tárult elém, főként azonban gasztroenterológiával és endoszkópiával, majd
angiológiával foglalkoztam behatóan.

Végigjártam a ranglétrát, amikor
főorvosként 1994-ben az akkori főigazgató kért fel az új, 76 ágyas krónikus
osztály vezetésére. Ezen három napot
gondolkodtam, de aztán elvállaltam.
Akkoriban dr. Szabó Gyula volt a
Mária Magdolna-templom plébánosa, hozzá fordultam kétségeimmel,
mivel ezen az osztályon az elmúlás és
a kiszolgáltatottság vett körül. A vele
való beszélgetések segítettek át a lelki
válságon. Rávilágított, hogy a Jóisten
ezt a feladatot adta nekem, ebben kell
helytállnom. Itt kezdtem el idősgyógyászattal foglalkozni. Megtanultam,
hogy a betegségek jó része más tünetekkel jelentkezik idős korban, más a
klinikai kép, a kórlefolyás, mint ahogy
azt belgyógyászatból megtanultam.
Mivel a baleseti sebészet, a neurológia
és a háziorvosi szolgálat folyamatosan küldte a törött végtagú, amputált
lábú, operált, vagy stroke-on átesett
idős betegeket az osztályra, az lett a
célunk, hogy a betegeket mobilizáljuk,
jobb állapotba hozzuk, mint ahogy az
osztályra kerültek. Munkatársaimat
igyekeztem motiválni, hogy akit csak
lehet, ki kell az ágyból emelni, rehabilitálni.

Ezért tettem le két évi tanulás után, 1999ben a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát, és alakítottuk ki lépésről lépésre
az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket. A mozgásszervi rehabilitáció
rengeteg örömet adott a munkámban. Pl.,
hogy valakit agyi infarktus után, vagy
csípőtáji törés, ill. végtagamputáció után
újra megtanítsunk járni, jobb állapotba
tudjunk hozni, mint amilyenbe a betegsége miatt került és otthonába tudjuk
majd engedni, ez ad örömet. Egy évvel
később szakvizsgát tettem geriátriából,
azaz idősgyógyászatból. 7 évvel a nyugdíj után még mindig ezen az osztályon
dolgozom.
Azt olvastam egy interjúban, hogy nem
volt könnyű az Ön számára az első
napokban az osztályon végigsétálni.
Milyenek voltak a körülmények, amikor
átvette az osztályt és mit tettek a betegek
érdekében az elmúlt években?
Az osztály a Pózvai telephelyen a régi
tüdőszanatórium épületében az első
emeleten van. Négy ágy volt minden
kórteremben, moccanni sem lehetett,
pedig minden szobában szükség lehet
karosszékre, szobavécére, kerekesszékre,
járókeretre. Az évek alatt sikerült lecsökkentetni az ágyszámot 76-ról 60-ra,
így megteremtődött a lehetőség, hogy
kimozdítsuk a betegeket az ágyból. Az
lett az alapvető célunk, hogy a betegeket
aktivizáljuk és mobilizáljuk. Lépésről
lépésre haladtunk, kapaszkodókorlátot
szereltettünk a folyosóra, az ágyak lábát
8 cm-rel rövidíttettük le, hogy a betegek
stabilan ülhessenek az ágy szélén. Gyógytornatermet, fizikoterápiás helyiséget
alakítottunk ki, járásgyakorlást elősegítő
korlátot készíttettünk a bénult és az amputált végtag miatt járásképtelen betegek
rehabilitációjának elősegítése céljából.
Amikor az idősekről esik szó, sok esetben felmerül a családból való kiszakadás
is. Pl., hogy akár egy-egy betegség után
az idős szülők, családtagok ellátása, ápolása, felügyelete megoldhatatlan problémát jelent a családoknak. Igaz, ma már
kevés az olyan család, ahol a generációk
együtt élnének és talán kezelni tudnának egy ilyen helyzetet. Ez a családok
életének megváltozásával valamelyest
természetesnek mondható. Ön szerint
hogy lehetne ezen változtatni? Mit lehetne tenni?

Dr. Császár Tamás osztályvezető főorvos
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„...szeretni kell az idős, elesett embereket...”

Egyre több ember éri el nem csak az
idős, hanem az agg kort is, amikor
valamilyen betegség miatt az addig önellátó ember hirtelen elveszti
önellátó képességét, kórházba kerül,
de kórházi kezelését követően többé
már nem engedhető vissza otthonába, mert tartós segítségre és ápolásra
szorul. Hogy az időseket ellátó és
ápoló otthonokba kerülhessen valaki,
arra hosszú hónapokat kell várni. Ebben a helyzetben szükség van újabb
otthonok építésére, illetve a meglévő
férőhelyek bővítésére. Erre jó példa Zalaegerszegen a Szombathelyi
Egyházmegye fenntartásába került
Gondviselés Háza idősek otthonának
nagyon várt bővítése.
Mi az amiről úgy gondolja, hogy
megtanult a betegeitől, amit ők adtak
Önnek?
Nagyon sokat tanultam az évek
során a betegségek időskori sajátosságairól, a tünetek és a betegségek
rájuk jellemző lefolyásáról, amely
tapasztalatokat közlemények, esetleírások révén oszthattam meg másokkal. 1995 óta tanítom az idősgyógyászatot a PTE Egészségtudományi Kar
zalaegerszegi intézetében, két éve
pedig a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola hívott meg óraadónak a szociális gerontológia szakon.

