
Több, mint egy műemlék, megmaradásunk jelképe
Megújul a jáki Szent György-templom 
Újra nagyszabású kutatási, restaurálási munkálatok kez-
dődtek Jákon a Szent György-templomban, illetve a kör-
nyező 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, építé-
szeti helyreállítása. Ez a munka valójá-
ban szerves folytatása az 1980-as évek 
végén a Szent György-templom, a Szent 
Jakab-kápolna és az itt álló, illetve állt 
épületek történetének megismerésére, ér-
tékelésére, 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 megismer-
hető, 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, miköz-
ben a műhely irányítása, vezetése átala-
kult. Ennek következményei voltak. 

Nemcsak a faragványok stílusa módo-
sult, hanem jelentős tervmódosítás is 
történt menet közben. Ennek nyomait 
már régóta ismerjük. Kezdetben a 
román kor stílusához jobban igazodó 
épületet terveztek. Keskenyebbek let-
tek 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 építhet-
tek, oly módon, hogy a már részben 
megépített külső falakat meghagy-
ták, így nagymértékű átépítés nem 
vált szükségessé. Emiatt nem kívánt 
következményekkel kellett számolni: 
a faltagolásban és a nyílások helyze-
tében inkonzekvens megoldások ke-
letkeztek. 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 beszél-
hetünk, erre utalnak a stilisztikai és 
építéstechnológiai megfigyelések. 
Később az építkezésben biztosan volt 
egy nagyobb szünet, ez talán össze-
függött 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, való-
színűleg egy villámcsapás következté-
ben, megsérült a déli része: leomlott a 
déli torony egy része, valamint a déli 
gádorfal középső szakasza. Vélhető-
leg ennek az eseménynek a nyomán 
került sor több javításra, átépítésre is. 
Több jelenség is arra utal, hogy ebben 
az időben nem egyházi célokat szol-
gált az épületnek legalább egy része. 
Erre utal, hogy a templom főszenté-
lyében 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 megfigyelőpont-
nak használták. 

Kutatási munkák a templomban
| Fotó: Sarkadi Márton |

Sarkadi Márton, a projekt szakmai vezetője

A legújabb észrevételek alapján, ame-
lyeket 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 mellék-
hajóba, 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 fe-
lében, fiókos dongaboltozattal helyet-
tesítették a felső fafödémet, megtartva 
a mellékhajóra és sekrestyére ráépített 
szintet.
Az épület ún. nagy restaurálására a 
19. század végén került sor. Ez össz-
hangban volt a nemzeti ébredéssel, 
a nemzeti nagyság újbóli elérésének 
gondolatával, ami a romantika korá-
ban rendkívül népszerű volt. Ezzel 
összefüggésben a régi dicsőség emlé-
keit 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, ame-
lyeket csupán az eredeti mű degradá-
ciójaként 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 újraépítet-
ték. 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 kőfarag-
ványt kicseréltek. Ennek a munkának 
köszönhetően egységes jellegű, közép-
kori 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, job-
bat idetenni. Emellett az épület későb-
bi története sem tekintendő értékte-
lennek: 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 veszé-
lyezteti. Ez azért is nehéz probléma, 
mert az épület alapja agyagrétegben 
nyugszik. Sok konzerválandó, restau-
rálandó része van az épületnek. 
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A páratlanul értékes 13. századi fres-
kókat is veszélyezteti a falakba felszí-
vódó só, továbbá a több periódusból 
származó nem figurális díszítőfestések 
is károsodnak. A páralecsapódás és 
más okok miatt elkoszolódtak, pereg-
nek. 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 in-
dokolt 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. 

Mik voltak az elmúlt évben végzett 
kutatások értékes eredményei? 
A Savaria Múzeummal folytatott 
együttműködés keretében dr. Pap Ildi-
kó Katalin régész vezetésével, dr. Val-
ter Ilona, a korábbi ásatások vezetője 
konzultációs részvétele mellett, folyta-
tódtak feltárások a templom körül, va-
lamint a déli mellékhajóban. A Szent 
Jakab-kápolna mellett végzett ásatás 
során több sír került elő, azonban az 
épületen kívül nem sikerült megtalál-
ni a 13. századi kápolnát megelőző, 
1990-es években a kápolna belsejében 
feltárt, 11. századinak datált rotunda 
alapfalait. A Folnay-kapu környeze-
tében 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 bontá-
sára vonatkozó adatokat, amelyek az 
egykori kolostor erődítésével függnek 
össze. Bizonyítékokat nyertünk arra, 
hogy a Folnay-kaput már az erődítési 
szándékok feladásának idején állítot-
ták fel ezen a helyen. A templombel-
sőben is folynak ásatások, egyelőre 
ugyan csak korlátozott felületen. 
Ezeknek különös jelentőséget ad, hogy 
a templomon belül eddig nem folyt 
feltárás. A déli mellékhajóban nyi-
tott szelvényekben is sok temetkezés 
került elő, részben a templom építése 
utáni, részben az azt megelőző idő-
ből. Fontos sírmellékletek, ékszerek, 
díszes ruhamaradványok bukkantak 
felszínre. Olyan falmaradványok is 
megőrződtek a padló alatt, amelyek 
a templom építéstörténetéről eddig 
ismert adatokat alapvetően módosít-
hatják a további feltárások során.

