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Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, 

hogy az alábbi felületeinken rendszeresen 

olvashatják írásainkat. Köszönjük! 

 

https://sasmarta.blogspot.com 

https://ufo-sas.blogspot.com 

https://isten-az-egyetlen-

remenyunk.blogspot.com 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com 
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Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket 

közlünk, és így próbáljuk az emberek lelki 

színvonalát emelni. 

KIJELENTJÜK, NEM VAGYUNK VÍRUSTAGADÓK, 

SEM OLTÁSELLENESEK, DE A DISZKRIMINICÁIÓ 

ELLEN ÉS A DÖNTÉSI SZABADSÁGUNK MELLETT 

KIÁLLUNK. OLTÁSSAL KAPCSOLATOS 

VÉLEMÉNYÜNK: MINDENKI TEGYE, AHOGYAN 

JÓNAK LÁTJA, ESZE- SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, 

DE SENKI NE KÉNYSZERÍTSEN, NE 

PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE. 

https://sasmarta.blogspot.com/
https://ufo-sas.blogspot.com/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
https://aquila-sas.hu/
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Pável Márta 

DONI KATASZTRÓFA 80 ÉVE 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_ii_magyar_hadsereg_pusztulasanak_em-

leknapja__a_voronyezsi_katasztrofa__1943 „II. világháború egyik legna-

gyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusz-

tulása a Don-kanyarban. 1943 januárjában a szovjet hadse-

reg általános támadást indított. Ennek esett áldozatául a Voronyezs térségé-

ben harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesztették életüket, 70 ezer ka-

tona került fogságba, akik közül szintén tízezrek pusztultak el.” 

Az én nagypapám a Don-kanyarban esett fogságba. Azt nem tudom, hogy 

mennyi ideig volt ott, de mikor kicsi voltam, mást sem hallottam, mint hogy 

visszatérően arról beszélt – az amúgy hallgatag nagyapám –, hogy milyen 

volt ott a fogságban. Megtanultam tőle, hogy a gombát a lábunkról ecettel 

lehet leszedni, hogyan kell kapcát feltekerni, hogy ne fagyjon meg a lába, és 

hogy lehet különböző ott termő növényeket enni, hogy ne haljanak éhen. 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_ii_magyar_hadsereg_pusztulasanak_emleknapja__a_voronyezsi_katasztrofa__1943
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_ii_magyar_hadsereg_pusztulasanak_emleknapja__a_voronyezsi_katasztrofa__1943
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Megéreztem, mi a kitartás és mi az életben maradásnak a lényege. Egy biz-

tos, hogy a nagypapát örök életre megrázták a doni harcok és a doni fogság-

ban töltött idő. Igaz az is, utána nagyon jól tudott valami keverék oroszt. 

Ennek aztán hasznát is vette, amikor ’56 előtt – már tudom, hogy nem oro-

szok, hanem nagyrészt ukránok voltak azok, akik szintén értettek oroszul is 

–, jöttek cukrot meg mindent rabolni, kényszerítették a lakosságot a faluban, 

hogy adjon nekik. A nagypapa nagyon folyékony „orosztudással”, ordítva, egy 

baltával a kezében, iszonyatosan elküldte őket valahova. Onnantól kezdve a 

mi házunkban béke volt, mert egy sem mert bejönni. Hát ennyi haszna volt 

a doni fogságnak. 

Amikor reggel néztem, azt hittem, ez a levél a FB-on a mostani ukrajnai orosz 

háborúból való, mert majdnem ugyanez a helyzet, és megdöbbentem azon, 

hogy ez a 80 évvel ezelőtti gyilkos doni háborúban született. Megrémültem, 

mit tesznek az emberek egymással, miért van háború? Miért nem tudunk 

békében élni? Ilyen vadállat az ember? Miért hallgatnak a politikusokra? S 

napokig tudnám mondani a miérteket. Sajnos az emberek megtéveszthetőek, 

befolyásolhatóak, nem mindenki tud normálisan gondolkodni, nem mindenki 

olyan, hogy ne tudják becsapni és belelovallni egy dologba, például a hábo-

rúba. S ezek a szerencsétlen emberek, mint nagypapám is, nem önként men-

tek, hanem parancsszóra. Ha nem megy, lelövik, lehet választani. Igen, és 

lassan a mostani háború is ide jut. Nem tudom, miért van az a sok mocsok 

ebben a világban, az a sok bűn, miért vannak az emberekben gyilkos indula-

tok. Egy-egy politikus nem is érzi, hogy tömeggyilkos azzal, hogy háborúba 

küldi az embereket. Mi, az AQUILA / Isten Sasai békét akarunk, mi nagyon 

békét akarunk. 

Az fent jelölt honlapon a forrás, kérem, olvassák el a verset. 
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„Én életem, én döntök” c. forrás után Levél a frontról: 

Drága Anyukám! 

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. 

Ne várjatok most már tőlem levelet, és ti sem küldjetek. Az orosz itt valami 

nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg. Küldtem 

haza november 14-én 105 pengőt, abból Ágikának vegyetek keszkenőt. Re-

mélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a helyemet a családban, neki a 

zsebórámat hagyom örökül. Neked, Anyukám, csak az örökké élő szeretete-

met és az utolsó mosolyomat tudom adni. Nagyon szeretlek! 

Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám mellett, és a kezem az üres csaj-

kához fagy. 

Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra én már nem fázom és el-

múlik az éhségem is. 

Itt halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám! 

Kezedet csókolja:  

Hű fiad, Jóska 

1943. I. 11. Oroszország. 

80 éve történt a doni katasztrófa, a hős magyar katonák áldozatát so-

sem feledjük!” 

https://www.facebook.com/eneletemendontok/?__cft__%5b0%5d=AZUY9kzZKtCn7YCNGDpsk5tAsrFwYYp9abwvclJAM9Oa3BiIVvAdCy74IMwoiSuXwaa4xJqFlwq9ZWYgpMRMptc3G1fSd3J6xp71LTSP7o8UUUwWfG8t_kcOOp2Tm8M32b9EUp0GdEQSIVo2ffwp9JoihERQlqNhXK_wBTHYUR-yYsOO69KotIxfS_ExAN_K1MpF4OcFGqZvK82Bdo_uf8hn&__tn__=%3C*F
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HAZAMENTEK ISTENHEZ, NEM ŐK VOLTAK A BŰNÖSÖK. 

 

 

Szeibert Márton 

KEVÉS AZ IDŐ, SOK A SALLANG – AKTÍV ÉLET KELLENE 
 

Az az igazság, hogy egyre inkább érzem azt, hogy elszaladnak 

a napok, hónapok, évek a semmivel, és sokkal jobban kellene 

vigyázni az értékes percekre, amiket azért kaptunk, hogy fejlődjünk. Egyre 

ritkábban ülök le megnézni egy filmet, de amikor megteszem, egyre komo-

lyabb lelkiismereti problémákkal nézek szembe.  

