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felett nem lehet szemet hunyni, fel kell hívni a szülő figyelmét, együtt-

működésre kell bírni, csakis a gyermek érdekében. De ezt csak az a pe-

dagógus észleli, aki nem csupán a tananyag átadását tartja saját felada-

tának. 

És igenis fontos az erkölcsi nevelés, de nem hinném, hogy ennek 

legjobb formája az, hogy heti egy órában a tantervbe illesztjük. Azt hi-

szem, az erkölcsi nevelés legcélravezetőbb módja a példaadás. Legyen 

újra példa a tanár élete, ne csak egy papír legyen az erkölcsi bizonyít-

vány, ami a munkavállaláshoz kell. Legyen valós tartalma, és ne átlagos, 

hanem kiemelkedő szinten. Ne legyen elegendő a jó tanárság kritériu-

mához, hogy valakinek a tanítványai sikeresek az adott szakterületen, 

legyen épp oly fontos, hogy milyen emberek válnak a rábízott gyerme-

kekből (persze – ahogy legkedvesebb tanárom és lelki vezetőm mon-

daná – akácfából sose lesz dió, de a legjobbat mindenkiből ki lehet hozni, 

ha az ember energiát fordít rá.) Karl Augustus Menninger szerint a tanár 

személye fontosabb, mint az, amit tanít. Legyen hát az a személy olyan, 

aki valóban rátermett erre a feladatra. 

 

A cikk írója: Oroszi-Kuzmich Kinga, némettanár a Kempelen Far-

kas Gimnáziumban. 20 éve az AQUILA közösség tagja. Az általa írt cik-

kek az AQUILA Magazinban jelentek meg. 

 

 

LELKISÉG 

Vargáné Pável Márta 

Templomrombolások 

A templomok szerepe, jelentősége az emberek éle-

tében valami szinten mindig meghatározó jelentőségű 

volt, függetlenül attól, hogy melyik vallás építményei vol-

tak, minek neveztük őket, mindig egyfajta központot jelentettek, és kö-

rülöttük többnyire egyre nagyobb település alakult ki. 2-3 ezer évvel ez-

előtt a pogány kultuszok templomai, az isteneknek végzett áldozatok 

mellett az uralkodó legitimálásában is fontos szerepet kaptak. A kör-

nyező népek a saját templomaikat védték, és ha elpusztította az ellenség, 

akkor ez a tény egyik legnagyobb tragédia volt az építőkre. Arra nem-

igen volt példa, hogy maguk pusztították volna el saját templomaikat, 

sőt, ha elpusztította az ellenség, abból is messzemenő - sokszor babonás 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=393
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- következményeket vontak le. A jeruzsálemi templom, a zsidók hite sze-

rint Isten lakóhelye, szenthely a földön, melynek lerombolása iszonyú 

csapást mért a zsidó közösségre. A templomokat egyre nagyobbra épí-

tették (katedrálisok megjelenése), hogy azok kielégíthessék a nagyobb, 

egymást szerető, egy Isten felé hajló tömeg /asztal/eucharisztikus közös-

ség igényét.26 Viszont legszebben talán az alábbi versrészlet közelíti meg 

a templomok szakrális jellegét. 

Sík Sándor Alexius (részlet) 

„…Mert hasznos nekünk önmagunkba nézni, 

Mikor a templom küszöbére lépünk. 

Engedjétek, hogy elibétek álljak, 

És kiterjesszem a karom elétek, 

S azt mondjam: Testvérek, megálljatok! 

Mert szent e hely, rettentő szent e hely! 

Az élő Isten arca rejlik itt! 

Ki volna méltó, hogy elébe lépjen? 

A templomba csak megoldott sarúval, 

Teher nélkül, köpönyeg nélkül, 

Bot nélkül, könnyen, szabadultan, 

Így kell bemenni! Jaj annak, aki 

A földi terhek súlyával a vállán, 

Görnyedten lép az Úr elé!...” 

Mindezeket részünkről tudva, de a társadalom által elfeledve, 

döbbenten halljuk a híreket, hogy hány országban kerülnek felszámo-

lásra a templomok, vagy milyen - sokszor provokatívan – megalázó, 

profán célra értékesítik őket. 