Mi az orvosi filozófiája, ami mentén
végezte munkáját?
Elsősorban az, hogy szeretni kell az
idős, elesett embereket. Mert csak
szeretettel szabad és lehet gyógyítani őket. Örülök, amikor egy beteg,
idős ember asztalán imakönyvet,
szentképet, vagy rózsafüzért látok.
Bátorítom őket, hogy imádkozzanak
a Jóistenhez, mi pedig legjobb tudásunk szerint azon fogunk fáradozni,
hogy segítségünkkel jobb állapotba
kerüljenek.
Mit jelent az Ön számára a hit?
A hit számomra a munkámat segíti.
Mert ebben sok a kudarc, a sikertelenség. Sok idős ember hal meg az
osztályon. Nem azért, mert az orvosi
munkánk hiányt szenvedne, hanem
mert az élet olyan, hogy nem mindig
tudunk segíteni. A hitemből kifolyólag szeretettel fordulok az idősek felé
és igyekszem mindent megtenni az ő
érdekükben.
A méltatásban elhangzott, hogy
aktív tagja Zalaegerszegen a Mária
Magdolna-templom Képviselő Testületének.
Igen, igaz. Korábbi plébánosunk, dr.
Szabó Gyula atya, akit nagyon szerettem, ő kért fel, hogy vegyek részt
a képviselőtestület munkájában.
Örömmel veszek részt a testületi üléseken, bekapcsolódom a munkába és
igyekszem az ötleteimmel segíteni az
egyházközség életét.
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Jelentkezz az Eucharisztikus Kongresszusra!
Hazánk rendezi az igen sokszínű,
minden korosztály lelki és kulturális
igényeit kielégítő programsorozatot, a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szust (NEK), amely az egyik legfontosabb katolikus esemény lesz 2020-ban
a világon.
Az eucharisztikus kongresszus nem
a szó legszorosabb értelmében vett
kongresszus, sokkal inkább egy nagyszabású nemzetközi rendezvénysorozat, amelynek során a kenyér és a bor
színe alatt jelen lévő Jézus Krisztust
ünnepeljük.
A résztvevők a rendezvény honlapján
keresztül regisztrálhatnak a többségében ingyenes eseményekre. Az ingyenes regisztráció amiatt fontos, hogy a
névre szóló helyekhez biztosan hozzájussanak a jelentkezők.
Ajánlott, hogy az érdeklődők minél
hamarabb létrehozzák saját fiókjukat
a NEK online regisztrációs felületén.
Ez nem jár semmilyen elköteleződéssel, ingyenes, és lehetővé teszi, hogy
minden lényeges információról időben
értesülhessenek. Fiókot nyitni egyénileg és csoportosan lehetséges, világi és
klerikus személyeknek egyaránt.

Azért is tanácsos mielőbb regisztrálni
az online felületen, mert az érdeklődők a regisztrációs rendszeren
keresztül tájékozódhatnak az utazási
lehetőségekről (például a 90 százalékos MÁV-kedvezményről), a szállásés étkezésfoglalás, illetve -igénylés
lehetőségéről. A plébániai, közösségi,
iskolai csoportok számára, amelyek
2020. május 31-éig jelzik igényüket,
hogy különbuszt vagy különvonaton
helybiztosítást kérnek, a kongresszust
szervező NEK Titkárság a MÁV-val, a
GYSEV-vel és a Volánbusszal kapcsolatba lépve térítésmentesen megszervezi az utazást, így a költség nem terheli ezeknek a csoportoknak a tagjait.
A kongresszus programjai közül kiemelkedik:
• a nyitó szentmise, elsőáldozással a
Puskás Ferenc Stadionban
(szeptember 13., vasárnap 15 óra)
• a Forráspont ifjúsági est a Papp
László Sportarénában
(szeptember 18., péntek)
• a magyar szentmise a Kossuth
téren, valamint utána az eucharisztikus gyertyás körmenet a Hősök
teréig
(szeptember 19., szombat 17 óra)
• a záró szentmise a Hősök terén
(szeptember 20., vasárnap 11 óra)

Ezek a programok természetesen ingyenesek, és már megnyílt a lehetőség
a helybiztosításra. A Puskás Ferenc
Stadionban minden résztvevőnek
helyre szóló jegye lesz. A Kossuth
téri, valamint a Hősök terén tartandó
szentmise esetében az ingyenes jegyek
igénylői a szektorok feltöltésénél elsőbbséget élveznek majd, de ezen a
két szentmisén regisztráció nélkül is
van lehetőség a részvételre.
A háromnapos Teológiai Szimpóziumra (szeptember 10–12., Esztergom),
amely megelőzi a kongresszust, valamint a Hungexpón tartott ötnapos
konferenciára (szeptember 14–18.,
Budapest) – vagy, ahogy sokan hívják, az „ötnapos lelkigyakorlatra” – is
megvásárolhatók már a kedvező árú
belépők. Az érdeklődők a NEK honlapján már megtalálhatják a szimpózium és a konferencia programját is,
megismerhetik a világ minden tájáról
érkező vendég előadókat. A sokakat
érintő, általánosan felmerülő kérdésekre a „Gyakran ismételt kérdések”
(GYIK) menüpontban válaszolnak a
szervezők.
A regisztrációs felület használatát a
NEK honlapján kisfilmben is részletesen bemutatják. Azok az érdeklődők,
akiknek nincs online hozzáférésük,
e-mail-fiókjuk, a kongresszus honlapjáról letölthető és postai úton elküldhető jelentkezési lapon is regisztrálhatnak.
A NEK Titkárság mindenkit kér a
minél előbbi jelentkezésre, mert így a
szervezők munkáját segítik.
A kongresszus szervezéséről és az
önkéntesség lehetőségeiről naprakész
információkhoz juthatnak az érdeklődők, ha az iec2020.hu honlapunkon
feliratkoznak a NEK hírlevelére.
A kongresszus közösségébe virtuálisan is be lehet kapcsolódni a NEK
Facebook- és Instagram-oldalain keresztül.