Az ember mindig arra fordítja az idejét, amiért lelkesedik, ami motiválja. A 

mai „modern” társadalom egyik jellemzője, hogy az emberek este fáradtan 

már teljesen motiválatlanok, és egyetlen céljuk, hogy találjanak egy jó filmet 

vagy sorozatot valamelyik szolgáltató műsorán. Tisztelet a kivételnek! És ab-

szolút nem akarom bántani azokat, akik ezt az időpazarló luxust megengedik 

maguknak, mert egyszerűen az az életstílus, amire presszionálva vagyunk a 

társadalmi berendezkedésünk által, az sajnos ilyen, és ezzel szemben más 

magatartást mutatni nem könnyű, sőt, önmagában ez az ellenállás nem is 

lehet cél, legfeljebb rövidtávú eszköz. De ha lenne mindenkinek egy olyan 

célja a szeme előtt, amit el akar élni, amiért tud rajongani, akkor önmegtar-

tóztatásra, erőlködésre sem lenne szükség, hanem akkor még az alvás előtti 

perceket is arra fordítaná, hogy azt a célt elérje.  

Az ember csak akkor kezd el valamilyen pótcselekvést, amikor van az életé-

ben üres tér. A mindennapos filmnézés szerintem egy pótcselekvés, 
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hasonlóan a youtube vagy tiktok vagy esetleg valamilyen közösségi hálózat 

céltalan pörgetéséhez. Mindegyik szolgáltatásnak vannak pozitívumai, és 

minden eszközt lehet okosan és hasznosan kezelni, és biztosan sokan így 

tesznek, de én most a tömegjelenségről beszélek, amikor valaki órákon ke-

resztül teszi ezt a telefonján, majd este folytatja a sorozatokkal minden rend-

szer nélkül… Szeretném hangsúlyozni, hogy véletlenül sem célom azt sugal-

lani, hogy ezeket teljesen iktassuk ki, mert önmagában valaminek az abba-

hagyása szerintem értelmetlen – hacsak nem valami káros tevékenység, azt 

nyilván érdemes abbahagyni. Viszont nem ártana keresnünk valami olyan te-

vékenységet, amiben fejleszteni kezdjük magunkat, és így hasznos tudáshoz, 

aktívabb élethez, közösen pedig egy szellemileg gazdagabb országhoz jutha-

tunk.  

De itt nem pusztán eladható tu-

dásról van szó. Az aktivitás az 

élet minden területén segít ab-

ban, hogy önmagunkat is job-

ban megismerjük. Persze az 

élet amúgy sem fog békén 

hagyni senkit túl sokáig. Úgy 

van megalkotva ez a világ, 

hogy dinamikusan változik min-

den, a békés tengeren egyszer 

csak háborgó vihar lesz. Az élet 

rákényszerít a mozgásra, a re-

agálásra, arra, hogy éljünk. Ez 

sokszor nagyon kellemetlen, de 

ezekre is jobban tudunk rea-

gálni, ha tudatosan indulunk el, 

és nem csak várunk. Az aktivi-

tásból szerzett önismeret pedig az élet ismeretével párosul. Ez az egész 
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pozitív irányú folyamat pedig sokkal-sokkal gyorsabban haladhat, és biztosan 

valódi lényeges hasznot hozhat, ha Isten ismerete és az Istenben való lét, a 

róla való elmélkedés, az önátadás, a szeretet hatja át. Úgy is mondhatnám, 

hogy az aktív életnek két oldala van, az egyik egyfajta agyi vagy testi aktivi-

tás, a másik pedig a lelki, amikor visszavonulok, imádkozom, elmélkedek. A 

kettő együtt tud jól működni, ora et labora – ahogy a bencés szerzetesek 

mondják. Valamikor mindenkinek rá kell döbbennie arra, hogy Isten nélkül 

nem csak a filmnézés lesz haszontalan, hanem minden az. Értelmetlen, hi-

ábavaló.  

Január már elmúlt, de még mindig az év elején vagyunk, érdemes kicsit szá-

mot vetni azzal, mit szeretnénk 2023-ban. Isten áldását kérjük mindenre, 

amihez fogunk, és fogadjuk el az akaratát, ami az ő tökéletes jósága miatt 

biztosan olyan, aminél jobbat mi nem találhatnánk ki magunknak. És ne fe-

lejtsük el azt sem, hogy a világ tele van rosszal, fájdalommal, amiket nem 

Isten akart, de aminek a saját lényem miatt ki lettem szolgáltatva. Ezekből is 

tanulni kell, és tudni kell továbblépni! 

  

 

Márkus Edit 

Újévi fogadalmak 
 

Sokan indulnak friss fogadalmakkal, elhatározásokkal az új 

évnek. Ebből a lendületből, frissességből aztán márciusra 

már alig marad valami, a régi berögződések alattomosan visszakúsznak. Mit 

tegyünk tehát? Ne is próbálkozzunk, ne is akarjuk a változást? 

Semmiképpen sem jelent megoldást az, ha céltalanok maradunk, és csak úgy 

folyik ki az életünk és az időnk a kezeink közül. Az AQUILÁban számunkra a 

szilveszter legértékesebb pillanata, amikor éjfélt üt az óra, ha akkor csendet 

tudunk teremteni magunkban és körülöttünk, akkor nyílik lehetőségünk tiszta 



 

10 

szívből kérni a jót, az újat, a tisztát a jövő évre. Az embert a céljai és a 

folyamatos önmagába nézés viszi előre. Csak nem mindegy, milyen célokat 

tűz ki, és milyen szemüvegen keresztül vizsgálja meg önmagát: mindig meg-

bocsát magának, vagy nem ismerve lehetőségeit túl nagy vagy túl alacsony 

célokat tűz ki maga elé. A céljaink megfogalmazásában úgy tűnhet, sok se-

gítséget kapunk a világ felől, sajnos azonban ezek mind útvesztőnek bizo-

nyulnak, hiszen javarészt azt a hamis képet emlegetik, hogy az önmegvaló-

sítás felé kell haladnunk. 