Sokféle „játék” folyik itt a földön. Minden lehet és annak az ellen-

kezője is, de nem egyforma erővel történnek a dolgok. 

                                       
26 Hosszú tanulmányokat lehetne írni a templomokról, de jelenleg nem ez a 

célom. 
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Az AQUILA katoli-

kus közösség hitbéli szere-

tetből kistemplomot épített 

az Alföld közepén. Ez egy-

fajta hatalmas erővel mű-

ködő, édes kényszer volt 

mindannyiunknak. Rombo-

lások idején az AQUILA 

épít! Látható, hogy teljesen 

távol jár attól, ami körülöt-

tünk a világban történik.27 

Mikor katolikusként 

élesen szembekerülünk az-

zal, hogy több száz éves épí-

tészeti remekműveknek, 

vagy „csak felszentelt” 

templomoknak mennek bul-

dózerekkel, és a katedrál 

üvegei, beimádkozott szob-

rai, a romokba hullva pusztulnak el, akkor ez nagyon megrettentő és el-

gondolkoztató. Ez nagy árulkodó jel az emberiség negatív jellegű elvál-

tozásáról. 

Kérdezhetném: valamiféle irreverzibilis végjáték kezdődik a föl-

dön? Hogy lehet egy templomot pl. diszkónak eladni? De ez az egész 

visszafelé is minősíthet, mert egy nem jól végzett folyamat eredménye is 

vezethet ide. Nézzünk szembe a valósággal, ez nem ma kezdődött, csak 

„beérett”. Súlyos következmények ezek, ha ennyire eltűnik minden, 

olyan szentséget jelző épület, esemény, liturgia, ami segítette az embert 

nagybetűs embernek maradni. Úgy tűnik, az emberiség komplett tevé-

kenységgel a vesztébe rohan. 

Az emberiség történelmében pontosan nem tudjuk kijelölni, hol, 

mivel kezdődött el ez a végtelenül szomorú jelenség. Viszont súlyos kér-

dés, hogy miért nem teszünk ellene? Hol tűnt el a hitbéli lényeg? 

Az alábbi hivatkozás nyomán úgy is tűnhetne, hogy mindezt a 

gonosz, meg nem nevesített, személyre le nem bontott társadalom tette, 

szerintem pedig az ember szabad akarata miatt lehetséges, így minden 

egyes ember felelős azért (nem beszélve az egyházakról, mert nemcsak 

                                       
27 A képen az AQUILA Közösség Avilai Szt. Teréz tiszteletére és nevére keresztelt 

kis, saját erővel készített temploma látható. 
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katolikus templomok jutnak ilyen sorsra…), hogy ilyen fokú értékvesz-

tések történnek. 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/homohazassag-mi-az-igazi-cel-es-ki-az-igazi-gyoztes 

„Kétféleképpen lehet valamit elpusztítani: vagy kalapáccsal szétveri az ember – 

azaz törvényileg betiltja –, vagy kiüresíti, mígnem értéktelenné válik.”  

„… A távolabbi cél – mint XVI. Benedek pápa is rámutatott – magának az em-

bernek a lebontása és atomizálása.” 

Igen, lehet egy ok /a több tucat között/ a magánélet határainak 

jellemző „felszívódása”, vagy a tradícionális családkép feloszlása. „A 

család nélkül élő, atomizált emberek nem tudnak összekapaszkodni, ellenállni az 

állam hatalmának,… S ha a család nem jelent semmit, belép az állam, és olyan 

jelentéssel tölti meg, amilyennel akarja.”28 

Nem tehető kizárólagosan felelőssé (a családkép megváltozása 

mellett) csak pl. a homoszexualitás, mert az több ezer éve is ismert jelen-

ség /igaz, nem volt ennyi gyakorlója/, viszont azóta sok-sok templom és 

katedrális stb. épült. Inkább a liberális, materiális, a lelki /hierarchikus 

értékeket nem tisztelő stíluson, divathullámokon, profán világszemlélet 

eluralkodásán érdemes elgondolkozni, aminek a hatásaként lelkileg 

ennyire elváltoznak, kiürülnek az emberek. 

