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SASKÉNT SZÁLLNI HAZAFELÉ! 

 

Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért 

megalakultunk. 

 

 

 

Ez a kép Tószeg Fürj utcai kis templomunk belső részletéről készült.  
Előzetes bejelentkezéssel - hogy biztosan ott legyünk -, megtekinthető. 
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Pável Márta 

Kérés 

Szeretnénk felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken 

rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük! 

https://sasmarta.blogspot.com/ 

http://www.UFO-SAS.eoldal.hu  

https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/ 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com 

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.  SZABADOK AKARUNK MARADNI! 

https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
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13. éve, hogy megrendezzük a Teréz napi ünnepségünket. 
Mi Avilai Szent Teréz lelki gyerekeinek valljuk magunkat, 

így a templomunkat is az Ő nevére kereszteltük. 

Október 15-e Teréz nap.  
Így már szokásunkká vált, hogy egy jó hangulatú templomi 

megemlékezés után, a kertben megvendégeljük a kedves 

résztvevőket meleg gulyáslevessel és hidegtálakkal.  
 

Szeretettel várjuk Önöket! 
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Pável Márta: Nem akarunk háborút 
 

Nem akarok háborút, semmiképpen sem akarok, sőt, tiltakozom 

ellene! Ne gondolja senki, hogy ha világháború lenne, azt valaki is 
megúszná. Most a saját bőrünket kéne menteni, így ébresztő 
eszement politikusok, emberek! 
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Ahogy ma nézem a sajtót, látom a híreket – persze mindent kritikával kell fogadni, 
de – nagyon rosszul áll a helyzet. Putyin elnök úr mondja, hogy ha Nyugat- Európa, 

NATO stb. nukleáris és egyéb fegyverekkel fenyegetőzik, és orosz térfélre akarják 
átállítani a háborút, akkor visszalőhetnek a dolgok. Nem fogják magukat hagyni, 
intenzívebb lesz a háború. Magyarán szólva, nagyon könnyen kitörettetik a 
világháborút, elég hamar végünk lehet. 

(Részemről már annyira nem bánom, mert inkább gyűlölettel, gonoszkodással, 
szeretetlenséggel találkozik az ember, undorító lett ez világ, odaát jobb lesz.) 
Nem tudom, hogy mi az oka, hogy így elszalad a ló az emberiséggel, Istent kiirtotta 

az életéből, helyében üres, fekete gyűlölködés, ego elhatalmasodása maradt. Miért 
tudnak megülni otthon, miért olyan politikusok vannak, akiket az utcán hőbörgés, 
s fécesz keverés, az állandó bujtogatás elégít ki. S ez sajnos világjelenség. A sok 

üres fejű, létét sem ismerő, nyomorult, kiöltözve utazgatva – hiszik is magukról, 
hogy ők „valakik”…, pedig senkik… – , állandóan kavarognak, gyűlölködnek, a 
másikat le akarják lakni. Nem tudom, miért nem elég az elég, miért nem tudják, 
hol van határa a hatalomnak, a pénznek, a rangnak.  Megbolondult az emberiség, 

vagy mi van vele? 
Jelenleg az uralkodó eszementek miatt a többség szív. Azért, mert pár ezer 
abnormális, aki hatalmon van – tisztelet a kivételeknek, akik nagyon kevesen 

vannak… –, kirobbantja a világháborút. Ennél rosszabbat senki sem tehet az 
emberiséggel bárki, bárhol is van! 
A háború kirobbantása agyalágyult baromság. Mit akarnak? Céljuk, hogy 

pusztuljon el az emberiség?  Ez egy jól előkészített akció, előbb a marxizmussal, 
materializmussal, liberalizmussal kiüresítették a lelkeket, Istent száműzték, és a 
spirituálisan tehetetlen emberiséggel azt lehet tenni, amit csak akarnak, hát ide 
jutottunk. S mi jó páran azt mondhatunk, amit csak akarunk, süket fülekre talál. 

Az emberiségnek zömmel érthetetlen lett Isten, lelkileg nulla. Így nyomorulttá lett 
az élet, felborult az egyensúly, és így tényleg elpusztulunk. 
Hiába vagyunk olyanok, akik ezt nem akarjuk, lehet, hogy annyira nem tudunk 

világítani, hogy több milliárdnyi sötétséget lenyomjunk Isten segítségével, a gonosz 
szabad akarata működik. 
Szörnyű a tehetetlenség, hogy ennyi szerencsétlen között kell élni, akik 

kiprovokálják egymástól a világháborút. Istentől lehetne segítséget kérni, de ez sem 
megy, mivel nincs elég nyitott lélek, mert ezek már annyira szerencsétlenek, 
annyira süketek, és elvakultan gőgösek, hogy ha összességében nézem, megérdemli 
az emberiség kollektíven a sorsát. – Most itt az egyéni szenvedésektől eltekintek –.  

Isten pedig a szabad akaratunk miatt nem fog beleavatkozni, ezt mindenkinek teljes 
szívéből akarni kéne, hogy NE legyen háború, s ha minél többen akarnánk, talán 
akkor sikerülhetne.   

Fogjunk össze normális emberek, akarjuk a Békét! 
Ahhoz, hogy megmeneküljünk 3 dolog kell: 

1. Azonnal minden szankciót megszüntetni, ezzel csak magunknak ártottunk. 

2. Azonnal beszüntetni minden fegyver küldést, mert ezzel csak a háború 
folytatását érik el. 

3.  Azonnal tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a feleket, megegyezést követelve. 
Ezek lehetnének a kezdőlépések a BÉKE útja felé. 

 
Ismeretlen szerző: A Mester így szólt: – Azzal, aki tevékeny, de nem egyenes, – 
tudatlan, de nem figyel, együgyű, de nem hisz, – semmihez sem tudok kezdeni. 
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Szeibert Márton: Elmúlás és szabadság 

Október kezdődik, ez itt már tagadhatatlanul az ősz közepe. Jön a 
hideg idő, napról napra rövidebbek a nappalok. Ez talán nem csak 
engem, de sokakat kellemetlenül érint minden évben. Viszont épp 
ebben az évszakban, és épp ezekben a negatív élményekben 

mégiscsak van valami pozitív, ami megerősít. Szeptemberben még 
struccpolitikát folytatok, úgy teszek, mint aki a nyár közepén él, de 

itt már nem tudom ezt tovább játszani. Amikor reggelente fel kell vennem a kabátot 

indulás előtt, akkor már nincs tagadás. Beismerem, hogy az elmúlás felé haladunk. 
És ebben az elfogadásban lecsendesedik a lélek, megbékél. Megint rádöbbenek, 
hogy az élet rövid, hogy minden mulandó, hogy az élet értelme túlmutat a mi 

dimenziónkon. 
 

Sík Sándor: Októberi rózsák 
Piroslanak az októberi rózsák, 

Széltől, madártól zsongnak a fakó fák, 
A szökőkút csorog, akár a jóság. 

Bennem is, bennem is, félénk dallamok 

Borzolgatják a lomha őszi prózát. 
Elálldogálok egy árvácska-ágynál. 
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Mondd, árva szívem, merre, mire vágynál? 
Mi az a dallam, ami benned vájkál? 

Messze van, messze van, minden messze van, 
Az is ami volt, az is amit várnál. 
Nézel az égre? Az a piros felleg 

Immár csak emlék: nap-vissza-lehellet! 