Az ember a felszínes cselekedetekből, gondolatokból nem tudja megismerni 

önmagát, így céljait sem tudja helyesen megfogalmazni. Létünk lényegét kell 

megsejtenünk ahhoz, hogy annak a hajdan volt boldog állapotnak a „szele” 

megérintsen minket. Ha csak egy kicsit is belekóstoltunk ebbe a transzcen-

dens valóságba, vonzódásunk ott fog motoszkálni bennünk, az elején talán 

csak a lelkünk legmélyén. Ez a zsigeri érzés jelen lesz bennünk, hol gyengéb-

ben, hol erősebben. S azokban a pillanatokban, csöndekben, amikor megál-

lunk, és visszatekintünk egy-egy időszakra vagy évre, akkor felbukkan, jelez, 

szólít minket: hogy végre azt tegyük, amit kell, végre arra helyezzük a figyel-

münket, aminek egyedüli értelme van ezen a világon. 
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Ennek a nagy célnak rendeljük alá kisebb céljainkat, hogy ezek a lépések 

eszközök legyenek a kezünkben, amelyek segítségével feljebb léphetünk ezen 

a lelki lépcsőn. Önfegyelem, figyelmesség, alázat, szerénység, szorgalom, 

mélység, egyszerűség, gyermeki önfeledtség, mind-mind csatasorba kell, 

hogy álljanak a nagy cél megvalósítása érdekében. 

S amikor a kezdeti lendület megakadni látszik, amikor beköszönt egy átlagos 

hétköznap, akkor a lelkünknek újra arra az éjszakai csendre van szüksége, 

hogy újra kiélesedjen a kép, mi is a nagy célunk, miért is vándorlunk ebben 

a földi életben. Az AQUILÁban nekünk hétről hétre megadatik ez az alkalom 

a takarításra. Egyedül nehéz ezt a lelkesedést megőrizni, a hatások és ingerek 

sűrű erdőjében hamar célt tévesztetté válhatnánk, ezért rendszeresen alkal-

mat kell találni a lelki csendre, ahol nem tudjuk becsapni saját magunkat. 

Ilyen tiszta lelki alkalmakat és célokat kívánok Mindenkinek az Új Évre! 

 

 

Pável Márta 

RÉGI FALUSI ÉLET UTÁNI VÁGYAKOZÁS 
 

Nézegettem a Facebookon (A kép forrása a FB) a régi parasztháza-

kat, és egyre erősebben visszatérnek a régi emlékek. Nem tagadom, 75 éves 

vagyok, tehát nekem volt részem a régi parasztházas lét megélésében. Konk-

rétan nekünk a falu közepén volt egy „modern” házunk, nagypapámnak kis 

szőlős telkei, vagy öt, amit aztán ’56 

körül elvettek Tőle, államosítottak, 

TSZ stb. Szóval a házunk, a „modern 

ház” nem vályogból, hanem bazalt kő-

ből volt, jó vastag falakkal. Két szoba, 

konyha, spájz padlásfeljáróval, meg 

volt egy istálló is, ahol tehenek meg 
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kecskék voltak, és a tyúkoknak, libáknak hátul volt része. Ebben az idézőjel-

ben vidéki, paraszti stílusban élni nehéz, de jó volt. 

Ahogy nézem a régi paraszti házakról a képeket, honvágyam támadt, vagy 

szentimentalizmus fogott el, hogy milyen szép, nyugodt élet volt. Belegon-

doltam, hogy jó, hogy fiatal voltam, és gyerekként nem volt mit ennünk, so-

kat éheztünk, mert eleinte mindent elvitt a beszolgáltatás, később is szegé-

nyesen éltünk, mert a faluban annyira nagy lehetőségek nem voltak. De azért 

nem voltunk boldogtalanok, volt tiszta levegő, volt tiszta víz, voltak a hegyek, 

a tyúkok, az állatok, a kert stb. Azért csak elláttak minket. 

A Gizella nagymama varrónő volt. Mikor anyagért varrt, abból már nekünk 

ruhákat készített. Szegényesen, becsületben, nagyon jól elvoltunk, s ez kel-

lett az én lelkemnek, mert nem sznobságban, hanem tisztes életben nőttem 

fel, ahol láttam, hogy a tojásból a nagymama még az ujjával is kikaparja a 

legapróbb részt is, hogy minden érvényesüljön. Soha nem dobáltunk ki ételt, 

és megtanultam, hogy becsülni kell azt, ami van, soha nem elégedetlenked-

tünk. 

Nem voltak lelki problémák a faluban, senki sem ment pszichológushoz – nem 

is volt. Akkoriban vagy hitt valaki, de ha nem hitt, akkor elég rendesen ivott, 

így elintézték magukat, de nem voltak alvajáró fiatalok, hanem tanultak, dol-

goztak, kevés aberrált volt köztük, ahogy a felnőttek között is. Aránylag 

egészséges világ volt, s nagyon szépek voltak azok az esték, amikor a kuko-

ricát leszedték, és a csöveket énekelve, nevetgélve, egymást szeretve kisza-

badították a csuhéból. Később pedig megint összegyűltek, hogy együtt mor-

zsolják a kukoricát. Többen összegyűltek egy-egy disznóvágásra, szüretre is, 

utána pedig a szőlőnek a feldolgozására, tehát nagyon szépen dolgoztak 

együtt, összetartottak. 
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A másik, Anna ma-

mámnál (mutatja, 

mekkora paradi-

csoma termett) So-

mogy megyében, 

ha lehet, még na-

gyobb volt az össze-

tartás, mint Vesz-

prém megye Bala-

ton-parti részén, 

mert ott még szegényebbek voltak, de jobb volt a föld. Ezt már egyszer leír-

tam, de mély nyomokat hagyott bennem, és most pont a vidéki élet szenti-

mentalizmusa hozta elő. 

Itt a nagyszüleim egy évben kétszer vágtak disznót, és akkor Nagymama 

mindig összepakolt vagy 10 csomagot, pontosan nem tudom, mennyit, de 

elég sokat. Én mindig csak nyitott szemekkel néztem, hogy most mit csinál, 

miért osztogatja el a disznó egy részét a szomszédoknak? Egyszer megkér-

deztem tőle, hogy miért osztogatja el a disznót. Ő kissé mérgesen azt 

mondta; azért, mert ők is osztogatják az övékét, „mit gondolsz, hogy ehettél 

a múlt héten friss kolbászt?” Hm. Mivel nem volt hűtőszekrény – így segítet-

tek egymáson és magukon… Két-három hetente kaptak egymástól friss húst, 

kolbászt, stb., és így mindenki a saját mennyiségénél maradt. Bíztak egy-

másban, közben szerették egymást és ellátták egymást étellel. De ugyanez 

történt akkor is, hogyha sok gombát szedett a mama vagy a szomszéd, akkor 

pl. megjelent a nagymama a szomszédoknál és osztogatta a gombát, mert 

hát, mondta, a 30 kiló gombát mégse tudom megenni. De hogyha Juliska 

szomszéd szedett sokat vagy bármelyik, akkor ő hozta a gombát, és akkor 

minden házban gombát ettünk. De ugyanez állt a túl sok paradicsomra, pap-

rikára, mindenki vitte a másiknak. Igen, ezek voltak az emberséges, szép idők 

– hol tartunk ma ettől…–, így kellene lenni és így kellene törődni egymással, 
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s nem úgy, hogy a szemközti szomszéd be se mutatkozott és köszönni se 

képes. Na de hát ezek a tanult proletár stílust képviselik, ami sokkal alatta 

van a régi falusi emberek magatartásának, erkölcsiségének, szép humánus 

életének. 

