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A legfontosabb földi érték az ember! 

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

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 9. 

évfolyam 6. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 

www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap Magazin fülénél. 

Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes párt-

program is elolvasható. 

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

megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  

Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 

  

Pável Márta 

EMBERISÉG mi van veled? 

Nagyon éles kontrasztot vélek felfedezni az emberiség mai 

állapotában, azt nem tudom, hogy pár száz évvel ezelőtt hogy 

volt, hasonló lehetett tán, de nem látszódott ennyire, ami most. 

Ma azt lehet észrevenni, hogy az emberiség egy része 

megelégszik vegetatív funkciókkal és felületes szórakozásokkal, de hangosak, 

követelőzőek. A kisebbik része pedig elhúz a tömegtől; mind szellemi nívó, mind 

spiritualitás, mind szórakozás tekintetében, ami már talán nem is szórakozás, 

hanem nemes időtöltés. Ők, akik nem harsognak az utcákon, nem keveregnek, 

mert belátják, méltatlan hozzájuk az, hogy ebbe a nívótlan életstílusba 

belekeveredjenek.  

Ha az ember megnézi a napi történéseket - és sajnos ezekkel együtt kell élnünk -, 

akkor az látható, hogy olyan reakcióik vannak az embereknek, mintha nem is 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
https://www.aquilapart.hu/?page_id=393
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emberek lennének. Például Budapesten ez - a roma újságíró által leírt jogos 

dörgedelem szerint -, roma fiú volt az, aki leszúrt két fiatalembert, ezt hadd ne 

minősítsem, mert igen erős indulatokat kelt bennem ez az eset. Belegondolni is 

rettenetes, mit érezhet az a szülő, akinek a gyerekét csak így leszúrják az utcán. 

De mint tudjuk, véletlenül semmi sincs, és az az életstílus, amibe kerültünk, az sem 

véletlen, ezt mind mi kovácsoltuk magunknak, és most nekünk ebben kell élnünk. 

De azt nem zárja ki, hogy ne nézzünk körül, és ne szűrjük le a konklúziókat, hogy 

mi történik a környezetünkben, velünk, a mai világban.  

Az látható, hogy igen széles sávban nyílik az olló, s a  felső száránál az a szellemileg 

fejlett kisebbség van, akik nívós és nem materiális világtól elbűvöltek. A másik 

szárán olyanok vannak - s közte sok átmenettel... -, akik egyre a legalján 

közelítenek az állati léthez – szinte négykézláb közlekedik részegen, vagy gyilkol..., 

amit egy jól fejlett állati szint is megélhet, mondjuk egy kutya, sőt némelyik kutya 

talán intelligensebb, mint az az ember, aki két fiatalt leszúr az utcán. Ilyet nem 

láttunk állattól.  

De szakadjunk el ettől a dologtól, nézzük meg azt, hogy mit sugároz nekünk nap 

mint nap a TV. Tegyük fel, van 100 csatorna, és ennyi csatornán az ember, ha este 

elalvás előtt el akarja magát altatni egy kis TV adással, nem tud megfelelőt találni. 

Max egy vagy kettő olyat, amit magára adó kulturált ember még megnéz. Mivel 

számomra a sport, mint olyan kiesik, így már eleve sokkal kevesebb marad, pl. a 

százszor leadott filmek. Ezeket egyszer, maximum kétszer meg lehet nézni, de az 

üzemeltetőknek az a lényeg, hogy minél nagyobb legyen a profit. Ha valami jó film 

van, az külön fizetéses csatornán van, de hagyjuk is..., mert azt sem érdemes 

kifizetni, mert azok is többnyire gagyik. Mi az, amit legalábbis magamfajta ember 

megnézhet; például a Nat Geo, vagy természetfilmek, csillagászat, s egyebek.  

LAO CE: „...Ezért, ha az embereket kormányozni akarja 

A bölcs, kiüríti elméjüket, de megtölti hasukat, Gyengíti akaratukat, de erősíti 

csontjaikat De mindig megtartja őket érintetlennek a tudástól. Ezért iskolát, 

újságot, mozit és tévét adunk nekik,Hogy szabadon vágyakozzanak, ha csak ez kell 

nekik, S az okosabbak sosem merészeljenek cselekedni.” 