Ülj meg a békés szomorúfűz mellett. 
Békesség, békesség, békés öregek 
Bölcsek mosolya, immáron az illet. 

Pereg a levél és pereg az óra. 
Jön a november, a dér meg a bóra. 

Jobb lesz, gondolj a decemberi hóra. 

Neked is, neked is, holnap, úgy lehet, 
Neked is fúvatnak takarodóra. 

Hadd fúvassanak! Tudom, az is szép lesz! 
 

Érett sziromnak lelengeni édes. 
De míg bennem a dal fecskéje fészkes, 

Hadd szálljon, - hadd fájjon: a tearózsát 

Idesimítom ajkam melegéhez. 
 

Nem tudjuk, nekünk mikor „fúvatnak takarodóra”, talán már holnap, talán csak 

évek múlva, de az emberi lét sokszínűségét bátran kihasználhatjuk; az Isten 
akaratában megbékélt szív, sőt, Isten tüzében átizzott lélek – mint „érett szirom” a 
vers alapján –, valóban boldogan távozik, „lelengeni édes”. És „míg a dal fecskéje 
fészkes”, mindenki bátran szálljon – ősz ide, ősz oda –, éljük meg az élet teljességét 

Isten békéjével a szívünkben, és kitárt tenyerekkel mozogjunk a világban, fényt 
adjunk, és fogadjuk is el a szeretetet, amit kapunk, amit a legbőségesebben és a 
legfinomabb lágysággal, illési szellővel, és mégis tüzes szekérrel Isten ad nekünk. 

Egyszerűség, tisztaság, megbékélés; számomra ezek erősödnek ősz közepén. 
Elrakom a földi dolgokat, mert úgyis csak elmúlnak, elengedem a bajokat, mert 
úgyis csak szélkergetés, és arra figyelek fel, amit talán eddig nem vettem észre, és 

ez az igazság felemel, és megérzem a szegénységben élő boldogságot. 
 

Aranyosi Ervin: Végtelen szabad vagyok (részlet)[…] 
Leigázhatsz, börtönbe zárhatsz, 

s amim van, úgyis megmarad! 
Nem tudod kalitkába zárni, 

a bennem élő madarat. 

Képzeletem az égben szárnyal, 
övé a fénylő végtelen, 

s ha akarom, hát visz magával, 

bárhová elrepül velem. 
Mit ér a te nagy gazdagságod, 
a sok vagyon, a drága kincs? 

Önző lelkeddel meg nem látod, 

hogy az a legnagyobb bilincs! 
A szívedet fagyasztja jéggé, 

míg én bennem a Nap ragyog,  önmagad börtönödbe zártad, 

s én végtelen szabad vagyok! 
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Oroszi-Kuzmich Kinga: Rózsafüzér Királynéja 
 

Amellett, hogy októberben ünnepeljük közösségünk legfontosabb 

szentjét, Avilai Szent Terézt (okt.15.), október hónapját a Katolikus 
Egyház a Szűzanya hónapjának is tartja. Ebben a hónapban 
fokozottan fordulnak Szűz Máriához, könyörgések, litániák, 

énekek és a rózsafüzér elmondásának formájában. 
De vajon honnan is ered ez a szokás? Engem is érdekelt, ezért 

utánanéztem, és kiderült, hogy még a 16. századra nyúlik vissza az eredete. Ebben 

az időben a muzulmán Oszmán Birodalom erősen fenyegette a keresztény Európa 
határait, ami nagyon komolyan nem pusztán katonai kérdés volt az európaiak 
számára, hanem vallási és kulturális tétje is volt a győzelemnek, illetve vereségnek.  
1571-ben Lepantonál csaptak össze az oszmán és az európai hajóhadak. A csata 

fontossága abból adódott, hogy az oszmánok szárazföldi terjeszkedésének 
megállítása után, a szultán a tengeri hegemóniára törekedett, amit úgy tűnt, meg 
is szerez, hacsak nem képesek a keresztény országok összefogva fellépni ellene. Ne 

felejtsük el, hogy csak néhány évtized telt el a reformáció óta, így az európaiak nem 
igazán voltak éppen egységes platformon. Ennek ellenére a pápa hathatós 
közreműködésére létrejött a szövetség (Szent Liga), és így megvalósulhatott az 

egységes fellépés. Ez volt a záloga, hogy legalább remény legyen az oszmán flotta 
legyőzésére. 
A Hagyomány szerint V. Piusz pápa a csata alatt végig a rózsafüzért imádkozta, 
ennek hatására megfordult a szél, ami nagyban segítette a keresztény hadak 

győzelmét. A pápa imái közben látomásban látta a győzelmet. A csata október 7-én 
zajlott, Mária közbenjárásáról megemlékezve, a pápa e napot a Rózsafüzér 
Királynőjének ünnepévé nyilvánította, ami később az egész Egyházban elterjedt, és 

emiatt tartjuk októbert a Szűzanya hónapjának. 

 

 

Kis Enikő: A vadgerle 
 

A galambot a társaim találták 
meg (Kinga) a nádasban, a tó partján. 

Súlyosan megsérült, nagy, gennyes seb 
tátongott a mellkasán. 
A sebet kitisztították, fertőtlenítették (Lilla, Edit, Márta, Enikő), majd a szegény kis 

madarat egy rekesz alatt, letakarva, megetették, megitatták. Sokáig nagyon ijedt 
volt, nem evett, nem ivott. Pedig még a napraforgó magot is megtisztítottuk neki. 
Aztán, ahogy lassan megnyugodott abban, hogy itt senki sem bántja, mindenki 
csak szeretettel aggódik érte, enni kezdett.  

Mindez Tószegen történt, és másnap a társaság hazautazott. Mikor szóba került, 
hogy mi legyen a további sorsa, a lányom felajánlotta, hogy mi hazavisszük.  
A délutáni elmélkedésben Isten eszünkbe juttatta a bibliai részt: „Bizony, mondom 

nektek, amikor ezeket tettétek akár csak eggyel is a legkisebb testvéreim közül, 
velem tettétek.” (Mt 25,40)  
A sérült kismadár körüli sürgölődés egészen más jelentést kapott. Nem gondoltam 

ugyanis egészen mostanáig, hogy ez a rész az állatokra ugyanúgy vonatkozik, mint 
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az embertársaimra. Persze, eddig is segítettünk a bajba jutott állatokon, akik az 
utunkba kerültek, de – legalábbis én – maguk az állatok miatt tettem, nem jutott 

eszembe nagyobb jelentőséget tulajdonítani az eseteknek. Most viszont az is 
felmerült bennem, hogy mennyivel nagyobb súlya lehet az embertárs 
megsegítésének a fentiek fényében! 
Amikor hazaértünk, a galambot a papagájkalitkában szállásoltuk el, macskabiztos 

helyen. Tovább ápoltuk a sebét, és közben rájöttem, hogy nagy valószínűséggel a 
lába is ki van ficamodva. 
Állatorvost hívtam, és kiderült, hogy létezik egy Vadmadár kórház Sukorón, ahol 

befogadják és meggyógyítják a 
sérült madarakat. El is vittük 
hozzájuk a vadgerlét. 