Soha nem felejtem el, nekünk, a fiataloknak az volt a diszkó, hogy este ki-

mentünk Badacsonytördemic felé lévő kőkereszthez, közben, mivel fény-

szennyezés nem volt, néztük a csodálatos csillagos eget, na az volt a diszkó-

fény. Majd leültünk a Krisztus keresztje mellé, 

és jókat beszélgettünk, nevetgéltünk, majd 22 

óra felé mentünk haza, mert másnap iskolába 

kellett menni. S ha egy héten egyszer volt 

mozi, akkor beültünk és megnéztük, utána 

megbeszéltük. Hetente elmentünk a temp-

lomba oltárt díszíteni, de előtte körbejártunk 

a faluban és mindenkitől kértünk virágot, 

hogy legyen mit az oltárra tenni. Ugye, meny-

nyivel másabb világ ez, mint amit most élnek 

meg a fiatalok? Később tanulhatták a gépkocsi 

otthonszerelését is       (lásd a képet) 

Nekem az a törekvésem – mint katolikus hittanárnak is –, hogy visszavigyem 

a gyerekeket, legalábbis akiket a kezembe adnak, 

abba az életbe, amit mi megéltünk. Ezért vidéken, 

az Alföldön fenntartunk egy több könnyűszerkeze-

tes házból álló komplexumot, ahol a gyerekek kis-

koruktól fogva – havonta pár napra – belekóstol-

hattak a falusi életbe. Engedtük őket szalmabálá-

kon ugrálni, és időnként olyan sárosak voltak, hogy 

sorba kellett őket állítani és leslagozni, mert nem 

tudtuk őket másképp tisztába tenni. A mai napig 

vigyorogva mondják, hogy milyen élvezetes volt 
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mindez. De ebbe a falu is belejátszott (Tószeg), ahol jóságos falusi emberek 

vannak, pl. akinek volt lova, befogta a szekérbe, mivel látta, hogy mennyi 

fiatal van nálunk, és felültette őket a szekérre, elvitte őket egy körre, hogy a 

pesti gyerekeknek az élményük teljesebb legyen. Tehát itt, a faluban is még 

mindig benne van a lelkiségben az, hogy a gyerekeket másképp kell szeretni.  

Jó lenne, ha egy 

kicsit nyomot 

hagyna az embe-

rekben, igyekez-

nének nem asz-

faltbetyárok lenni, 

igyekeznének 

nem depresszióba 

esni, vagy csak 

ülni a négy fal kö-

zött, hanem vala-

hol kiszabadulni, 

és azt az életet élni, amelyiket Isten nekünk akar. 

Éjszaka felnézni, kitárni a szívüket, befogadni azt a csodát, ami fölöttünk ra-

gyog, a csillagokat, a tiszta levegőt, a tiszta vizet, és hogy szeretjük egymást. 

Kép FB Fehérné Dancsi Mária 

 

Márkus Lászlóné Györgyi 

„Az Ismeretlen ismerős”; Vaszary János képei – Gondolatok 

egy kiállítás kapcsán 

Vaszary János (1867–1939) a 20. századi magyar mű-

vészet egyik legsokoldalúbb alakja. Az 1890-es évek végén a szecesszió egyik 

első hazai képviselője volt, később az impresszionizmus, az 

https://www.facebook.com/groups/648971889270448/user/100001595931658/?__cft__%5b0%5d=AZXyIj264UAvq6DUHZbBPjp9zqENIPd53j8fRNtNlVP53a1S3MqU3gDJcaeHodjXqLk44l2Nn3v3uKFHS9YtNi7xhlNntCzpU2YD8WkE00W3PeLTCS2ddXNupA0nacJUfheJb3if8943RBfLZucPAzmTGs_exCti2QKrQC97Zby1aYEKr4hahXocmnqEmMdBdE0&__tn__=-UC*F


 

16 

expresszionizmus, majd az art deco stílusában is alkotott. Művészetét már 

kortársai, a kritikusok és művészettörténészek is nagyra értékelték.  

Az Ismeretlen ismerős című kiállításnak az adta az aktualitást, hogy 40, eddig 

ismeretlen festménye került elő a Nemzeti Galéria egy pinceraktárának mé-

lyéből. A kiállítás szép volt, bár igen szűkös helyen került megrendezésre. A 

mester különböző korszakaiban nagyon eltérő stílusban alkotott, témaválasz-

tása is meglehetősen sokrétű.  

Ami engem megfogott, és amiért tollat ragadtam, az a lent látható kép. A 

kép egy sorozat része, amelynek címe: Budapest kálváriája. 

Ezt a témát a festő, többször megfestette. Ezek közül Budapest kálváriája 

II. (1936 körül) című festmény a legtalányosabb.  

A kép számomra megrendítő. 
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A sok látogató miatt először csak oldalról láthattam a képet, és gondosan 

elolvastam a címét: Krisztus a nagyvárosban (Budapest kálváriája II).  

Ránéztem a képre, és először a Budai Vár komor, sötét, kékesszürke színű 

körvonalait láttam, majd a hidat és a Duna pesti oldalán hömpölygő tömeget. 

Később a forgalomirányítót vettem észre, aki próbálja megtartani a rendet, 

szétválasztani a gyalogosokat és az autókat. Akaratlanul belém villant a kér-

dés: miért Krisztus a nagyvárosban a kép címe? Kíváncsian néztem meg kö-

zelebbről is a képet. Lassan jött elő a kép jobb sarkában keresztet cipelő 

Krisztus alakja, mögötte pedig Szűz Mária a kis Jézussal. Szörnyen éreztem 

magam. Átéltem azt az érzést, amikor az ember rádöbben, hogy lényegtelen 

dolgokra fókuszál. 

Az ember több mint kétezer éve nem fogja föl igazán azt a hatalmas dolgot, 

amit Krisztus tett az eljövő, a világra születő lelkekért. 

Amikor Krisztus eljött ebbe a világba, megnyitotta a hazafelé vezető utat, 

csak meg nem értésre talált. Sokan tudomást sem vettek jelenlétéről, tanítá-

sai nem jutottak el hozzájuk.  