A nagyböjtben sokszor csak a hússal
foglalkozunk, arra koncentrálunk,
hogy azt most nem ehetjük meg
péntekenként, és sokszor csak a nyavalygás idejét látjuk a húsvét előtti
40 napban a „bál-stop” miatt. Így
csak eltűrjük a nagyböjtöt, túléljük
a készületet, valójában pedig elmulasztjuk az igazi húsvétot. Ebben a
készületben az volna a lényeg, hogy
kiiktassunk az életükből mindent,
ami nem segít Isten felé minket, és
befogadjunk mindent, ami Istenhez
visz közelebb. Az is feladat, hogy
belevonódjunk a feltámadás ünnepébe, amely ünnep él, és alakít minket,
elhozza a mi feltámadásunkat is (bűneinkből). Magunkra tekintve hamar
látjuk a sebzettségünket, amit csak
Isten gyógyíthat. Ezt a gyógyulást
ünnepli húsvétkor a világ keresztény
fele. Az igazi ünnepre készülni kell.
Ehhez kapjuk a készületi időt. A jól
sikerült ünnep erőt ad, akár hosszú
időn át.

Kérjük elszántan a Jóistent, szelídítse
meg egónkat, bontsa le önző páncélzatunkat. Most kipróbálhatjuk, mit
jelent másokkal szóba állni, válogatás
nélkül tenni a jót. Az elcsépelt szeretet szót végre lefordíthatjuk konkrét
tettekre, hogy környezetünk is értse,
most szeretünk.

Dr. Pap Ildikó Katalin, a Savaria Múzeum osztályvezető-helyettese, régész
főmuzeológusa a régészeti munkával
kapcsolatban elmondta: több mint
1000 sírt találtak meg a templomdombon. Kiemelte azt a két sírt, amelyet a
templomon belül tártak fel és amelyben egy előkelő férfi és egy előkelő nő
maradványaira bukkantak. Sikerült
viseletmaradványokat is kiemelni a
sírból és azonosítani.
Pap Ildikó hangsúlyozta: a jelenlegi
templom építése előtti időszakból is
kerültek elő sírok. Ezeket elemezve
a szakemberek arra következtetnek,
hogy az egykori pogány temetőt
kezdték el a keresztények használni
oly módon, hogy a temető mellé építettek templomot, és a keresztények a
templom körül már temetkezhettek.
Hasonlóra tehát, hogy a keresztények
a pogány temetőket ily módon kezdik
használni, a megyében vannak más
példák is. Ez viszont azt is megerősíti, hogy létezett egy, a jelenleginél is
korábban épült templom. Pap Ildikó
szerint ezt az épületet a templom belső tere alatt kell keresni.
A konferencia további részében szó
esett a falkutatások eredményeiről,
illetve a templom köveinek vizsgálati
módszereiről is, utóbbiról Szemerey

Kiss Balázs kőrestaurátor, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor
Tanszékének vezetője beszélt hangsúlyozva, hogy a vizesedés a talajhoz
közeli rétegekben roncsolja a köveket.
Miért szürkék a templom falai? –
többek között ezt a kérdést vizsgálta
Heiter András festő-restaurátor a
templomban. Megállapította, hogy
a szennyezettség oka nem maga a
kő, annak minősége, hanem az olyan
külső behatások, mint pl. a korábbi
filmforgatások során használt nagy
mennyiségű gyertya. Bemutatta, hogyan rekonstruáltak kettőt a templomban feltárt motívumok közül. Kiemelte: a restaurálás során nem fogják a
töredékeket pótolni, hogy esetleg újra
eredeti formájukban, szépségükben
lássák az emberek a motívumokat. Ez
a digitális rekonstrukcióval válik csak
lehetségessé.
Az utolsó előadásban Cselőtei Anna és
Sarkadi Márton a templom építészeti,
restaurátori, építéstörténeti dokumentációját ismertették a közönséggel,
kiemelve: több szakterület adatai
válnak így könnyen elérhetővé a szakemberek számára, ami megkönnyíti a
munkát, következtetések levonását.

Dr. Németh Norbert

Római levél

Nyavalygunk, hogy itt a nagyböjt.
Minek? Miért kell ez nekünk?
Nagyböjt arra szólít fel, hogy befogadhassuk az újat, a nagyszerűbbet,
az igazit, Istent, akinek helyet kell
készíteni magunkban. Ennek feltétele a megújulás: egyéni és közösségi
értelemben is, és ennek ideje a húsvét előtti negyven nap, amit azért
kapunk, hogy felfogjuk és személyre
szabjuk az ünnepet.

Ne legyünk „savanyú képű” vallásos emberek, számunkra nem túlzás
a jókedv, a humor és a nevetés. Ne
feledjük el, a derű az egészséges lelki
élet lényeges eleme, és ez így van a
húsvéti készületünkben is.
A húsvétra való készület örömre
hangol és örülni, ünnepelni tanít.
Az öröm a tiszta szívben születik,
ha már nem fér belénk, úgy hívjuk
ujjongás. Húsvét előttünk áll, tapasztaljuk meg ezt az örömet, Krisztus és
a saját feltámadásunk örömét!