A Madárkórházba bennünket is 
beinvitáltak. Tágas ketrecekben 
és röpdékben laknak a 
gyógyulófélben levő, vagy olyan 

sérült madarak, amelyeket már 
nem lehetett visszaengedni a 
természetbe. Látszott a 

madarakon, hogy szakszerű gondoskodásban részesültek, és zavartalanul 
gyógyulhatnak: az a cél, hogy ismét visszatérhessenek az élőhelyükre. A galambot 
minden további nélkül, természetességgel fogadták. Nyugodtan hagytam ott kis 

pártfogoltunkat, tudtam, hogy jól viselik majd gondját. 
Köszönet a Vadmadár Kórház dolgozóinak! 

 

 

 

LELKISÉG 
 

Kung Mester így szólt: 
– Azt hittem már elvesztél. 
Mire a tanítvány: 

– Amíg a Mester életben van, hogyan mernék én meghalni? 

A BÖLCS ÉS A KÖZÖNSÉGES EMBER 
A Mester így szólt: 
– A bölcs ember a szépet műveli és a nemszépet gyomlálja. A közönséges ember 

fordítva csinálja. 

A RABLÓK ELSZAPORODÁSA 
Gi Kang lovag aggódott, mert országában a rablók elszaporodtak. 
Kung mester így szólt: 

– Ha fenséged nem akarja, senki sem lesz rabló, még akkor sem, ha díjat adnak 
érte. 

ELŐSZÖR AZ EMBER MAGA LEGYEN RENDBEN 
A Mester így szólt: 

– Aki önmaga igaz, annak nem kell parancsolni és minden rendben megy. Aki 
önmaga nem igaz, hiába parancsol, senki sem engedelmeskedik. 

- BÉKESZERETET ÉS MEGALKUVÁS 
A Mester így szólt: 
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– A bölcs ember békeszerető, de sohasem alkuszik meg. A közönséges ember 
megalkuszik, de sohasem békeszerető. 

"Mennyi ajándék. Mennyi kegyelem. Hány csodát adott nekem. Azért jött, hogy a 

testemben éljen és szenvedjen. Én benned és Te bennem. Micsoda nagy titok! 

Köszönöm, Atyám." Pio atya 

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

Pável Márta: Elveszettet megkeresni…? 
Ha egy is elveszik, Jézus Krisztus megkeresi….. ez régen 

egyértelmű volt, hogy milyen nagylelkű Jézus, hogy otthagy 
mindent, és megy az egy elveszett lélek után is. Kimondhatatlan 
számú lény kódorog a világban, és Isten egyesével mindenkit 

becserkész, mindenkire gondja van, ez a határtalan, végtelen 
isteni szeretet. 

Ma, ha azt mondjuk, hogy Krisztust követve azt csináljuk, mint Ő, az a mérvadó, 
hogy Ő mit tett, akkor ez állna ránk is. 

Mondhatom, az ember ebben vétkezik az egyik legnagyobbat. Ha csak magunk 
között nézzük a társainkat, akik kb. 10 éve elszállingóztak a csoportból, azok 
gyakorlatilag elveszettek ennek az útnak. Senki nem ment utánuk, hogy vissza- 

csalogassa, vagy megkeresse őket, mert úgy érezzük, ennyi tellett tőlük, minek 
tennénk. Belénk költözött, jogosan vagy nem, egy olyan dac: te döntöttél, szabad 
akaratod van, te akartad, nem fogunk utánad menni, úgyis hiába. 

Jézus mindenki után megy. Ebben talán kissé buddhisták vagyunk, jöjjön, aki 
akar, koptassa el a küszöböt, bírjon ki mindent, ha kibírta, akkor ide való, ha nem 
bírta ki, menjen el. Ők senkit sem csalogatnak, viszont Jézus az elveszett után is 
elmegy. 

Az nincs leírva, hogy ha az elveszett tiltakozik, szemétkedik, gyalázkodik, hazudik, 
projektál, akkor is megy-e utána, vagy nekünk el kellene-e menni? 
Az elveszett lehet, hogy akkor elveszett…, de ha öt évre rá megbánta, meg kell-e 

kérdeznünk, hogy megbántad-e, hogy ahol szeretettel neveltek oda piszkítottál? 
Mindig azt gondolom, hogy nem kell megkérdezni senkit, mert ha megbánta volna, 
akkor jelentkezne. (Itt mindig Jézus Krisztus lebeg a szemem előtt, Ő nem futkosott 

gyógyulni vágyók után, megvárta, míg maguk jönnek.) 
Azt mondhatná az eltávozott, hogy hülye voltam, „mea culpázhatna”, de eddig senki 
sem jutott el, s szerintem akkora a gőg, hogy nem is fog… 
De mégis felmerül a kérdés, hogy mi elmegyünk-e az elveszett után? Kicsiben még 

igen, mert ha a csoportban látom, hogy el akar veszni, akkor legalább oda hívom, 
beszélek vele, összeveszek vele, addig, míg végleg ki nem derül, mit akar, menni 
vagy maradni? Azt nem mondhatja senki, hogy nem próbálkozok mindenkinél, 

addig megy utána az ember, amíg nem mondja ki, mit akar, nem sérteget, nem 
zárja le az utat. Az isteni irgalom is itt van. Kérdés: mennyire tudunk alázatosak 
lenni, és kell-e odamennünk, hogy rúgjál belém még egyszer, megadom a 

lehetőséget. Ez benne van-e ebben az elveszett megkeresésében, ezen nagyon el kell 
gondolkozni. Ha látom, hogy valaki elveszőfélben van, azt addig mentem, amíg 
tudom – hacsak nem döntötte el, hogy elmegy, neki a világ jobban kell, mint Isten, 
mert ez az igazság…, teljesen mindegy, hogyan ideologizálja meg az elmenetelét 

erről a nagyon szigorú úttól. Ha döntött magában, akkor hiába beszélsz vele. 
Sajnos, nem mindig lehet előre észrevenni, hogy kiben mi fortyog, mik az érdekei? 
Bevallom, olyan sok silányságot tapasztaltam, és mint Isten harcos embere már 
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nem alkudozok – beláttam, megalázó. Aki menni akar, úgyis elmegy, ha a negatív 
erő lyukat ütött rajta, s ő ebbe beleegyezett, felesleges a jelenlétem…,  én már csak 

azt nézem, hogy az Istennek mi az érdeke. (Megvallom, értékvesztettnek találom 
azt, aki hátat fordít a szigorú útnak, mert lanyhább felé kár menni.) 
A tékozló fiú mondja: apám vétkeztem, fogadj vissza. …  vétkeztem ellened, az Ég 
ellen. Annyira vétkeztem, hogy nem tartozhatok hozzád ilyen bűnnel. Remélem, 

hogy senki sem vétkezik annyira a csapatban, hogy azt merje mondani, hogy nem 
tartozik Hozzá, az Istenhez. Amikor gyónnak az emberek, nem azt mondják, hogy 
olyan vétkem van Uram, hogy erősen szégyellem, de elgondolkoztunk-e őszintén 

azon, hogy valóban vétkeztem ellened és az ég ellen? Ha minél szubtilisebbnek, 
fényen túlinak nézzük az Istent, 
akkor vétünk a lélegzettel is. Ha 

azt nézzük, hogy Ő olyan finomság, 
hatalmasság, és mégis 
leereszkedik hozzánk Jézus 
formájába, és mi Őt is 

megfeszítjük, akkor az emberi 
vétkezésnek egy felfoghatatlan 
szörnyűsége és mindennapos 