A napokban alkalmam volt egy Izraelről, a Szentföldről szóló amatőr filmet 

megnézni, Többek között láthattam a mai Via Dolorosát, azt az utat, melyet 

sok keresztény ember keresztutat imádkozva tesz meg, abban a hitben, hogy 

Jézus nyomán jár. 

Az út szűk utcákon vezet, de többször is keresztez zsúfolt bazársort. Disszo-

náns, az imádkozáshoz nem illő lát-

vány. 

 

2000 évvel ezelőtt Jézust a keresztha-

lálhoz vezető úton vajon milyen tömeg 

követte? Valószínűleg többségében 
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kíváncsiskodó, kárörvendő, zajos tömeg, aki nem értette meg a körülötte 

zajló eseményeket. 

Az emberek egy része nem ismeri Krisztus tanításait, nem is szeretne vele 

foglalkozni, hiszen így egyszerűbb. Csak a világ örömeinek szeretne élni, ki-

használni az időt a szórakozásra és nem törődni a mással. Meg kell szerezni 

mindent, amit csak lehet anyagi és egyéb élvezetekkel járó, örömszerző dol-

gokat. Ezek bizony időigényes foglalatosságok. Az ember mindig rohan, fél, 

hogy valamiről lemarad. Egymásra figyelni sincs idő, nemhogy észrevenni 

valami mást, ami meghökkentő, elgondolkoztató. 

Van, aki ismeri Krisztus tanításait, de leegyszerűsíti, és csak annyit tart meg, 

ami még kényelmes, ami nem jár sok lemondással, nem jár a komfortos élet 

megváltoztatásával. Számukra egyértelműen a világ örömei és gondjai van-

nak előtérben.  

És akik komolyan gondolják, hogy Jézus van az első helyen az életükben? 

Naponta meg kell küzdeni azért, hogy így is maradjon. Naponta kell megta-

lálni a helyes utat, arányt, hogy rövid időre se feledkezzünk bele a világi dol-

gokba. Mindig tudni kell a helyes sorrendet. 

Ez a kép is egy üzenet: olyan, mint valami látomás, figyelmeztetés: 

Vigyázz, ember, ne feledkezz meg a lényegről, ne feledd, mi végre vagy a 

világon! 

 

Oroszi-Kuzmich Kinga 

Szent Balázsról 

Február 3-án emlékezünk az örmény származású vértanú 

szentre, Szent Balázsra, akit leginkább a Balázs-áldás szokása 

által ismerhetünk. A keleti egyházban már a 6. században tisz-

telték, a 9. századra pedig az egész Egyházban általános lett a tisztelete, de 

a Balázs-áldás szokása csak a 16. században alakult ki. 
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Életéről keveset tudunk. A 3. század második felé-

ben születhetett és örmény származású volt. Példás 

keresztény élete miatt püspökké választották, amire 

a korban sem megszokott módon a helyi barlan-

gokba vonult, hogy még szigorúbban élhessen, és 

csakis Istennel ossza meg az életét. Innen segítette 

a közösséget, aki megválasztotta, tanácsok, utasí-

tások útján. A legenda szerint ekkor már csodás 

gyógyulások fűződtek a nevéhez, és vadállatok őriz-

ték a barlangok között. Azonban a helytartó, Agri-

cola üldözte a keresztényeket, és mikor emberei rátaláltak a barlangoknál, ő 

ellenállás nélkül adta át magát nekik. Természetesen hittagadásra nem volt 

hajlandó, ezért halálra ítélték. Először a közeli tóba akarták fojtani, ahol ezt 

a kivégzési formát amúgy is mindig végrehajtották, de Balázs nem hogy nem 

fulladt bele, de a vízen járva a tó közepéig sétált, ahová több poroszló is 

követni próbálta, akik viszont mind vízbe fúltak. Mivel ez a halálnem sikerte-

len volt nála, végül lefejezték. 316 körül vesztette életét. 

Első sorban a torokbetegségek elleni védőszentként tisztelik, ami abból fakad, 

hogy a legendáriumában fennmaradt egyik csoda során egy fuldokló gyereket 

mentett meg és hozott vissza az életbe. Ugyanakkor neve miatt (latinul Bla-

sius) német területeken a hólyagos (Blase) betegségekkel is kapcsolatba hoz-

zák, valamint a széllel, fújással (blasen) kapcsolatos foglalkozások védő-

szentje is lett, mint a szélmalmok molnáraié és a fúvós muzsikusoké. 

 

Rizmayer Péter 

Pio atya és a modern kórház 

Pio Atya nagy műve volt a Casa Sollievo della Sofferenza (a 

Szenvedés Enyhítésének Háza) elnevezésű kórház létrehozása. 

Több könyv megjelent már csodálatos gyógyításairól, éppen 
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ezért csodálatos az is, hogy csodái ellenére fontosnak tartotta egy kórház 

létrehozását, amit a kor legmodernebb eszközeivel kellett felszerelni. Már 

1925-ben megnyitott egy kis húszágyas kórházat, amelyben műtő is volt, de 

egyéb érdekek miatt ez nem tartott sokáig, fokozatosan használaton kívüli 

állapotba került, majd az 1938-as földrengés miatt teljesen leállt. Pio atya 

azonban nem adta fel, hanem most már lelki gyerekeire támaszkodva meg-

kezdte régi álmának megvalósítását. A munkát 1940-ben kezdték el. Az első 

felajánlást maga Pio atya tette meg. Ahogy híre ment a gyűjtésnek, a világ 

minden részéről érkeztek adományok. A tényleges építkezést csak a háború 

után tudták megkezdeni. A kórház megnyitására 1956-ban került sor. Pio 

atya beszédében, majd az egyéves évfordulón tartott profetikus beszédében 

egy egész fejlesztési programot vázolt, amelynek megvalósításán folyamato-

san dolgoztak és dolgoznak a mai napig. Egy kórházvárost álmodott meg, 

amelynek az ima és a tudomány templomává kell válnia, ahol Isten szeretetét 

meg kell erősíteni a betegek lelkében, vigaszt és megkönnyebbülést kell nyúj-

tani részükre, egyben a legmerészebb klinikai igényeket kell megvalósítani. 

Ahol a gyógyítás iránt elkötelezett papok és az orvosok égető késztetést érez-

nek arra, hogy megmaradjanak Isten szeretetében. Amely minden ember 

lelkében felébreszti a késztetést arra, hogy közreműködjön ebben az apos-

tolkodásban, hogy megkapja Jézustól azt a dicsőséget, amelyet az Atya adott 

Neki, és amelyben Benne egyek lesznek. „Én ő bennök, és te én bennem: 

hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél 

engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” (Jn 17,23 – Károli Bib-

lia). „Hozd el Istent a betegek ágyába”1- erre hívta fel Pio atya az ott dolgo-

zókat. 