Konferencia a jáki templomról

A Premontrei Gimnázium adott
otthont 2020. február 17-én annak
a nagyszabású szombathelyi konferenciának, amelyen a jáki Szent
György-templom 2019-ben végzett
régészeti, építészeti és restaurátori
kutatásainak eredményeiről számoltak
be a szakemberek.
A jáki templom több mint műemlék.
Szimbóluma a megmaradásunknak,
amelynek legfőbb sziklája keresztény
hitünk – fogalmazott köszöntőjében
dr. Székely János megyéspüspök. A
konferencia előadóinak részletes beszámolóinak jóvoltából a hallgatóság
szinte ott érezhette magát az ásatásokon, a falkutatásokon, tapinthatta az
előkerült tárgyi leleteket.
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Több, mint egy műemlék, megmaradásunk jelképe
Megújul a jáki Szent György-templom
Újra nagyszabású kutatási, restaurálási munkálatok kezdődtek Jákon a Szent György-templomban, illetve a környező egyházi épületekben.
A cél nem kevesebb, mint megállítani az épületek romlását,
megismerni múltjukat, és fenntartható jövőt biztosítani.
Sarkadi Mártonnal, a beruházás szakmai koordinátorával
beszélgettünk.
Miért kezdtek bele újból a munkába a jáki
templom körül?
2017 végén határozott a magyar kormány
arról, hogy 2 milliárd Forint összeggel
támogatja a jáki templom és a hozzá
tartozó épületegyüttes helyreállításának,
restaurálásának befejezését, valamint új
kiállítás előkészítését, az előkerült leletek,
valamint kőfaragványok, egyéb tárgyak
bemutatását. Ennek keretén belül folyik
az épület kutatása, restaurálása, építészeti helyreállítása. Ez a munka valójában szerves folytatása az 1980-as évek
végén a Szent György-templom, a Szent
Jakab-kápolna és az itt álló, illetve állt
épületek történetének megismerésére, értékelésére, helyreállítására, az utókornak
való megőrzésére és a közönségnek való
közreadására indított tevékenységnek.
Olyan kiállítást szeretnénk készíteni, ami
érdekes, vonzó és bemutatja a település, a
templom, valamint a többi épület, továbbá
a Ják nemzetség történetét.
Korábban is folytak kutatások már itt.
Ezek milyen eredményre vezettek és
ezekhez képest Önök mennyivel jutottak
előbbre?
Az épület története összetett, bonyolult.
A 13. századi építés is nehezen megismerhető, az eddigiek mellett újabb és újabb
feladványokkal szembesülünk ma is. Az
épület történetének későbbi eseményei
— pusztulásai és megújításai — is tele
vannak talányokkal. Azt talán biztosan
mondhatjuk, hogy az 1210-es évek végén
kezdődhetett a ma álló épület építése.
Olyan műhely kezdte az építést, amelynek
tagjai hosszú időn át itt dolgoztak, miközben a műhely irányítása, vezetése átalakult. Ennek következményei voltak.
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Kutatási munkák a templomban
| Fotó: Sarkadi Márton |

Nemcsak a faragványok stílusa módosult, hanem jelentős tervmódosítás is
történt menet közben. Ennek nyomait
már régóta ismerjük. Kezdetben a
román kor stílusához jobban igazodó
épületet terveztek. Keskenyebbek lettek volna a mellékhajók és szélesebb
a főhajó. Valószínű, hogy eredetileg
boltozatlan épületet terveztek, a
pillérállás pedig sűrűbb lett volna,
eggyel több szabadon álló pillérpár
lett volna a főhajó és a mellékhajó
között. Azonban az építkezés során
ezt a koncepciót módosították, így
szellősebb, tágasabb épületet építhettek, oly módon, hogy a már részben
megépített külső falakat meghagyták, így nagymértékű átépítés nem
vált szükségessé. Emiatt nem kívánt
következményekkel kellett számolni:
a faltagolásban és a nyílások helyzetében inkonzekvens megoldások keletkeztek. Valószínűleg nem arról van
szó, hogy a két műhely úgy váltotta
egymást, hogy semmi közük nem volt
egymáshoz. Ma inkább azt gondoljuk,
hogy egy lassú átalakulásról beszélhetünk, erre utalnak a stilisztikai és
építéstechnológiai megfigyelések.
Később az építkezésben biztosan volt
egy nagyobb szünet, ez talán összefüggött az alapító, Jáki Nagy Márton
halálával. A templom történetében
ismerünk egy évszámot: 1256. Ekkor
biztosan volt egy felszentelés. Azt
azonban nem tudjuk biztosan állítani,
hogy ez az építkezés befejezését is
jelentette, valószínűleg csak az épület
használatbavételéről volt szó.
A templom az idők folyamán sokat
szenvedett. A 17. században, valószínűleg egy villámcsapás következtében, megsérült a déli része: leomlott a
déli torony egy része, valamint a déli
gádorfal középső szakasza. Vélhetőleg ennek az eseménynek a nyomán
került sor több javításra, átépítésre is.
Több jelenség is arra utal, hogy ebben
az időben nem egyházi célokat szolgált az épületnek legalább egy része.
Erre utal, hogy a templom főszentélyében egy lőrés van a Szent György
freskó alatt. Könnyen elképzelhető,
hogy a 17-18. század fordulójának
zavaros időszakában, a hódoltsági
területektől nem messze, a Bécs felé
vezető katonai felvonulási útvonal
közelében fekvő, szerzetesek által már
elhagyott kolostort megfigyelőpontnak használták.