rituáléja van. Nem azt akarom, 
hogy állandó félelemben éljünk. 
Azt akarom, hogy megfino-

modjunk, felismerjük, hogy nem 
szabad durván közelíteni, ma-
gunknak hamisan megbocsátani, 
a bűneinket elsikálni, meg-

magyarázni, megideologizálni. Pl. 
A finomodás egyik kis jele. 
Napokban hallom, hogy valaki, ha 

letermett a fa, nem öntözi tovább, 
majd tavasszal. 
Ezen én nagyon elkeseredtem, 

hogy lehet ilyen lelkületű embert 
szubtilissé tenni. Mi is a baj. 
Minden élőlény él, érez, tudom, 
hogy valami szinten mindennek 

lelke van. Ha szárazságban vannak 
a növények, lelkileg hallani a 
sírásukat. Csak szeretni lehet őket 

is. Ha egy nő megszült, akkor már 
nem adok neki vizet, vagy ha leszedtem a cseresznyét, amit a fa kinyögött magából, 
s mikor megkönnyebbülten fellélegezhet, akkor nem locsolják, akkor kellene 

legtöbb vizet adni neki. Istenem, micsoda szívtelen érzéketlenség ez. Finomodni 
kell, nagyon oda kell figyelni mindenre. 
Azt kell nézni, hogy a hatalmas isteni fényen túli rezgés ellen mit tettem, hogy mi 
az, ami megakadályoz, hogy visszataláljak a végső isteni erőbe. Ha durva rezgésű 

leszek a bűnöktől, ezt felismerem-e, és megpróbálom-e finomítani magam, vagy 
nem tudok visszamenni, mert olyan durván, alattomosan rezgek, hogy föl sem 
fogom a végtelen Istent. Ha ezt megértjük, hogy milyen szinten építjük le magunkat, 
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s megijedünk attól, hogy hogyan fogunk hazatalálni, ez erőt ad a lelki 
megújhodáshoz. 

 

 

Marton Janka: Töredék Avilai Szent Teréz örökségéből 
 

OKTÓER 15. AVILAI SZENT TERÉZ EGYHÁZI ÜNNEPE  

Nagy Szent Teréz (1515-1582) a misztikus, belső imában Istennel egyesülő lelki 
elmélyülést együtt élte meg az Isten szavára való folytonos tevékenykedéssel, élete 
utolsó 21 évében rendíthetetlenül terjesztette az Isten által közölt szellemiséget: 

összesen 16 kolostort alapított, legtöbbször előzetes anyagi forrás nélkül, szent 
megingathatatlansággal győzve le – minden nehézség ellenére Isten akaratát 
követve – a legkülönbözőbb akadályokat. 

A sarutlan kármelita szellemiség hamarosan tovább is terjedt a földkerekségen: „A 
Terézi Kármel történelmének első felében Európában 32 tartományra terjed ki a 
XVIII. századig bezárólag (...) már a szentanya életében elindul a misszionáriusaink 

első csoportja az afrikai Kongóba. 1588-ban pedig már az amerikai földrészen fekvő 
Mexikó is önálló tartománnyá válik. (...) 1620-ban a Terézi Kármel Goa-ban alapítja 
első indiai missziós házát. De a Közel-Keleten is újra megtelepülnek Szent Terézia 
fiai: 1631-től kezdődően az első Kármel-hegyi kolostor romjaitól néhány kilométerre, 

a tengerbe nyúló hegyfokon kezdik építeni a mai Stella Maris kolostor elődjét. 
Libanonban 1642-től kezdődően települnek meg (...)” A 20.században pedig „új 
kolostorok és rendtartományok egész sora jön létre a világ valamennyi kontinensén: 

Közép- és Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, a Fülöp-
szigeteken, Japánban, Koreában, Taiwanban, Indonéziában,  Afrika különböző 
országaiban és Madagaszkáron.” 1  Napjainkban a sarutlan kármeliták száma 

körülbelül: 4100 férfi kármelita 82 országban, 12 000 női karmelita 98 országban, 
40 000 laikus karmelita szerte a világon.2 
Azt keresve, hogy a terézi lelkület különböző országokban élő lelki gyermekeiben 

milyen lelki gyümölcsöket szült, nagyon mélyen Istennek adott életekkel 
találkozhatunk. Talán Edith Steinre (Keresztes Szent Terézia Benedikta) tett hatása 
az egyik legismertebb, de a teljesség igénye nélkül szeretnék rövid betekintést adni 
még olyan más lelki gyermekeinek életébe, akik szintén adták tovább az örökségét. 

Szent Bertalanról nevezett Szent Anna (1549 Spanyolország–1626 Belgium): 
Szent Teréz első alapításához csatlakozott, később boldoggá avatott nővér. Szüleit 
tíz évesen elveszítette, nagyobb testvéreivel nőtt fel, az ő feladata volt a juhok 

legeltetése: s közben ő Istennel beszélgetett. Majd „többször álmodott egy kicsi, 
szegényes házról, amelyben durva szövetet viselő szerzetesnővérek laktak. Inni kért 
tőlük, és különlegesen tiszta vizet adtak neki. Amikor álmát elmondta a helyi 

plébánosnak, az elküldte az új Avilai Szent József-kolostorba”.3 Teréznek az utolsó 
éveiben állandó kísérője, titkára, ápolója és segítője volt. Még elhívása elején 
imában elmerülve Jézus azt mondta neki: „Nézd a lelkeket, akik szeretetem ellenére 

elvesznek! Segíts nekem megmenteni őket!” Szent Teréz halála után franciaországi 

 
1
 https://www.karmelitarend.hu/mikarmelitak/rendtortenet/ 

2
 https://www.icspublications.org/pages/vocations 

3
 http://www.mariaradio.ro/2022/06/07/szent-bertalanrol-nevezett-szent-anna-karmelita-apaca/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1549
https://hu.wikipedia.org/wiki/1626
https://www.karmelitarend.hu/mikarmelitak/rendtortenet/
https://www.icspublications.org/pages/vocations
http://www.mariaradio.ro/2022/06/07/szent-bertalanrol-nevezett-szent-anna-karmelita-apaca/
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alapításokban tevékenykedett, majd Belgiumban, Antwerpenben alapított új 
sarutlan kármelita rendet. „Ebben az időben a protestáns Móric orániai herceg két 

alkalommal is megpróbálja éjszaka rajtaütéssel megtámadni a katolikus 
Antwerpent, amikor is Anna intést kap Istentől, hogy keltse fel apácáit és 
imádkozzanak. Az imára hívó harang felébresztette az őrséget, így a rajtaütés nem 

volt sikeres. Ekkor kapja Anna a várostól az „Antwerpen őrzője és megszabadítója” 
címet.”4 1982-ben szentté avatták. 
Szent Redi Teréz-Margit (1747-1770 Olaszország): gazdag toszkán családból 

származott, bencés apácáknál vallásos nevelésben részesült, ám élete 16 évesen 
fordulatot vett, amikor Szent Teréz hívását hallotta, aki azt mondta: „Jézusról 
nevezett Terézia vagyok, és szeretnélek téged a leányaim között tudni” Megijedve 

ekkor az oltárhoz szaladt, s akkor újra, még tisztábban hallotta a hangot5. Családja 
ellenállását legyőzve 17 évesen belépett a firenzei karmelita rendbe, ahol nővéreit 
betegápolással szolgálta s közben Isten szeretetében elmélyedő belső életet élt. 