 
1https://operapadrepio.it/it/pazienti/il-paziente-al-centro/assistenza-spirituale 
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2 

A kórház ma is a gyógyítás élvonalában van, a legmodernebb technikákkal és 

berendezésekkel van felszerelve. A kórház honlapján (https://operapad-

repio.it/it/) többek között a következő olvasható: „A tudományos kutatási te-

rületen átlagosan több mint 150 szakember vesz részt, köztük orvosok, bio-

lógusok és technikusok. A kutatók évente mintegy 200 tudományos cikket 

publikálnak a legnevesebb folyóiratokban (köztük a Science, a New England 

Journal of Medicine, a Nature Genetics), és vezető kutatóként és partnerként 

is részt vesznek kutatási projektekben nem csak az orvosbiológiai területen, 

hanem IKT és robotika, mind az EU-tól (H2020 és FP7), mind pedig nemzeti 

vagy regionális szinten. Az IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza kutatólabo-

ratóriumai körülbelül 8700 m2-en terülnek el, és fel vannak szerelve az orvosi 

genetika, az innovatív terápiák és a regeneratív gyógyászat tanulmányozá-

sára.”3 

 

 
2 Forrás: https://operapadrepio.it/it/chi-siamo/il-fondatore/la-vita-di-padre-pio 
3https://operapadrepio.it/it/ricerca-scientifica/organizzazione/presentazione - a magyar nyelvű szöveg a 

Google fordítójával készült 

https://operapadrepio.it/it/ricerca-scientifica/organizzazione/presentazione
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4 

A kórház rendelkezik olyan épülettel, ahol pl. a beteg gyermek szüleit tudják 

fogadni és elszállásolni, a kórház holnapján olvasható olyan program (2022. 

szeptember 16. keltezésű a cikk), hogy a gyermekorvos a betegeit elvitte a 

„világ legszebb hajójára”, az Amerigo Vespucci vitorlásra. Van kórházi iskola, 

amely segíti a gyerekeket beilleszkedését a kórházi környezetbe, az ottlétük 

alatt tanítják őket a többi gyerekkel együtt, illetve kapcsolatot tart a gyermek 

saját iskolájával, hogy majd a visszatérés akadálytalan legyen. Továbbá nem 

messze a kórháztól van idősek otthona. A kórház kiemelten ügyel a szakem-

berek folyamatos képzésére. A kórházi tevékenység első éveiben már meg-

indult az ápolók képzése, amely kibővítésre került a szülésznők képzésével. 

Egy mezőgazdasági cég két farmot adományozott Pio Atyának, amelyek élel-

miszert szállítanak a kórház részére. Fentiek alapján látható, hogy olyan kór-

ház született meg, amelynek lehetősége van saját hatáskörben sok mindent 

megoldani, az élet minden területén próbál megoldást találni. 

A mai kórházépítési trend – túl a pavilonszerű, illetve tömbkórházakon – a 

szuperkórház, ami olyan komplex épület, ami több egészségügyi intézményt 

 
4 Forrás: https://operapadrepio.it/it/notizie-e-comunicati/essereriservediamore - a kép XVI. Benedek pápa 

2009. június 21-ei látogatásán készült 

https://operapadrepio.it/it/notizie-e-comunicati/essereriservediamore
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is képes kiváltani. Fontos szempontok a robotika (szállítórobotok alkalma-

zása), az automatizálás (pl. gyógyszeradagolásnál), az energiahatékonyság, 

a természetes, vagy minél inkább a természetes környezethez hasonló kör-

nyezet megteremtése, amely – kísérlet is alátámasztja5 – pozitívan hat a 

gyógyulásra. A mesterséges intelligencia részvétele a gyógyításban (pl. diag-

nosztikában). A megszokott „kórházias” körülményektől való tudatos eltérés, 

az otthonosság, a magánszféra (betegszobák egy- vagy kétágyasak) megte-

remtése, az, hogy a betegnek is legyen saját TV-je, kórházi internetelérése.  

Ahogy az ember olvassa a modern kórházakról szóló cikkeket, az a kép bon-

takozik ki, hogy a tervezők (beleértve a tervezésben részt vevő orvos szakmát 

is) valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb, legmo-

dernebb körülményeket teremtsék meg a betegek, orvosok és ápolók részére. 

Ugyanakkor Pio Atya kórházához képest mégis van két nagy különbség. Az 

egyik az, hogy Pio Atya kórháza még egy mai szuperkórháznál is komplexebb 

(ilyen szempontból még inkább a jövőbe mutató), a másik pedig az –és ez a 

lényegesebb –, hogy az egész egy mély lelkiségre épült fel, ami a mai napig 

munkál. Olvasva a modern kórházakat, összességében olyan érzésem van, 

hogy lelkiismeretesen mindent megtesz a betegellátás jobbá tétele érdeké-

ben, ugyanakkor nem lép ki a modern felfogásból, az élet dicséretéből. Ami-

kor egy olyan kórházat építünk, ami szinte úgy néz ki, olyan funkció vannak 

(kávézó stb.) mint egy plázának– előhozva a régi, ismert problémát –, akkor 

olyan érzésem van, hogy valahol el akarja takarni ezzel a szenvedéssel, a 

halállal való szembenézést. Ha jól értem Pio atyát, azt kell megtanulnunk, 

hogy meglássuk a szenvedő embert és az emberben szenvedő Krisztust. Na-

gyon hangsúlyos a részvét, az együttérzés, az irgalom, és – hivatkozva Pio 

atya fent idézett jelszavára – el kell hozni az Istent a betegekhez. A legmo-

dernebb kórház felépítése az a szolgálat részének kell lennie, nem a kizáró-

lagos célnak. A cél a beteg lelkekben az isteni szeretet erősítése. Az emberi 

élet célja visszatérni Atyánkhoz, az Istenhez, Aki mindenhol ott van, 

 
5https://theconversation.com/how-to-build-a-better-safer-more-welcoming-hospital-98532 
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mindenben ott a segítő kegyelme, mérhetetlen szeretete. Egy kórház kivéte-

les helyszín arra, hogy az ember rendezze az Apjához, Istenhez való viszo-

nyát. Amikor az ember szenved vagy halálán van, akkor ott már nincs helye 

– vagy legalábbis értelmetlenné válik – a finomkodás. A kórház a különös lelki 

megnyílások helye is, és a kórháznak arra is figyelnie kell, hogy a szenvedők 

megértésre találjanak, tudjanak valakivel vagy valakikkel mély beszélgetése-

ket folytatni a szenvedés miértjéről és okairól, és legyen valaki, aki fel tudja 

oldani az esetlegesen felmerülő halálfélelmet, halálközelséget (amit senki 

sem kerülhet el), akivel tudjon igazán beszélni arról, hogy mi van odaát. Ne 

csak egy szám legyen a rendszerben, hanem lelkileg is a lehetőség szerinti 

teljes odafigyelést kapja meg. Úgy kezeljen minden embert mind testileg, 

mind lelkileg, ahogyan megérdemli, különleges lényként. És ha meghal – és 

kéri – imádkozások közben haljon meg, érezve az őt körülvevő embereken 

keresztül Isten szeretetét –és ne egyedül, halálfélelemben, rettegések köze-

pette.  