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 megnéz-
ni. A tárlaton megismerhetik majd a 
templom és a település, továbbá a Ják 
nemzetség történetét. 

A templom belső déli fala

A templomhajó

A szentélyben a Szent György freskó, molinón

Nagyszabású együttes bemutatására 
van mód, elegendő arra gondolni, 
hogy a nyugati kapu eredeti szobrait 
műtárgyként tudjuk majd kiállíta-
ni. 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 haté-
kony megoldás az ilyen régi épületek 
esetében? 
Igen, vannak már hatékony eljárá-
sok. Az elmúlt év során elvégeztet-
tük azokat a vizsgálatokat, amelyek 
segítségével tiszta képet kaptunk az 
épület műszaki állapotáról, és meg-
határozhattuk a szükséges beavatko-
zásokat. A jáki templom jelentőségére 
való tekintettel különösen fontos, 
hogy kerüljük a kísérletezést, bevált 

módszereket alkalmazzunk, és tartsuk 
magunkat a gyakorlatban sokszorosan 
beigazolódott érvényességű műemlék-
védelmi 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 té-
nyezőt 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 Pelliccio-
li vezetésével, Luigi Pigazzini kivi-
telezésében. Mai szemmel is helytál-
lónak 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 elhalványod-
tak, elkoszosodtak, ezért a tisztítá-
suktól, konzerválásuktól sokat lehet 
várni. A templombelső más részében 
is nagy változást jelent majd a falfelü-
letek tisztítása. De nem szeretnénk, ha 
túlságosan újszerűnek hatna majd az 
épület, a történelmi jelleghez az épület 
korának érzékelése is hozzá tartozik.

Mennyire lehetett egyébként hasonló-
an 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 maradvá-
nya figyelhető meg. Ezek ma csak kis 
felületeken vannak meg, és nem feltű-
nőek. Ennek részben a falak általános 
elkoszolódása az oka. A tisztítás révén 
kiegészítés nélkül is sokkal feltűnőbbé 
válnak majd. A cél a tényleges marad-
ványok megőrzése, konzerválása és 
bemutatása. Ezek éppen eredetiségük-
nél fogva bírnak tekintélyt parancsoló 

hatással, nem igénylik a kiegészítést, 
homogenizálást, másolatokkal, “hite-
les” rekonstrukciókkal való pótlást. 
Ha maradunk a falaknál, sokak szá-
mára feltűnnek a szürkés, feketés ár-
nyalatok a köveken. Ezek nem eredeti 
festések. 
Egy műemlék történeti emlék. A törté-
netiség fogalmától elválaszthatatlan az 
idő. Az emlék-jelleg alapvető ténye-
zője. Ha egy műemléket elkezdünk 
megfosztani az idők során rárakódott, 
“nem eredetinek” tartott részektől, 
akkor anakronisztikussá válik törek-
vésünk, különösen, ha arra is gon-
dolunk, hogy mennyire indokolatlan 
értékítélet megalapozására használni 
az utólagosságot, mint tényezőt. A 
templombelsőt borító díszítőfestések 
nagy része valószínűleg a 13. századot 
követően keletkezett. Ezeket a deko-
rációkat 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 szo-
bor 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 közle-
kedést hogyan befolyásolják a jövőbe-
ni tervek? 
A templomdomb jelenleg vegyes ké-
pet mutat. Vannak gondozott, szépen 
karban tartott és természetes módon 
alakult, sem funkcionálisan, sem 
egyéb szempontból nem az emlék je-
lentőségéhez illő részei. Sokat lehetne 
javítani az idelátogató turisták fogadá-
sának körülményein, összehangolva a 
helyi igényekkel, segítve a liturgikus 
használatot is.

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