Fiatalon meghalt, de Isten szeretetétől való rendkívüli mértékű lángolásával mély 
benyomást hagyott környezetében. 1934-ben történt meg szentté avatása, teste 
épségben megmaradt. 
Megtestesülésről nevezett Boldog Mária (1566-1618 Franciaország): Párizs egy 

befolyásos családjában született, bár apáca szeretett volna lenni, férjhez adták és 
hat gyermeket szült. Mindeközben hivatását nem adta fel, otthonát korának egy 
vallásos-értelmiségi szellemi központjává tette. Segítette Párizs szegényeit, például 

menedékházat hozott létre olyan utcanők számára, akik ki akartak abból az életből 
szabadulni. Rövid ideig Szalézi Szent Ferenc volt a lelki vezetője.6 35 évesen olvasta 
el Avilai Szent Teréz önéletrajzát, s ekkor Teréz megjelent neki és azt kérte: 
alapítson kolostorokat. Ezután befolyásos kapcsolatait is erre használva fel, ennek 

szentelte életét: összesen 17 kolostort alapított. Férje halála után ismét Szent Teréz 
hívására az addig alapított kolostorok közül a legszegényebbe ő is belépett. 1791-
ben avatták boldoggá. 

Enrique de Ossó i Cervelló (1840-1896 Spanyolország): papként szolgálva 
novícius korától fogva Avilai Szent Teréz lelkiségének tisztelője volt, a nőket és a 
gyermekeket igyekezett segíteni és nekik élő vallásos nevelést adni. Mottója volt 

Teréz szava: „többel tartozom Istennek, mint bárki másnak”. Spanyolországban 12 
kateketikai központot alapított, ahol több, mint 1200 gyerek tanult. Létrehozta 
Jézus Szent Teréz Társaságát, azzal a céllal, hogy Szent Teréz szellemiségében 
valósuljon meg a nők vallásos oktatása. A társaság hamarosan tovább terjeszkedett 

Afrikában, Észak- és Dél Amerikában egyaránt. Napjainkban több mint 100 iskolát 
és imaházat működtetnek. Enrique de Ossó-t 1993-ban avatták szentté.  
Szent Rafael Kalinowski (1835-1907  Lengyelország/Litvánia): Vilniusban 

született, mely akkor orosz uralom alatt állt. Katonai mérnöki akadémiát végzett, 
hadnagyi rangot kapott, matematikát tanított, vasútépítést vezetett, majd 
kinevezték vezérkari kapitánnyá. Ezek után kilépett az orosz hadseregből és a 

lengyel felkelőkhöz csatlakozott, a nemzeti kormány hadügyminisztere lett. 7 
Elfogták, s bár megmenekült a halálos ítélettől, több évig raboskodott egy szibériai 
munkatáborban. Innen írta családjának: „Az Úr egészen nekünk szentelte életét. 

 
4
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Bertalanr%C3%B3l_nevezett_Boldog_Anna 

5
 https://catholicmagazine.news/st-teresa-margaret-redi-intimate-friend-of-the-sacred-heart-of-jesus/ 

6
 https://www.carmelitesisters.ie/blessed-mary-of-the-incarnation/ 

7
 http://rafael-kalinowski.blogspot.com/p/eletrajzi-adatok.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ric_or%C3%A1niai_herceg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Bertalanr%C3%B3l_nevezett_Boldog_Anna
https://catholicmagazine.news/st-teresa-margaret-redi-intimate-friend-of-the-sacred-heart-of-jesus/
https://www.carmelitesisters.ie/blessed-mary-of-the-incarnation/
http://rafael-kalinowski.blogspot.com/p/eletrajzi-adatok.html
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Hát hogy lehetne, hogy ne szentelnénk magunkat egészen az Úrnak?” 8  Miután 
amnesztiát kapott a lengyel herceg nevelője lett. Avilai Szent Teréz és Keresztes 

Szent János műveinek olvasása megragadta és 42 évesen belépett a sarutlan 
kármelitákhoz. Feladatának tartotta a megtérők lelki segítését, és kiemelten 
fontosnak tartotta azt, hogy a hitet meg kell vallani. Isten valóságának átélését 

sugárzó hitvallásai számos megtérést indítottak el. Élete végéig öt kolostort 
alapított, férfi és női rendek számára egyaránt. 1991-ben avatták szentté. 
 
A fenti élettörténetek más-más nemzetiségű, vagyoni helyzetű, szellemi érdeklődésű 

emberekről szólnak, s mégis, ami közös bennük: a terézi elhívás kérlelhetetlensége 
életük egy pontján. Nagyon elgondolkodtató, hogy legtöbbjükben miként folytatta 
Teréz az alapításokkal elkezdett művét... Halála után is gondoskodott arról – ahogy 

olvashatjuk, nagyon direkt elhívásokkal is –, hogy az alapítások folytatódjanak... 
Tőlük is azt várta, amire ő mintát adott: a legbelsőbb lelki életet éljék, egyesülve 
Jézussal, ugyanakkor tevékenykedjenek a világban, minél több lelket megmentve 

az Úrnak... Az Aquila rendben, melyet Pável Márta vezet közel harminc éve, Szent 
Teréz közvetlen irányításával, ugyanezt kéri tőlünk Isten. Sajátos, terézi út ez, ahol 
a világ viharainak kitéve kell nemcsak megőrizni, hanem mindig egyre mélyebben 

megélni a Krisztussal való egységet, s így dolgozni a többi emberért... Isten segítsen 
minket, hogy mi is úgy tudjuk járni ezt az utat, hogy végül megteszünk mindent, 
amit Isten általunk tenni akar a világban... 

 

Rizmayer Péter: Descartes olvasása közben – az ideákról  
(szerk. …egy kis filozófia, csak úgy eszébe jutott…) 

 
Amikor felfogok valamit a körülöttem lévő világból, amiatt tudom 
felfogni, mert van bennem valami, ami hasonló ahhoz, ami odakint 

van. Talán ez alapján belátható az ideák (teremtett dolgok ősképei) 
létezése. 
Az ember hajlamos úgy tekinteni magára, hogy független a világtól, 

de nem az, maga a megértési képességünk bizonyíték erre. A belátás csak így 
lehetséges. Az, hogy az ember és a világ egysége milyen mértékű, egyáltalán miért 
van és mi ennek az eredete, azt földi perspektívából nem fogjuk tudni 
megmagyarázni. Ezért fontos kérdés az ideák kérdése, amit Descartes-ot is 

foglalkoztatja. Valójában csak azt vagyunk képesek megismerni, aminek az ideája 
bennünk van. A valóságot az ideák igazolják, vagyis az ideák a valóságoknál is 
valóságosabbak. Az ideákat nem tudjuk megkérdőjelezni, azok nincsenek az ember 

hatalmában (talán azért is mondja Platón, hogy valami „részesül” benne), olyan 
„erősségű” létezők, amelyek teremtik a világokat, az ember számára 
megközelíthetetlenek. Mi nem vagyunk. Istenben nem lehetnek, tekintettel arra, 

hogy Isten egy, valószínűleg a démiurgosszal (Isten alatti közvetlen létező, a világok 
alkotója) van összefüggésben. Gondoljunk bele, a tér és idő ideája a tér és idő 
eredete. Más dimenziókban egészen más a tér és idő, ami szintén az ideából kell, 
hogy eredjen, vagyis ezek jóval bonyolultabb „entitások”, mint azt egyáltalán 

elgondolhatnánk. 