Mi, az AQUILA tagjai, Pável Márta vezetőnk kezdeményezésére és irányítása 

alatt közel húsz évig jártunk (a koronavírus-járvány kitöréséig) a Szent Imre 

Kórház krónikus osztályára a betegekhez imádkozni, beszélgetni, lelki segélyt 

adni (természetesen nem erőszakoskodva, kizárólag annak, aki kérte). Fen-

tebb írtakat sokszor megtapasztaltuk a betegek között, és sokszor átéltük, 

hogy mekkora ereje van az együttérzésnek, az imának, egyetlen jó szónak.   

Irodalom 

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/pietrelcinai-szent-pio-atya 

• https://operapadrepio.it/it/chi-siamo/il-fondatore/la-vita-di-padre-pio?view=article&id=56&ca-

tid=17 

• http://www.bibl.u-szeged.hu/Biblia/50.html 

• https://theconversation.com/how-to-build-a-better-safer-more-welcoming-hospital-98532 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/pietrelcinai-szent-pio-atya
https://operapadrepio.it/it/chi-siamo/il-fondatore/la-vita-di-padre-pio?view=article&id=56&catid=17
https://operapadrepio.it/it/chi-siamo/il-fondatore/la-vita-di-padre-pio?view=article&id=56&catid=17
http://www.bibl.u-szeged.hu/Biblia/50.html
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LELKISÉG 

Pável Márta 

Prohászka Ottokár – Korunk lelke 

A nemzeti tradíciók tehát a népek lelke. Mondhatnám a tra-

díciót a lelkek vérrokonságának. Míg a tradíciók élnek, ad-

dig élnek a nemzetek; mert hisz csak addig van meg a lélek 

vérrokonsága. Mihelyt pedig a 

tradíciók érzésben, gondolko-

zásban, szellemben, erkölcs-

ben megváltoztak: idegenen 

állnak egymással szemben 

ugyanazon népnek fiai. A nor-

vég nép tradíciói mások, mint a 

magyaroké; a közös nagy gon-

dolatok is másképp vannak szí-

nezve; a századok évei s az 

évek napjai másképp vannak 

megjelölve kalendáriumaik-

ban; itt piros betűs ez a nap, 

ott meg sötétfekete; imáik 

másképp hangzanak, a szép 

fjordok színei s a meredek, 

szétroncsolt sziklafalak rémei 

vegyülnek beléjük; emlékeik szent koronáról, hármas bércről, vészthozó fél-

holdról semmit sem tudnak; tradícióik mások, más a nép. (14. o.) 
 

Az engesztelés szelleme (1901)  

Van tél a lelkekben is; néha korszakokon keresztül egyre hűl a szeretet s 

durvul a rokonszenveknek s a nemes érzéseknek világa. Akik ily korszakokban 

élnek, a legtöbbje nem is veszi észre, hogy mily sértő és nyers ez a közérzés; 

azok a kevesen pedig, kikben a szomorú valóság érzéssé válik, ha küzdenek 

is az öntudatlan nyerseség ellen, ritkán változtathatnak rajta alaposan, s 
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észrevétlenül is áthajlik lelkületük az engesztelő szeretetbe. Az engesztelés 

szellemi világában kigyullad ismét szenvedélyes lángokba szeretetük, s kár-

pótolva látják szent szenvedélyüket egy őket meg nem értő világnak részvét-

lenségért. 

------------------------- 

Kell, hogy a világnak értelme legyen, s hogy a legideálisabb eszményiség a 

legreálisabb legyen. Éppen azért a káoszból az örök szépségbe, az őrjöngő 

akaratokból a végleges jóakaratba, a térfoglaló rosszból a diadalmas jóba, a 

semmiségből a nagy valóságba vetem át magamat! Szóval az életnek engem 

környékező sötétségéből s érthetetlenségéből az egyedül érthető s szükséges 

fölemelkedést végzem, s a győzelmes jóba, az Istenbe menekülök, zu dem 

ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. 

Őt fogom meg, s benne nyugszom meg. Nem tehetek másképp. Épp a világ 

s a lét sötétségei igazítanak el hozzá, s bármily ellentmondásnak látszik, de 

szent igaz, hogy e sötétségek az én lámpásaim; azok világítanak nekem. Man 

muss blind sein, um Gott zu sehen, mondja egy középkori misztikus; ami 

annyit jelent, hogy az élet sötétségeiben riad föl a lelkem, s akkor igazodom 

el feléje. 

A legnagyobb sötétség ugyanis nem a kín, a szenvedés, nem a kény s a zsar-

nokság, nem a háború s a halál, hanem a legnagyobb sötétség az lenne, ha 

Isten nem volna. Mert ha van Isten, akkor bár összezúzza szívemet a kín, de 

célom, életem észszerűsége s eszményeim meg lesznek mentve. (114.o) 

----------------------------------------------- 

Meg kell nyugodnunk abban a hitben, hogy az Isten velünk van, hogy köztünk 

van s hogy el nem hagy. Ez a hit családjainkba zárja őt; ez fogja le s el nem 

ereszti; úgy tesz, mint Jákob pátriárka, ki álmában küzdött a tőle távozni 

készülő angyallal, megfogta őt s mondotta. „El nem eresztlek, míg meg nem 

áldasz engem”; mi meg azt mondjuk: áldj meg minket, Uram, áldj meg úgy, 

hogy el ne menj tőlünk. 