Sarkadi Márton, a projekt szakmai vezetője

A legújabb észrevételek alapján, amelyeket januárban tettünk, úgy találtuk,
hogy gerendafödémmel felosztották a
déli hajó belterét. Egy időszakban nem
is egy, hanem két fafödém tagolta a
mellékhajót. Az már régen ismert tény
volt, hogy egy szintet ráépítettek a
déli mellékhajóra és a sekrestyére, ezt
a 19. század végén, a templom purista
restaurálása során bontották el. Azt
azonban nem tudtuk, hogy alatta még
egy, külső lépcsőn megközelíthető
szintet építettek be utólag a mellékhajóba, így lakószinteknek megfelelő
beosztás keletkezett. Később az alsó
fafödémet elbontották, a belső teret
festéssel díszítették — ekkor talán már
újból liturgikus használatban volt —
majd a főhajó és a mellékhajó pillérei,
valamint a gádorfal újjáépítésével
együtt, talán már a 18. század első felében, fiókos dongaboltozattal helyettesítették a felső fafödémet, megtartva
a mellékhajóra és sekrestyére ráépített
szintet.
Az épület ún. nagy restaurálására a
19. század végén került sor. Ez összhangban volt a nemzeti ébredéssel,
a nemzeti nagyság újbóli elérésének
gondolatával, ami a romantika korában rendkívül népszerű volt. Ezzel
összefüggésben a régi dicsőség emlékeit újból igyekeztek felemelni és régi
fényükben megmutatni. Jó néhány
műemlék esetében ezek a törekvések
arra irányultak, hogy az eredeti, a
középkori állapotot mutassák meg
a műemlékekből, azaz visszaépítsék
a régi formájára, megszabadítsák az
utólag rárakódott átépítésektől, amelyeket csupán az eredeti mű degradációjaként értelmeztek. Ják esetében ez
nagyívű átépítést eredményezett. A
templom nyugati tornyai részben már
átalakultak, részben a 19. század végi
restaurátorok gondolták, hogy azok
nem eredeti, középkori állapotban
lévő épületrészek, ezért indokolt ezek
visszabontása és újraépítése.

Ennek során lebontották az utólagos
déli pilléreket a teljes gádorfallal, és az
északi pillérsor mintájára újraépítették. Ekkor, a 19-20. század fordulóján
került sor a főhajó és a déli mellékhajó
bordás boltozatának elkészítésére.
Korábban barokk dongaboltozat fedte
e tereket, a középkorban talán nem
épült meg a boltozat. A 19-20. század
fordulóján végzett restaurálás során
tehát nagyon lényeges épületrészeket
újjáépítettek, továbbá sok kőfaragványt kicseréltek. Ennek a munkának
köszönhetően egységes jellegű, középkori hangulatú épület jött létre.
Mire irányul a mostani felújítás? Más,
középkori épületek mintája nyomán
egy hasonló állapot kialakítására?
A 13. századi állapot helyreállítása
nem lenne lehetséges, hiszen nem
rendelkezünk biztos forrásokkal arról,
hogy milyen volt az épület. De nem
is lenne anyagilag sem lehetséges a
19-20. századi részeket elbontani. Ezen
kívül nem tudnánk hitelesebbet, jobbat idetenni. Emellett az épület későbbi története sem tekintendő értéktelennek: azok a későbbi díszítőfestések,
illetve utólagos átalakítások, amelyek
a 13-21. század között történtek az
épülettel, olyan dolgok, amelyek
hozzátartoznak az épület történetéhez,
egészen egyszerűen ezekkel együtt
az az épület, ami. Lehántani ezeket
az emlékeket nem lehet magának az
emléknek a sérelme nélkül.
A munkálatok nyomán egységes belső
tér jön majd létre?
A legfontosabb cél, hogy az épület
műszaki állapotát biztosítsuk. Ez sem
egyszerű. A templom szigetelés nélkül
épült, a falakat a talajnedvesség veszélyezteti. Ez azért is nehéz probléma,
mert az épület alapja agyagrétegben
nyugszik. Sok konzerválandó, restaurálandó része van az épületnek.
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A templomhajó

A templom belső déli fala

Említette korábban, hogy készül majd
egy új kiállítás.
Igen, ez a mostani projekt fontos része,
amihez társul az apáti ház felújítása is.
Az új kiállítás fontos lépés lehet abba
az irányba is, hogy az idelátogatók
ne csak a templomot tudják megnézni. A tárlaton megismerhetik majd a
templom és a település, továbbá a Ják
nemzetség történetét.

A jáki templomdomb
a Szent György-templommal és a Szent Jakab-kápolnával

A szentélyben a Szent György freskó, molinón

A páratlanul értékes 13. századi freskókat is veszélyezteti a falakba felszívódó só, továbbá a több periódusból
származó nem figurális díszítőfestések
is károsodnak. A páralecsapódás és
más okok miatt elkoszolódtak, peregnek. Ezeknek a konzerválása az egyik
legfontosabb tennivaló. Az épületben
drasztikus változtatásra nincs ok. A
19-20. század fordulóján elvégzett
restaurálás egységes képet adott az
épületnek. Ezt revideálni csak egyes
részletek tekintetében, nagyon indokolt esetben érdemes. Olyan apró
változtatásokról lehet szó, amelyek
jobban láthatóvá tesznek fontos
részeket. De a legfontosabb az, hogy
az épület műszaki szempontból jó
állapotban legyen.
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Mik voltak az elmúlt évben végzett
kutatások értékes eredményei?
A Savaria Múzeummal folytatott
együttműködés keretében dr. Pap Ildikó Katalin régész vezetésével, dr. Valter Ilona, a korábbi ásatások vezetője
konzultációs részvétele mellett, folytatódtak feltárások a templom körül, valamint a déli mellékhajóban. A Szent
Jakab-kápolna mellett végzett ásatás
során több sír került elő, azonban az
épületen kívül nem sikerült megtalálni a 13. századi kápolnát megelőző,
1990-es években a kápolna belsejében
feltárt, 11. századinak datált rotunda
alapfalait. A Folnay-kapu környezetében végzett ásatáson a temető újabb
részletei mellett a kolostorhoz tartozó
falak kerültek elő, valamint egy olyan
torony részletesebb megfigyelésére
nyílt mód, amelyet a 2000-es években
részben már fel lehetett tárni.