Mennyire jelentékeny az egyházak, ezen belül a Katolikus Egyház 

szerepe ebben a templomrombolási eseményben, megakadályozásuk-

ban? A Szent X. Pius Papi Közösség például a Katolikus Egyházat vá-

dolja, habár szerintem mindenben nem tehetőek teljesen felelőssé. 

http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2013/07/a-piusz-kozosseg-harom-puspokenek.html 

(A lábjegyzetben29 olvasható szöveg is hasonló mondandójú.) A Szent X. Pius Papi Közösség püs-

pökeinek hivatalos közleménye püspökké szentelésük 25. évfordulója 

alkalmából: „Így tehát a zsinat következményeként megtagadják Krisztusnak 

az emberi társadalmak feletti uralmát, sőt egyenesen harcolnak ellene. Az Egy-

házat megszállta ez a liberális szellem, ami leginkább a vallásszabadságban, az 

ökumenizmusban, a kollegialitásban és a mise megújított rítusában válik nyil-

vánvalóvá.” Azt tudhatjuk, hogy nincs olyan (nem lehetséges és iszonyú 

                                       
28 Forrás: Ménesi Krisztina/Magyar Kurír 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/homohazassag-mi-az-igazi-cel-es-ki-az-

igazi-gyoztes 

 
29A vallásszabadság miatt, állítják, az Egyház „szégyenletesen az emberi óva-
tosság által vezérelt és annyira kételkedik önmagában, hogy nem kér mást az 

államtól, mint amit a szabadkőműves páholyok szeretnének neki elismerni 

(megadni): a többi vallás között és velük egy szinten a szokásjogot, olyan val-

lásokét, amelyeket már nem mer hamisnak nevezni.” Ford.: Kis Enikő, forrás: 

http://www.catholicnewsagency.com/news/traditionalists-announce-

definitive-break-with-catholic-church/ 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/homohazassag-mi-az-igazi-cel-es-ki-az-igazi-gyoztes
http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2013/07/a-piusz-kozosseg-harom-puspokenek.html
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baj lenne, ha ez előfordulhatna), hogy egy zsinaton eleve megátalkodott-

ságból, előre megfontolt szándékból, egyházellenes, rossz döntéseket 

hoznak. Az viszont igaz (de ebben magam nem vélnék rosszindulatot), 

hogy talán nem teljesen jól mérték fel a zsinat döntéseinek hosszú távú 

következményeit (a Szent X. Pius Papi Közösség ezt kifogásolja), és most 

vélhetőleg ez is visszaüt. Lehet, hogy az ökumenikusan közelítő, „libe-

rális” magatartást, másként, óvatosabban, körültekintőbben, a katolikus 

elvekhez való ragaszkodással, és mégis a sokféleség el nem utasításával 

kellett volna véghezvinni. Persze így utólag könnyű okosnak lenni. 
30 I. Vatikáni Zsinat DIGNITATIS HUMANAE kezdetű deklarációja a vallásszabadságról.  „Az isteni törvény 

rendelkezéseit lelkiismeretében fogja föl és ismeri el az ember; köteles is lelkiis-

meretét minden tevékenységében hűen követni, hogy eljusson céljához, Istenhez. 

Nem szabad tehát kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék, de nem is 

szabad őt akadályozni abban, hogy lelkiismerete szerint cselekedjék, különösen 

vallási téren nem. Mert a vallás gyakorlása természete szerint elsősorban belső, 

szándékos és szabad tettekben áll, melyekkel az ember közvetlenül Isten felé irá-

nyul: az ilyesfajta cselekedetet pusztán emberi hatalom nem parancsolhatja, és 

nem tilthatja meg.” 