 

 
8
 https://discalcedcarmel.org/saint-raphael-of-st-joseph/ 

 

https://discalcedcarmel.org/saint-raphael-of-st-joseph/
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Márkus Edit: Halottak napjára  
 
Közeledik november 2. Az egyre szomorúbb időjárással együtt egyre 

többször jut eszünkbe, hogy majd kimegyünk a temetőbe, gyertyát 
gyújtunk, és elkerülhetetlenül legalább egyszer az évben szembe kell 
néznünk a halál gondolatával. A mindennapokban kényelmesen félre 
toljuk ezt a témát, hiszen élünk, tevékenykedünk, sietünk, ahogy 

szokás mondani, “még meghalni sincs időnk.” 
Szeretteink elvesztése fájdalmasan tör fel ilyenkor bennünk. Miért pont Ő? Miért 
pont akkor? Milyen nagy a fájdalmunk, az életben nélküle! A fájdalomnak része az 

elmulasztott beszélgetés, telefonhívás, az együtt megélt vidám pillanat utáni 
sóvárgás, minden megélt és vágyott pillanat, amit már nem lehet megtörténtté vagy 
meg nem történtté tenni. 

Amikor gyertyát gyújtunk, azzal az imával tesszük, hogy “Az örök világosság 
fényeskedjék nekik”. Fény kísérje halottjaink útját a transzcendenciába, hogy a 
Fény felé menjenek. Ezt még megerősítjük azzal is, hogy csak jó emlékeket hozunk 
fel Velük kapcsolatban, hiszen “halottakról jót vagy semmit”, hogy segítse őket a 

másvilágon az, amikor rájuk gondolunk. 
Jézus a halottakkal kapcsolatban elsőre igen keménynek hangzó kijelentést tesz. A 
tanítványai közül az egyik azt kérte tőle: „Uram, engedd meg nekem, hogy előbb 

elmenjek, és eltemessem az apámat.” De Jézus azt felelte neki: „Kövess engem, 
hagyd a holtakra, hogy 
eltemessék halottaikat”. (Mt 8, 

21-22). 
Lukács evangélium szerint 
pedig „Hagyd a halottakra, 

hadd temessék halottjaikat, te 
meg menj, és hirdesd az Isten 
országát” (Lk, 9, 60). Tehát ez 

azt jelenti, hogy a legfontosabb 
dolgunk Isten országának 
hirdetése, minden más csak 

ezután jöhet. Órigenész 
értelmezésében: „Jézus nem 
ellenzi a halottak eltemetését, de 
többre értékeli azt, aki az 

embereknek életet ad”. (1) 
Jézus ebben a helyzetben próba 
elé állítja azt az embert, aki kész 

követni őt, de előtte még 
eltemetné az apját, még el 
akarta rendezni a családi 

dolgait. Jézus szavai talán ezért 
ilyen kemények, mert belelát az 
ember szívébe: mindig lesz 

kifogás, mindig lesznek 
felmerülő, megoldandó családi 
helyzetek. Ha mindig csak a 
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„majd ezután követem Jézust” gondolatig jutunk el, akkor sosem fogjuk követni. 
Nem lehet másodlagos cél. Ennek a követésnek kell az első helyen állnia, és minden 

más utána jöhet. „Van egy másik, Istentől rendelt munkád, és nem szabad 
halogatnod.” (2) „Jézus bölcs volt; Jól ismerte az emberi természetet, és jól tudta, 
hogy ha ez az ember nem követi azonnal, akkor soha nem fogja követni. Gyakran 
vannak olyan impulzív pillanataink, amikor magas dolgokra törekszünk, és 

gyakran elengedjük ezeket anélkül, hogy bármit is tennénk. Életünk tragédiája 
nagyon gyakran egy fel nem használt pillanat tragédiájává válik. Valamilyen 
cselekvésre késztetés támad bennünk, késztetés arra, hogy feladjunk valamilyen 

gyengeséget vagy szokást; szeretnénk mondani valamit valakinek, együttérző szót, 
figyelmeztetést vagy bátorítást; de a pillanat elmúlik, a tett tökéletlen marad, a bűn 
leküzdhetetlen marad, a szó kimondatlan marad.” (3) A kimondott szó, fogadalom 

megtartó erejű, bár változékonyságunk és törékenységünk miatt sokszor lehetnek 
hullámvölgyek az életünkben, amikor nehezen haladunk az úton. Jézus felrázó 
szavaival minden a helyére kerül. Visszatalálunk a megkezdett utunkra, ami ugyan 
nagyon keskeny, de más út nincs is. Tovább folyttajuk vándorlásunkat azon az 

ösvényen, ahol nem egyedül kell mennünk, Jézus az útitársunk. Ezen az úton 
haladva, Isten közelségében olyan fényt gyújthatunk hallottainknak, ami igazából 
a segítségükre lesz. 

 
Felhasznált irodalom: 
https://katolikus.ma/hagyd-a-holtakra-hadd-temessek-halottaikat/ 

https://jutes.ru/hu/mertvyh-ostavte-mertvym-bibliya-predostav-mertvym-horonit/ 

https://bibliatanulmanyok.hu/2016-2/d/d20160421-hadd-temessek-el-a-halottak-a-halottaikat 
 

(1) https://katolikus.ma/hagyd-a-holtakra-hadd-temessek-halottaikat/ 

(2) https://jutes.ru/hu/mertvyh-ostavte-mertvym-bibliya-predostav-mertvym-horonit/ 

(3) https://jutes.ru/hu/mertvyh-ostavte-mertvym-bibliya-predostav-mertvym-horonit/ 
 

 

 

 

Pável Márta: Őszi magány  
Balatoni lány voltam…. 18 éves koromig, míg fel nem jöttem 

Budapestre tanulni és itt is maradtam. Megéltem, hogy milyen a 

nyári, téli, és az őszi Balaton között a különbség. Nem tudom megvan-

e ez az érzés még az ott lakókban, de akkoriban nem nagyon szerették 

a nyárit, mert zavaros a víz, sok ember van, nincs nyugalom, diszkók, 

minden egyéb. A Balaton mintegy használati eszköz, befogott, 

kihasznált dolog lett. 

A Balaton elvesztette az ott lakóknak a varázsát, ami akkor gyönyörű, amikor 

például tavasszal már nincs rajta jég, vagy még jég úszik rajta, néha-néha egy-egy 

jégtábla recseg.  Ekkor teljesen átlátszó a víz, látszik, hogy éledezik a part, és van 

az a kellemes Balaton-szag, az a megismételhetetlen Balaton illata! Az ott lakó 

ember alig várja, hogy eltávozzanak a nyaralók, és visszakapja az igazi tavat.  