Most pontosítani lehetett a torony
épülésére, használatára, majd bontására vonatkozó adatokat, amelyek az
egykori kolostor erődítésével függnek
össze. Bizonyítékokat nyertünk arra,
hogy a Folnay-kaput már az erődítési
szándékok feladásának idején állították fel ezen a helyen. A templombelsőben is folynak ásatások, egyelőre
ugyan csak korlátozott felületen.
Ezeknek különös jelentőséget ad, hogy
a templomon belül eddig nem folyt
feltárás. A déli mellékhajóban nyitott szelvényekben is sok temetkezés
került elő, részben a templom építése
utáni, részben az azt megelőző időből. Fontos sírmellékletek, ékszerek,
díszes ruhamaradványok bukkantak
felszínre. Olyan falmaradványok is
megőrződtek a padló alatt, amelyek
a templom építéstörténetéről eddig
ismert adatokat alapvetően módosíthatják a további feltárások során.

Nagyszabású együttes bemutatására
van mód, elegendő arra gondolni,
hogy a nyugati kapu eredeti szobrait
műtárgyként tudjuk majd kiállítani. Igen jelentős régészeti leleteket
lehet továbbá bemutatni. A mai kor
technikai lehetőségeit is felhasználva
attraktív, érdekes, tudományosan
megalapozott kiállítás létrehozását
tűztük ki célul.
Említette a vizesedést. Erre van hatékony megoldás az ilyen régi épületek
esetében?
Igen, vannak már hatékony eljárások. Az elmúlt év során elvégeztettük azokat a vizsgálatokat, amelyek
segítségével tiszta képet kaptunk az
épület műszaki állapotáról, és meghatározhattuk a szükséges beavatkozásokat. A jáki templom jelentőségére
való tekintettel különösen fontos,
hogy kerüljük a kísérletezést, bevált

módszereket alkalmazzunk, és tartsuk
magunkat a gyakorlatban sokszorosan
beigazolódott érvényességű műemlékvédelmi alapelvekhez. Sajnos azt azért
tudni kell, hogy a pénz mellett idő
is kell ahhoz, hogy egy beteg épület
állapotán javítani lehessen. Nem gyári
termelésről van szó, egy műemlék
helyreállítása inkább egy beteg ember
gyógyulásához hasonlítható. Ezt a tényezőt projektek tervezésekor sokszor
hajlamosak figyelmen kívül hagyni.
A templomban járva feltűnnek a
festett díszek a falakon, a szentélyben
Szent György és a sárkány jelenete, no
és persze a déli torony képei. Ezekkel
mi lesz? Esetleg megpróbálják eredeti
állapotukban helyreállítani?
A templom festett díszei összetett
problémát jelentenek. Régen kerültek
elő ezek az ábrázolások, még a 19-20.
századi restaurálás előtt, illetve alatt.
1937-ben folyt a falképek restaurálása
egy olasz restaurátor, Mauro Pelliccioli vezetésével, Luigi Pigazzini kivitelezésében. Mai szemmel is helytállónak minősíthető beavatkozásokat
végeztek. Nincsen szó olyan mértékű
átfestésről, átalakításról, amit ma ne
tartanánk helyesnek, konzerválták a
képeket, nem újrafestették. Az eltelt
hosszú idő alatt azonban elhalványodtak, elkoszosodtak, ezért a tisztításuktól, konzerválásuktól sokat lehet
várni. A templombelső más részében
is nagy változást jelent majd a falfelületek tisztítása. De nem szeretnénk, ha
túlságosan újszerűnek hatna majd az
épület, a történelmi jelleghez az épület
korának érzékelése is hozzá tartozik.
Mennyire lehetett egyébként hasonlóan egyszínű a templom, mint ahogy
most látjuk?
A középkori templomok többségének
belső képe egyáltalán nem volt olyan
puritán, mint ahogyan a töredékes
maradványok alapján gondoljuk. A
jáki templom belsejében és külsején is
több színezés, díszítőfestés maradványa figyelhető meg. Ezek ma csak kis
felületeken vannak meg, és nem feltűnőek. Ennek részben a falak általános
elkoszolódása az oka. A tisztítás révén
kiegészítés nélkül is sokkal feltűnőbbé
válnak majd. A cél a tényleges maradványok megőrzése, konzerválása és
bemutatása. Ezek éppen eredetiségüknél fogva bírnak tekintélyt parancsoló