Ez a zsinati dokumentum nem mondja, hogy emberi okoskodás 

vezessen Krisztussal szembe31. Viszont, aki eleve sem akarna hinni, an-

nak lehet az egész dokumentumból egyfajta könnyebbséget kiolvasni32, 

de ezt a hárítást az ember bármi más hatásra is megteheti. A hívők meg-

tartása, és a többi ember bevonzása miatt sem mehetünk el odáig, és ezt 

a zsinati dokumentum sem szorgalmazza, hogy a saját hitünket ne mer-

jük kimondani, ne merjünk harcolni Krisztus igazságáért - és ez nem mi-

nősítés, hanem az általunk ismert és jól felfogott valóság megvallása, hir-

detése, illetve a figyelem felhívása. Ez nem viszályszítás, nem a vallás-

szabadság korlátozása, hanem hitvédelem. Katolikusoknak (is) nyoma-

tékosan és folyamatosan hitvallást kell tenni, és kemény, őszinte, meg-

győző példát mutatni, a lelki kiürülés és az elferdülés megakadályozása 

végett. 

Mielőtt a mondandóm miatt ezt a közleményt tovább elemezném, 

ki kellene térni arra a valóban meglévő tényre, hogy ma nincsenek Pro-

hászka, Pázmány, Avilai Szent Teréz lelkiségű, keménységű, Krisztusért akár 

                                       
30 http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=13#DH3 
31 Amivel helyeként Egyházon belül is megvádolják… 
32 Ami a személynek a hitéletére nézve nagy veszélyekkel járhat, ugyanis már 

nincsenek tiszta, autentikus vallással, kategetikai oktatással átszőtt lelkek. 

Vallástalan emberek közé vallásszabadságukra hivatkozva „bedobni a gyeplőt”, 

úgy, hogy a lényeget nem is értve, de döntsenek. Ez olyan mintha a KRESZ és 

vezetési ismeretek nélkül felültetnek egy 3 évest a motorra, menj... Ez nem 

szabadság, hanem szerintem a kötelező szeretet elleni felelőtlenség. 
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meghalni is hajlandó jeles európai emberek.33 (Ha előfordulnak, akkor is 

többnyire hallgatásban vannak.) Ők nem mennének bele semmiféle ha-

mis ökumenébe, mert ha katolikusok, akkor inkább azzá akarnak tenni 

mindenkit (tudják a krisztusi megváltás végtelen lehetőségét, erejét, 

vonzását…), minthogy a hamis és láthatóan sehova sem vivő „békesség” 

miatt bólogassanak azokhoz a hittételekhez, amik eredetileg nagyon 

messze vannak az autentikus katolikus elvektől, tanítástól, így ilyen ér-

telemben egymástól is. Számomra a vallások tisztelete azt jelenti, hogy 

el kell fogadni, ha valaki piros, sárga vagy barna ruhában érzi jól magát, 

ha az őt felöltözteti, lelkileg komfortosan érzi magát benne, és végső eg-

zisztenciáját illetőleg is betölti a rendeltetését, tehát ha a hite elviszi az 

emberi élet valós céljának megvalósítása felé. Nem kell összemosni őket, 

hogy mindegyik a színét, egyediségét, erejét veszítse. Viszont lehet józan 

és építő párbeszédeket folytatni, és egymás igazságait (ha azok valóban 

igazságok) felhasználni saját hitük erősítésére. 
34„Ilyen értelemben egy hamis egység keresése által az ökumenizmus szó 

szerint kiölte az Egyház missziós lelkületét. A szent küldetést a leggyakrabban 

csak egy tisztán földi értelemben vett békeüzenet hirdetésévé, a világ nyomorán 

enyhíteni próbáló humanitárius szereppé alacsonyítja le, hogy beállhasson a 

nemzetközi segélyszervezetek sorába.” 

Nem azt mondom, hogy a többi vallás tűnjön el, vagy nem jó. Azt 

várnám el, hogy legyen minden az ami, ergo, ha katolikus, legyen az, ha 

buddhista, akkor az, ha baptista, akkor az legyen, de most a nagy 

ökumenében eltűnnek a lényegek, pontosan úgy, ahogyan az országok, 

vagy lassan már az emberi nemek között is eltűnnek a különbségek, és 

a lényeg is. Ha sokféle vallás van, azzal még nincs is gond, főleg, ha val-

lásosságuk nevében nem ölik közben a másikat, és híveik eltalálnak Is-

tenig. De ha nem ez történik, hanem csak anyagi függőségek miatt van-

nak, és ezzel valakik nagyon is jól járnak, akkor azokkal semmi közös 

tennivalónk nincs, mert nem a végső célhoz visznek. 