Balatoni késő őszi estékre várnak, amikor már hullanak le a levelek, néha felugrik 

egy hal, és tündökölnek a csillagok. Mindenki másképp viselkedik, mert ők az 
őslakoskos, akik nyugalomra várnak. Ősszel már nincs ricsaj, nincsenek a vízbe 
ugrálók, akik felzavarják a vizet, csak csend van, néha madárhang vagy békazene.  

https://bibliatanulmanyok.hu/2016-2/d/d20160421-hadd-temessek-el-a-halottak-a-halottaikat
https://jutes.ru/hu/mertvyh-ostavte-mertvym-bibliya-predostav-mertvym-horonit/
https://jutes.ru/hu/mertvyh-ostavte-mertvym-bibliya-predostav-mertvym-horonit/
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Ősszel így beköszönt a balatoni béke. 
Persze nem mindegy, hogy hova megy az 

ember, mert vannak rosszabb helyek. Sőt 
sajnos már divat, hogy olyan helyeken is 
őszi hétvégeken ricsaj van, ahol eddig 
csend volt, pl. a Szent György-hegy, amit 

új beköltözők maguk diszkós képére 
módosítottak; hiába, zuhan, 
proletárosodik a színvonal…  De ez nem 

csak balatoni, hanem országos jelenség.  
Visszatérve a Balatonra. 
A Balaton vize selymes, de már részemről 

nem nagyon fürdök benne, mert amikor 
meleg akkor sokan vannak, amikor hideg 
akkor pedig már nem megyek bele. Tehát 
így inkább passzívan szemlélem távolról, 

de meg kell, hogy mondjam, nagyon szép 
és nagyon vigyázni kéne rá. Most, hogy 
az ősz beköszönt, le lehetne menni a 

partra elmélkedni, elmélázni, imádkozni 
és megköszönni az Istennek, hogy 
nekünk egy ilyen gyönyörű országot 

adott.  
Ha jó helyen ülünk le, akkor mögöttünk 
vannak a hegyek: Badacsony, Gulács, 
Szent György-hegy, Csobánc, Szigliget és 

sorolhatnám, hogy mennyi csodát 
láthatunk. Mindezt akár a túlsó partról is 
megcsodálhatjuk. Országunk fenséges 

része, vigyázzunk rá, vigyázzunk a 
környezetünkre, mert ez megismé-
telhetetlen szépség. 

 

 

 

Rizmayer Péter: Emlékezés ’56-ra  
 

Nyolcadik osztályos voltam 1989-ben, a rendszerváltás idején. Nem 
nagyon fogtam fel, hogy mi történik körülöttem. 1989 október 23-
án kikiáltották a köztársaságot. Emlékszem, egy osztálytársam 
nézte az óráját és hangosan visszaszámolt az osztályteremben. Ő 

valószínűleg értette ennek a jelentőségét.  
Később történelem és földrajz szakos lett, nem mellesleg kiváló futó. Ekkor, ilyen 
módon találkoztam először 1956-tal. Emlékszem, mikor később a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumba jártam a Hősök tere mellé, sokszor mentem a Deák Ferenc térre, 
aminek a környékén mindig voltak utcai könyvárusok, ahol sok újonnan megjelent 
‘56-ról szóló könyvet lehetett találni. Eltörölhetetlenül benne volt a lelkekben a 

forradalom. Benne volt a buszvezetőben, a piaci kofában, szüleimben, 
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nagyszüleimben. Apai nagyszüleim a VIII. kerületben laktak a Tisztviselőtelepen, és 
amikor mentem hozzájuk, mindig néztem a házfalakon a golyónyomokat, amelyek 

csak nagysokára, jóval a rendszerváltás után tűntek el. Azt nem tudom, hogy ezek 
a világháborúból vagy az ‘56-os forradalomból származnak, de mindenesetre 
elgondolkodtató, hogy alig telt el pár év a világháború után, és újra ropogtak a 
fegyverek.  

A forradalom és szabadságharc történetét felesleges itt felmondani, sok helyen 
megtalálható, olvasható. Ami számomra érdekes, azok inkább a személyes 
emlékek. Az Üldözött jezsuiták vallomásai című könyvben (ANIMA UNA-könyvek 8, Jézus 

Társasága Magyarországi Rendtartománya 1995, kiadja a Távlatok Szerkesztősége, Bp.) olvashatóak 
többek között Pálos Antal atya visszaemlékezései, aki az ‘56-os forradalom kitörését 
a váci fegyházban élte meg (részlet): „Október 23-án este aztán valami rendkívüli 

dolog történt. A 3. műszak nem ment dolgozni. Mindenkit szigorúan a zárkába 
parancsoltak. Reggel az őrök osztották a reggelit. Majd délután megjelent a 
rabkórház parancsnoka, aki a rabok csak Mengelének hívtak, és az ajtóban állva 

személyesen osztotta ki a gyógyszereket, sőt kínált nyugtatókat is. Ez már több a 
soknál! A következő napon egy élesszemű rab észrevette, hogy az őrök sapkájáról 
eltűnt a vörös csillag. Szombaton reggel aztán már kiabálások hallatszottak kívülről: 

„Megbukott a kommunizmus.” Erre Faddy Otmár, a remek tenorhangú ferences atya, 
rákezdett a Boldogasszony Anyánk kezdetű énekre, majd a Himnusz következett, a 
Szózat és újra meg újra a Himnusz. Majd elkezdődött a dörömbölés és a kiáltozás. 
Végül is az egyik nagyobb zárka ajtaját kitörték a rabok, a halálra rémült őrt 

megnyugtatták, hogy nem kívánják őt bántalmazni, csak adja át a zárkák kulcsait.” 
(49-50. o.) Ugyanitt olvasható Morlin Imre atya visszaemlékezése, aki Szegeden élte 
meg a forradalom kitörését, ahol sekrestyés volt a Szent József jezsuita templomban 

(részlet): „A templomunk mögötti egykori kis rendházunkban többen laktak. Így Sille 
Pista bácsi is, öreg nyugdíjas pap, aki a mi templomunkban misézett és nagy hazafi 
volt. Amikor a szovjet tankok a Tisza hídján át begördültek Szegedre, Pista bácsi 

kiállt az útfélre és feléjük köpködve fejezte ki nemtetszését a történtek felett. Nem lett 
semmi baja, pedig lehetett volna.” (181-182. o.) Temesi József visszaemlékezése 
Somogysámsonból (részlet): „Az 1956. esztendő azért is érdekes volt, mert az 

októberi forradalom idején rendre, fegyelemre kértem a híveket. Szót fogadtak. Az 
iskolában a tanerőkkel egyetértésben rendesen ment a tanítás. Természetesen a 
hitoktatás is. Kb. 20-25 hőzöngő paraszt az iskolát akarta visszavenni az 
államosításból. A feszületeket akarták kihelyezni a termekben. Kérték tőlem a 

plébánián őrzött feszületeket. Nem adtam nekik. Követelték, hogy az iskolaigazgató 
legyen a kántor, úgy mint azelőtt volt. Nem engedtem meg. Mindezek hatására 
elmaradt a községben a rendszer elleni tüntető felvonulás. Nem lett senkinek semmi 

baja.” (264-265. o.). Fenti idézeteket olvasva az tűnik fel az embernek, hogy 
mennyire törékeny volt ez a brutális rendszer, ahogy lehetőség adódott, azonnal 
feltört az emberekből az Istenhez tartozás kifejezésének akarata, az Isten szeretete, 

az emberség. Ilyen gyönyörű tiltakozást talán azóta sem látott a világ. Azt se 
feledjük el soha, hogy a forradalom győzött, a szabadságharcot verték le. Az idézett 
könyvben olvasható (Bálint József visszaemlékezései között – 156. o. –, aki a 