Lelkünknek második visszahatása e nehéz időben az lesz, hogy nagyon, na-

gyon közel akarunk jutni egymáshoz. Bizony az élet nincs mindig kedvező 

körülmények közéágyazva, sőt azt nagyon is gyakran ellenséges hatalmak 

környékezik, melyek gyöngítik az életkedvet s ölik az életörömöt. De éppen 
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azért tud az élet ellentállást kifejteni s ellenszegül, s visszahat a rosszra, akár 

növény, akár állat vagy ember legyen. Ha sok az eső, akkor a növény be-

csukja kis ablakait s ajtóit, vagyis pórusait, hogy el ne öntse bensőségét az 

idegen elem; mikor pedig kevés az eső s nagy a párolgás, akkor pedig azért 

húzza össze szöveteit, hogy el ne párologjon a nedve. Így teszünk mi is; 

mikor sok az eső s bőségesen hull a lélek könnye, vagy ha szárazság van s 

lelkünk elsorvad a gondtól, akkor a bajok ellen összefogunk, talpra állunk s 

nem engedjük magunkat leteperni. Hasonlóképpen, mikor ránk csap a háború 

s a csapások szélvésze, akkor megvetjük a lábunkat, átkaroljuk egymást s 

kettős bátorsággal, s szívóssággal óvjuk házunkat, gondozzuk családunkat, 

gyermekeinket s jószágunkat, s várjuk a jobb időt. Oly közel áll ilyenkor em-

ber emberhez, családtag családtaghoz, gyermek édesanyjához, s úgy meg-

érzik azt mindnyájan, hogy egymásra szorulnak. (125.o.) 
 

 

 

Lelki oldal 2 

Pável Márta 

Szent Ágoston küzdelmei 

A kapcsolatok sohasem halnak természetes halált. Megöli őket az ego, az 

elutasítás és a hozzáállás. 

Szt. Ágoston 

Ágoston heves küzdelme önmagával 

XI 

Folyton biztatgattam magamat: Megteszem, most mindjárt megteszem! S e 

szavakkal már kész is volt elhatározásom; már majdnem végre is hajtottam, 

és - semmit sem tettem. Nem hanyatlottam ugyan vissza az előbbi állapo-

tomba, hanem ott állottam az elhatározó ponton s mintegy megpihentem. 

Azután nekilendültem. Már majdnem ott voltam, már csak egy hajszál 
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hiányzott, már szinte elértem és megfogtam, - s nem voltam ott, nem értem 

el, nem fogtam meg, mert halogattam meghalni a halálnak és élni az életnek, 

s több ereje volt bennem a gonosz réginek, mint az új jónak. Sőt maga a 

perc, melyben más emberré kellett lennem, minél jobban közeledett, annál 

nagyobb rémülettel töltött el; de azért nem riasztott vissza, el sem fordított, 

hanem függőben tartott… 

2. könyv XVII. fej. 

Mit kell immár tennem, én Istenem, igazi életem? 

Túlmegyek ezen az emlékezet nevű erőn is, túlmegyek rajta, és feléd tartok, 

én édes világosságom. Mit szólsz hozzá, Uram? Lelkem segítségével túlme-

gyek ezen tehetségemen is. Feléd tartok, ki állandóan fölöttem vagy, mert 

hozzád akarok férkőzni, és onnan akarok beléd kapcsolódni, ahonnan csak 

lehet. 

Emlékezet a négylábú állatban s a madárban is van, egyébként nem találná-

nak vissza almukhoz, fészkükhöz, és sok más megszokott dolgukhoz; s nem 

is tudnának semmihez hozzászokni, hacsak nem emlékezetük segélyével. 

Túlmegyek tehát az emlékezeten is, hogy közelebb érjek ahhoz, aki különvá-

lasztott engem a négylábú állatoktól, s okosabbá tett az ég madarainál. 

Túlmegyek az emlékezeten, de aztán merre, hol talállak meg téged, én iga-

zán jóságos és biztos gyönyörűségem? Ha emlékezetemen kívül talállak, nem 

tudok rád emlékezni! De hogyan is találnálak meg, ha nem emlékezném rád? 

22. rész VI fej. Kerestelek, de nem értelmes eszemmel, amely akaratod sze-

rint magasra emel az oktalan állatok fölé, hanem testi érzékeimmel. 

 

(…) Akkor még nem tudtam, hogy a rossz a jóban levő hiányosság s hogy a 

rossz a jón kívül önmagában egyáltalán nem létezik… 
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KERTÉSZET 

A metszés kezdése 

előbb gondolatban, 

majd gyakorlatban. 

Ugyanez áll a le-

mosó permetezésre 

is. Valamint, hogy 

milyen magokat ve-

gyünk, ha magunk-

nak eddig nem szed-

tünk. 

Sajnos meleg van, 

csak reménykedni 

tudunk benne, hogy 

nem mennek tönkre a rügyek. 

 

 

 

AQUILA HUMOR 

A falusi pártgyűlésre – nevelési célzattal – meghívják a falusi plébá-

nost is. A párttitkár megnyitja az értekezletet: 

– Szeretettel üdvözlöm a megjelent tagságot és a klerikális reakció 

képviselőjét! 

A plébános elgondolkodik, hogyan adhatná ezt a sértést vissza. 

A pártgyűlés végén feláll és megszólal: 

– Elvtársak, térdeljünk le és imádkozzunk! 

Szent Antal segített 

A téeszesítés idején János bácsi beléptetik a pártba, és leszokott a templomba járásról. 

De itt a tél, és nincs tüzelője. Kér ezer forintot a szakszervezettől, de az nem ad. Elmegy 

a templomba, letérdel Szent Antal elé, és buzgón imádkozni kezd. 

Ahogy kilép a templom kapuján, összetalálkozik a párttitkárral. 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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– János elvtárs, mit keresel a templomban? 

– Nincs tüzelőm, itt a tél, a család fázik, a szakszervezet meg nem ad. 

– Gyere velem, János elvtárs, a párt mindig segít! 

Hazafelé János bácsi megint betér Szent Antalhoz. 

– Köszönöm a pénzt, Szent Antal, de máskor ne a párttitkárral küldd, mert ötszáz forin-

tot ellopott belőle! 

Az nem igaz, hogy az élet nem habos torta, csak tudni kell nyalni.  

 

A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.  

 

Az, hogy paranoiás vagy, nem jelenti azt, hogy senki sem akar kicsinálni.  

 

Jézus megváltoztatta az életedet. Akarod menteni a változásokat?  

 

Ha jobban néznék ki, kiesnék az ablakon. 

   

Plátói szerelem = kívülről nyalogatni a lekváros üveget.  

   

A valóság olyan illúzió, amelyet az alkohol tartós megvonása idéz elő.  

   

Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.  
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Hirdetményünk,felhívásunk 
 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-

kozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ! 

 

Az AQUILA Civil Társaság 2020. decemberében alakult, átvéve a meg-

szűnt párt feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára 

épült. 

 

Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisz-

taság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást 

kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 

 

Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 

Honlap: www.aquilapart.hu 

E-mail: aquilapart@aqp.hu 

Telefon: +36 20 –7777440 

Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, Aquila h.R vezetője, hittanár,    

Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton, ügyvezető 
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Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella, 
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Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái:  

szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig. 
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