Amit hiányolok, hogy nem igen hallani, látni sok olyan embert, 

kivéve pár igaz lelkű papot/ szerzetest, némi világi személyt, akik mé-

lyen elkötelezettek Isten szolgálatában, és hiába nézi őket a profán világ 

„zavarodottnak”, nem komplettnek, az nem érdekli őket, mert tudják, 

kit szolgálnak, hol az igazság. Ma nem divat a hit nyilvános megvallása, 

a földön nem jövedelmező (vélik…) ilyennek lenni, és ez a profán világ 

szerint: nem modern, egy múlt csökevénye, sőt egyenesen nevetséges, 

                                       
33 Ázsiában, Dél-Amerikában, Afrikában még vannak, de ott nem is használják 

diszkóknak a templomokat. 
34 http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2013/07/a-piusz-kozosseg-

harom-puspokenek.html 
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gúnyolódások tárgya. Ez az egyik alapja a templomok kiürülésének, 

rombolásának is. Csakhogy ez a mai „modern” szemlélet egy nagy téve-

dés, egy emberi gőg eluralkodása. Kellene ellene tenni, de kevés az igazi 

isteni szolga, igaz, vannak szentéletű papok, jó velük találkozni, de saj-

nos nem túl sok van belőlük. 

Ugyanakkor a modernkori pogány vallások, babonák egyre na-

gyobb tért hódítanak. Pl. hajnalban Stonehenge köveinél napfordulónál 

évről - évre egyre nagyobb tömeg jön össze, a Napnak hódolni stb. Ebből 

is látszik, az igény meglenne, a transzcendencia felé való keresést kiir-

tani teljesen nem lehet, de rossz felé vannak fordítva. 

Hogy az irányt megadhassa egy - egy vallás, ehhez a kor igényé-

hez változni, ügyesen igazodni is kellene úgy, hogy az autentikus mon-

dandó megmaradjon. Ugyanakkor a lelki vezetőknek, minden más ér-

dek nélkül, keményen, csak Istent kellene szolgálni, de ez ma sajnos ál-

talában nem jellemző. 

Ezen tények nyomán következhet a templomok kiürülése, ve-

szendőbe menése, lerombolása, vagy olyan tevékenységekhez való el-

adása, ami az igaz hívő szemében a szakrális épületnek egy meggyalá-

zása, lelkileg bűntény. Ha egy zsinagógát meggondolatlanul eladnak, és 

utána ott épp az eredeti céljával ellenkező gyűlést tartanak, akkor az is 

visszás tett és következmény. 

Azon el kellene gondolkozni, hogyan jutottunk odáig, hogy az 

egyházak nem úgy teszik a szolgálatukat, hogy minél több igaz hívő le-

gyen. Ha nem fogynának el a papok, sem a hívők, nem lenne semmi 

gond. Ha néha (külsős okok miatt) bekövetkezik, hogy egy falu, kisváros 

stb. elnéptelenedik, akkor szerintem kötelességük lenne a begyűlt egy-

házi pénzekből megmenteni a szakrális épületeiket, és hasznosításul le-

hetne pl. egyházi könyvek könyvtárát, múzeumát, archívumát beren-

dezni vagy szerzetesi közösségnek otthont adni. Ha nem teszik, akkor 

ez egy nyilvánvaló üzenet a világnak, mennyire komolyan gondolták 

egy templom felszentelését, a szobrokét, tiszteletet, áhítatot, a bemuta-

tott konszekrációk erejének kiáramlását. Ez kihat a hívő és hitetlen népre 

is, akik azt is mondhatják: na ugye, ez az egész komolytalan, nekünk van 

igazunk, nem is volt valós. Ha az elszánt hitterjesztés, példás élet/példa-

mutatás működött volna, nem bírt volna a liberális, materiális túlsúly 

kifejlődni. 

Az Istentől jövő erő így nem tud megmutatkozni, nem is lesz 

vonzó. A mai eltorzított szemlélet egy-egy vallási megnyilvánulást 

igyekszik pusztán szociális, karitatív, oktatási cselekedetek témakörébe 

beleszorítani, a szakralitást eltüntetni. 