hatással, nem igénylik a kiegészítést,
homogenizálást, másolatokkal, “hiteles” rekonstrukciókkal való pótlást.
Ha maradunk a falaknál, sokak számára feltűnnek a szürkés, feketés árnyalatok a köveken. Ezek nem eredeti
festések.
Egy műemlék történeti emlék. A történetiség fogalmától elválaszthatatlan az
idő. Az emlék-jelleg alapvető tényezője. Ha egy műemléket elkezdünk
megfosztani az idők során rárakódott,
“nem eredetinek” tartott részektől,
akkor anakronisztikussá válik törekvésünk, különösen, ha arra is gondolunk, hogy mennyire indokolatlan
értékítélet megalapozására használni
az utólagosságot, mint tényezőt. A
templombelsőt borító díszítőfestések
nagy része valószínűleg a 13. századot
követően keletkezett. Ezeket a dekorációkat a templom elválaszthatatlan
részeiként kell kezelnünk.
Visszakerülnek a bélletes kapuba az
eredeti szobrok?
Nem, nemcsak a kapuszobrok, hanem
a templom más plasztikai díszei sem
kerülhetnek már a homlokzatra. Az
1990-es évek elejétől fogva több szobor helyett másolatok készültek, ma
ezek vannak a homlokzaton. A savas
esők és más hatások által a jövőben
várható, illetve a már elindult káros
folyamatok miatt az eredeti szobrok
múzeumi tárolási körülményeket
igényelnek. Ez azonban, amint arról
már szó esett, arra is lehetőséget ad,
hogy más módon mutathassuk be
őket, mintha csak épületalkatrészek
lennének. Műtárgyként állíthatjuk
ki őket, tehát közelről lesznek majd
szemügyre vehetők, ami egészen más
kutatási lehetőséget jelent, várhatóan
hozzásegít majd művészettörténeti
értékelésük finomításához.
A templomdomb környezetét, a közlekedést hogyan befolyásolják a jövőbeni tervek?
A templomdomb jelenleg vegyes képet mutat. Vannak gondozott, szépen
karban tartott és természetes módon
alakult, sem funkcionálisan, sem
egyéb szempontból nem az emlék jelentőségéhez illő részei. Sokat lehetne
javítani az idelátogató turisták fogadásának körülményein, összehangolva a
helyi igényekkel, segítve a liturgikus
használatot is.
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 – Emlékek a múltból egyházmegyénkben
1938-ban Budapesten rendezték a 34.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A május 25-29. között megtartott eseményen egyházmegyénkből is sokan vettek részt. Lapunkban
megpróbálunk minél több emléket
bemutatni, amelyeket e jeles eseményhez kapcsolódva az egyházmegye templomaiban, plébániáin, vagy
családoknál őriznek.
A Jáki Plébánia fíliája Balogunyom
község. A település Mindenszentek-templomában őrzik ezt a kelyhet,
amely az 1938-as kongresszus tiszteletére készült.

Talpán a kongresszus logója látható, a csészén a Krisztus monogram.
Ezt a kelyhet használja a szentmisék
bemutatásánál dr. Rátkai László atya.
Köszönjük Rátkai atyának és a balogunyomi híveknek a szíves közlést.

Mindszenty atya nagyon jól látta a
háború után kialakult siralmas helyzetet, ezért az 1945. november 4-ei
választásokra kiadott egy körlevelet,
amit a többi püspökkel is egyeztetett.
Ezt a körlevelet igen nagy bűnének
tartották a rendszer emberei, pedig
nem nevezett meg benne sem politikai pártot sem pedig személyeket.
„Nem avatkozunk be a választási küzdelmekbe, nem foglalunk állást egyetlen párt
mellett sem, de az igazság és a kötelesség
elveit kifejtjük. Meg kell mondanunk,
hogy keresztény választó nem adhatja
szavazatát olyan irányzatra, amely újabb
elnyomást, újabb erőszakos uralmat, a
természettörvények mellőzését felelőtlenül és sűrűn elköveti. Fontoljátok meg
szavainkat és a választás alkalmával
adjátok szavazataitokat arra a jelöltre, aki
az erkölcsi tisztaság, a jog, az igazság és
a rend érdekében fog síkra szállni és képes lesz küzdeni a jelenlegi szomorú állapotok visszaélései ellen. Ne rettenjetek
meg a gonoszság fiainak fenyegetéseitől!
Könnyebb az egyszeri fenyegetést kiállni
és elszenvedni, mint rálépni arra az útra,
ahová meggondolatlan és lelkiismeretlen
emberek csábítani akarják a magyarságot.”
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Az idei évben számos közösségi program megvalósítását, illetve épületek felújítását támogatja a magyar kormány az egyházi támogatásokon keresztül. Kihirdették a 2020-as nyerteseket, amelyek között egyházmegyénkből is számos kedvezményezett akad.

Bíztatjuk lapunk olvasóit, ha tudnak
templomukban olyan kegytárgyról,
falfestményről, vagy családjukban
emlékekről, amelyek az 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszushoz
kötődnek, jelezzék szerkesztőségünk
számára, hogy lapunkban is bemutassuk őket. A jelzéseket a következő
e-mail címre várjuk:
sajto@martinus.hu

Déri Péter - Mindszenty József
Mindszenty József bíboros életét
bemutató sorozatunkban a háború
utáni időszak kihívásairól olvashatnak írást. (II. rész)

Fejlesztések és programok megvalósítására nyertek pénzt
a Szombathelyi Egyházmegye plébániái, intézményei, közösségei

élete

1945 decemberében, amikor Mindszenty atya kint járt Rómában, akkor
vitt a Szentatyának több nyelvre is lefordítva ebből a körlevélből, aminek
XII. Piusz pápa igen megörült és miután elolvasta, csak ennyit mondott a
hercegprímásnak: „Elolvastam, gratulálok neked és a püspöktársaidnak,
hogy így nyilatkoztatok. Meg kellett
tennetek!”
A Szentatya szavai világosan jelzik,
hogy Mindszenty hercegprímás és
a püspöktársai nem valami különvéleményt fogalmaztak meg, amikor az ateista diktatúra veszélyeire
figyelmeztettek, hanem a Katolikus
Egyház társadalmi tanításának megfelelően nyilatkoztak. Ez a dokumentum hagyományt teremtett, amellyel
a rendszerváltás óta időről-időre él
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Ennek az első hazai választási körlevélnek a szavait – nem meglepő
módon – csak a szélsőbaloldali tábor
vette magára, akik a demokrácia
életére akartak törni. A pártvezetők
az általuk uralt sajtóorgánumokban
nagyon kemény ellentámadást indítottak a bíboros úr ellen, megrágalmazva mindennel. De igyekeztek
megakadályozni a körlevél megjelenését is, hiszen nem adtak engedélyt
a nyomtatásra, csak akkor kaptak
engedélyt, amikor már kicsúszott a
határidőből.