börtönben fiatal fiúktól hallotta az alábbiakat), hogy a 60-as években az 56-os 
szellem újraéledt, ahol főleg a Fradi-meccsek után fiatalok nemzeti lobogókkal 
körbejárták a pályát, majd az utcákra vonultak, több esetben összecsapásra került 
sor a tüntetők és a lovas rendőrök között. A munkások is nyugtalankodtak, a Ganz-

gyár előtt villamosokat borítottak fel. Ezekről persze az újságok nem írtak.  
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2000-ben, az egyetemi évek alatt kimentem tanulni Németországba egy évre, 
aminek a megszervezésében egy olyan kint élő magyar hölgy (családi barát) volt 

segítségemre, akinek édesapját (református lelkész volt) a forradalom idején 
felakasztottak, később számára pedig nem engedték meg, hogy felvételt nyerjen az 
orvosi egyetemre, emiatt a férjével disszidáltak Nyugat-Németországba. 
Dédnagyapám fiával (Willi bácsi) a forradalom ideje alatt gyógyszereket hoztak be 

külföldről, aminek később meg is lett a következménye. Willi bácsitól egy 
beszélgetés alkalmával megtudtam, hogy az orvosi egyetemen tanította Tóth Ilonát 
(mondta is, hogy volt benne emberi nagyság). Talán ebből a rövid írásból is látható, 

hogy ’56 milyen sokszínűen vesz minket körbe, jelen van a mindennapi életünkben, 
a lelkünk legbelső zugaiban, része a magyarságunknak.    

 

 

KERTÉSZET 

Rizmayer Péter: Édesapám tanácsai  
 

Visszanézve a lassan magunk mögött 
hagyott szeptemberre megállapítható, 

hogy sok pozitív időjárási változás történt. 
Lehűlt a levegő, megérkezett bőséggel a 
csapadék, és kertjeink talaja felázott: 
művelhetővé vált. Egyes meteorológusok 

olyan véleményeket is hangoztatnak, hogy 
az ország egyes területein olyan sok eső 
hullott, hogy már a talaj mélyrétegei is 

kezdenek vízzel visszatöltődni. Október a 
termésbetakarítás és az ültetések megkezdésének hónapja. A diót és a mandulát – 
nem megvárva, amíg teljesen kinyílik a burok, és kihullik a termés – leszedtem 

(esetenként létráról), és a diót elkezdtem megtörni. Mindezt tettem azért, mert azt 
tapasztaltam, hogy valahogyan nedvesek a héjon belül a szemek.  
A szabadgyökerű gyümölcsfák, díszfák, bokrok telepítésének időszaka a hónap 
második felétől november végéig tart a fagyok beköszöntéig. Ha és amennyiben a 

növényt földlabdával vásároljuk, akkor a fagyott talaj kivételével bármikor 
ültethetjük. A bekövetkezett klímaváltozás miatt a szakemberek azt észlelték, hogy 
a melegigényes kajszi-, őszibarack, mandula, továbbá a szőlő gyökerei a tavaszi 

ültetés alkalmával jobban megerednek. 
 
A fajtaválasztás szempontjai: 

• ökológiai megfelelés: az ültetendő fa igénye és az ültetés helye /talaj minősége/ 
összhangban legyen. Amire konkrétan gondolok: 

o meszes vagy nem meszes 
o kötött, laza szerkezetű, pangó víz borítja vagy nem borítja 

o száraz vagy nedvesebb talaj 
• a fa igényli-e a napsütést /például a dió erősen/, avagy jobban érzi magát 
félárnyékban /például szilva/ 

• szárazságtűrő, avagy sok nedvességet igénylő /alma, körte, dió/. 
 
A fafajta-választás szempontjai: 

• első az íz, a méret és a terméshozam 
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• tisztázandó, hogy a fajta önbeporzó-e, vagy szükséges-e porzó fa ültetése 
• rezisztenciával /lisztharmat, varasodás, egyéb gombabetegségek/ rendelkezik-e 

vagy sem 
• az érő gyümölcs két hétvége között folyamatosan hullik-e vagy sokáig fán marad 
• a termett gyümölcs utóérő vagy sem. 
A facsemete kiválasztása: 

• ne legyen husáng, mert ez minimum 3 év késedelmet jelent a termőre fordulásban 
• fontos a formás korona, az arányos gyökérzet, az egyenes törzs és a rajta levő 
árudai címke, ami a vírusmentességet, a fajta nevét és a fa alanyát is kell, hogy 

tartalmazza 
• javaslom a drágább konténeres (földlabdás) csemeték vásárlását, mivel ezek 
biztosabban megerednek, és hamarabb termőre fordulnak. 

Az ültető gödör: mérete 80x80 és minimum 60 cm mély kell, hogy legyen. A gödör 
kiásásánál a felső és alsó 30-30 cm földet külön-külön kupacba rakjuk. Ültetéskor 
a felső 30 cm föld kerül alulra. A kiásott gödör eső hiányában jól belocsolandó. A 
gödör aljára szerves trágyát kell és nehezen mozgó műtrágyákat /kálium-foszfor/ 

beszórni. A beszórást követően vékony földréteget kell ráteríteni. 
Az ültetés: fontos, hogy a fa szemzése északi irányba álljon. A sérült gyökérzetet le 
kell vágni, és a túl hosszúakat lerövidíteni. A beültetett fát függőleges irányba meg 

kell mozgatni, hogy a gyökérzet közé bekerüljön a föld, majd óvatosan a földet 
megtaposni. Ezt követi a beiszapolás, majd a végleges felkupacolás. Indokolt az 
újonnan telepített fa karózása, és a bekerítetlen területeken nyulak stb. elleni 

védekezésül műanyag hálóval körbekeríteni a törzset. 
 
Fontos növényvédelmi feladat a lehullott levelek összegyűjtése, vagy a “puha 
levelek” /nem dió és körte/ beásása zöldtrágyaként a műtrágyával együtt. 

Növényeink környezetének gyommentesen tartása őszi feladat is. 

  

 

 

 Varga Márta 

AQUILA HUMOR    
 

– A hetvenes években miért volt földrengés Romániában? 

– Megindult a Kárpátok hazafelé. 

– Miért van Gorbacsov fején a folt? 

Első változat: amikor sorban haltak ki az elődei, ő mindig előlépett, hogy majd ő, 

de mindig fejbe vágták, hogy még nem te következel... 

Második változat: ott cserélik az elemet... 

A falusi párttitkár súlyos beteg lesz. Tanakodnak a falu emberei, hogy miként 

vigasztalják meg, hiszen istentagadó. Majd gondolnak egyet, és belépnek hozzá e 

szavakkal: 

– Áldja és gyógyítsa meg az elvtársat a legfelsőbb főmajom, az összes gorillákkal és 

csimpánzokkal! 
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Felszáll a vámpír a buszra, a hátán egy hatalmas koporsó. Az egyik ember 

nagyon nézi, bámulja folyamatosan. A vámpír türelmes egy darabig, majd 

megkérdezi ingerülten: 

- Mi van köcsög, nem láttál még ételhordót??? 

 

- Egy varjú tántorog ki a kocsmából, majd megszólal: 

- Kakukk, kakukk, izé, csipcsirip, csipcsirip, ooo uhu, uhu... 

hu...huuuuuuu de beb*sztam. 

 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, 
csatlakozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ! 
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult, átvéve a megszűnt párt 

feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült. 
 
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és 

tisztaság 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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