Szombathelyen a Szent Erzsébet-templomban felújítják a kriptát és új urnafalat alakítanak ki, valamint az egyik
épületrész tetőszerkezetét javítják ki az
elnyert összegből. Az oladi Szentháromság-templomban belső felújításokat
finanszíroznak a támogatásból, a Székesegyházban pedig az épület vizesedési problémáira igyekeznek megoldást
találni. A támogatás lehetőséget nyújt
a bobai, a pusztacsói, a nyőgéri, a bérbaltavári, csörötneki, oszkói, vashos�szúfalui, alsóújlaki és a nicki katolikus

templomok meghatározott korszerűsítési munkáinak elvégzésére. Lentiben a
Havas Boldogasszony templom nyílászáróinak cseréjére és a plébánia épület
hőszigetelésére nyert pénzt a plébánia.
Az egyházi támogatások külön fejezetét
adja a programok megvalósítására kiírt
pályázat. Itt is számos plébánia nyert
pénzt közösségi programok megvalósítására, legyen az pl. családi-, ifjúsági-,
iskolai esemény, hittantábor és zarándokút. Szombathelyi intézmények és
plébániák közül támogatást kapott a

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium idei rendezvényeinek megvalósításához, a Szent Kvirin Plébánia és a
Kolping Család zarándokutak szervezéséhez. Ugyanezen célra nyertek
támogatást a kőszegi Árpád-házi Szent
Margit Óvoda és Iskola, a csehimindszenti plébánia, az egyházashetyei, a
gércei, a gencsapáti, az ikervári, a jáki,
a vashosszúfalui és a tanakajdi, az
alsóújlaki egyházközségek is. Támogatást kapott még táboroztatásra, családi
napok lebonyolítására, közösségi programok szervezésére, eszközbeszerzésre
a hosszúperesztegi, a celldömölk-alsósági, a répcelaki, a szentgotthárdi, a
vasszécsenyi, a jánosházai, a vasvári, a
kenyeri, a nagysimonyi, az őriszentpéteri, a hegyfalui, a celldömölki plébánia,
a táplánszentkereszti, a vásárosmiskei
és a káldi katolikus plébániák, valamint
a sorokpolányi lelkészség is.
A zalaegerszegi Mindszenty Iskola a
nevelőtestület számára lelkigyakorlatot,
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia és a Szent Kereszt Templomigazgatóság közösségi programokat, a Mária
Magdolna Plébánia pedig hittantábort
szervez az elnyert pénzből. Ezek mellett
a bagodi, a gutorföldei, a nagykutasi, a
salomvári, a tótszentmártoni, a tótszerdahelyi, a rédicsi és a csesztregi egyházközségek programjait is támogatja
2020-ban az állam.

Alphák Szombathelyen
A hercegprímás

De hiába volt minden, hiszen a választásokon, annak ellenére, hogy
rengeteg hazugság, csalás és megfélemlítés volt a baloldal részéről, még
így is nagy fölénnyel nyertek a demokratikus keresztény pártok.
Jól tudjuk a történelemből, hogy
mindezek ellenére a kommunista
párt a szovjet hadsereg nyomására
túlzott befolyást szerzett, így egyenes utat kaptak a terror gépezetük
kialakításához és az ország tudatos
tönkretételéhez.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítván�nyá minden népet…” Krisztus szavai
2000 év távlatából sem kevésbé relevánsak, mégis számos kérdést felvetnek. Hogyan élhetjük meg a missziós
parancsot hétköznapi emberként a 21.
században? Hogyan kerülhetjük el,
hogy a testvéri közösséget élvezve bezárkózzunk az egyház falai közé? Hogyan tolmácsolhatjuk Krisztus üzenetét
a posztkeresztény Európa felnövekvő
nemzedékei felé? Ezekre a kérdésekre
egy lehetséges válasz az Alpha.
Az Alpha egy interaktív programsorozat, amely lehetőséget ad a vendégek
számára, hogy barátságos, nyitott
közegben fedezzék fel a keresztény hit
alapjait. Az Alpha-estéken a résztvevők
együtt vacsoráznak, közösen megnéznek egy gondolatébresztő videót,
majd kiscsoportokban beszélgetnek

az adott témáról. A heti találkozások
közösségformáló hatásúak, a fokozatosan épülő bizalom révén az emberek
őszintén meg mernek nyílni egymás
előtt. Mindennek célja, hogy a még nem
hívő vagy hitükben bizonytalan fiatalok
hallják, megértsék Krisztus örömhírét
és személyes életükre vonatkozóan
elfogadják azt.
Az elmúlt hónapokban a Székesegyházi Főplébánia és az Alpha Alapítvány
együttműködése nyomán elindult és sikeresen lezajlott egy-egy Alpha sorozat
középiskolások, illetve fiatal felnőttek
számára. Az esték során a teológiai és
történelmi ismeretek bővítésén túl a
kommunikációs készségek fejlesztésére,
korrekt vitakultúra kialakítására, egymás különböző véleményének elfogadására és tiszteletben tartására egyaránt
alkalom nyílt.

A programsorozat lezárultával a kezdeményezés nem ért véget, a sikereken
felbátorodva további Alphák szervezése indult el, melyben az első sorozat
vendégei közül már jó néhányan lelkes
önkéntesként vesznek részt elérve saját
korosztályukat Krisztus üzenetével.
További segítők, érdeklődők jelentkezését örömmel vesszük az info@alpha.
org.hu e-mail címen.
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