Tehát az emberiség átlag szintjét jelzi - s mivel a média nagyon jól megkeresi azt, 

hogy mire van igény, és az, hogy nem találok megfelelőt magamnak, az azért van, 

mert ettől a szinttől elhúztunk. Több emberrel beszélgettem, akik hasonló lelki, 

szellemi szinten vannak mint mi, igazam van – mondják – , nincs nekünk való 

műsor, mert úgy látszik, hogy azt a kisebbséget képviseljük, aki nem számít. Mi 

még nem tartozunk a média által bebutított közegbe, vannak és lennének még 
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igényeink a nívósabbra. Na most ezt az igényt nem szolgálják ki, s lehet hogy 

tudatosan. Ugyanis jobban kezelhető a birka tömeg, aki nem gondolkodik, akinek 

nincsenek ötletei, aki nem zavar. Így nekik, a médiának, ezt a tömeget kell 

masszívan erősíteni, mert az összes többi csak problémát okozna bizonyos 

társadalmi köröknek. Igen ám, csakhogy felmerül bennem a kérdés, belemenjünk-

e ebbe, maradjon így az emberiség? Azt gondolom, ne maradjon így, pontosan 

ezért mi az alább látható felületeken, oldalakon 

http://www.sasmarta.eoldal.hu 

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

http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu 

https://tullepes.blogspot.com 

http://sasgondolat.blogspot.com/ 

is cikkeket írunk, és ezekben a cikkekben megpróbáljuk az emberi színvonalat 

visszavinni a minimumra, ahol kellene tartani. Hangsúlyozom, ez nem a maximum, 

sokkal magasabban is lehetne, de ezt már jobban megközelíti a Túllépés lapunk, 

amire szintén rá lehet keresni és olvasgatni. Mi, az AQUILA segíteni akarunk, hogy 

ne a leszakadó ágba kerüljön az emberiség, megmeneküljön a szellemi 

nívótlanságtól az, aki valamit ad magára. Jó lenne, ha több hasonló igyekezetű oldal 

is lenne, igaz párral találkoztunk.  

Anthony de Mello 

 „Igazi filozófus lévén, 

Szókratész szentül meg volt 

győződve arról, hogy a bölcs 

ember ösztönszerűleg 

igénytelen életet él. Ő maga 

még cipőt sem hordott; de 

ugyanakkor a piac szelleme 

sokszor rabul ejtette, és 

kiment, hogy az árukban 

gyönyörködjék. Amikor egy 

barátja aziránt érdeklődött, 

hogy miért teszi ezt, Szókratész ezt válaszolta: 

- Azért szeretek odamenni, mert ott fedezem fel, hogy annyi minden nélkül is 

tökéletesen boldog vagyok. 

A lelkiség nem annak a tudása, hogy mit akarsz, hanem annak a megértése, hogy 

mire nincs szükséged.”  

http://www.sasmarta.eoldal.hu/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/
https://tullepes.blogspot.com/
http://sasgondolat.blogspot.com/
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Szeibert Márton 

Srinivasa Ramanujan – az ember, aki ismerte a végtelent 

 

Az alábbi írást egy életrajzi film ihlette: „Az ember, aki ismerte a végtelent” 

(2015) 

Röviden a főhősről 

Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%ADniv%C3%A1sza_R%C3%A1m%C3%A1nudzsan 

 „Srinivasa Ramanujan Iyengar; 1887–1920.) indiai 

matematikus zseni. Magasabb tanulmányok folytatása 

nélkül jelentős felfedezéseket tett a matematikában, 

különösen a számelméletben, a kombinatorikus 

számelméletben (partíciókkal kapcsolatos problémák) és 

a végtelen sorokkal kapcsolatban. ... Az Ijengár dél-

indiai brahmin kaszt után kapott neve volt, amihez 

családja tartozott. A Rámánudzsan nevet egy i. sz. 1100 

körül élt szent ember után kapta. ... 

... apja a nap nagy részében a családtól távol dolgozott, 

... a fiú anyjától tanulta meg a vallási hagyományokat, a 

puránákat, a bráhmin kaszt táplálkozási szokásait, vallási énekeit és a púdzsa 

szertartását. ... Tizenhárom éves korára felállította első saját matematikai 

elméleteit ... 1902-ben, tizenöt éves korában megismerkedvén a harmadfokú 

egyenletekkel, kidolgozta saját képletét a negyedfokú egyenletek megoldására. Egy 

évvel később hasonló kísérletet tett az ötödfokú egyenletekkel is, nem ismervén az 

annak lehetetlenségét 1824-ben kimondó Abel–Ruffini-tételt. ... 

Középiskolai tanulmányait 1904-ben fejezte be. … Ezt követően Kumbakonamban 

tanult ösztöndíjjal az ottani művészeti főiskolán, a matematika azonban annyira 

lekötötte figyelmét, hogy ... diploma nélkül hagyta el az iskolát, s matematikai 

kutatásainak szentelte életét. Ez volt életének a legnehezebb időszaka, amelyet 

szélsőségesen szerény körülmények között, az éhhalál fenyegető árnyékában 

töltött. ... 

Hogy költségeit fedezze, a madrászi kikötőnek dolgozott, mint hivatalnok. Több 

indiai matematikusnak küldte el tételeit, akik egymáshoz küldözgették, mert 

bevallották, hogy nem értenek eléggé a témához. Amikor az ismert indiai tudósok 

sora kimerült, Rámánudzsan angliai matematikusoknak küldte el tételeit azzal a 

kéréssel, hogy segítsenek a publikálásukban. 
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1912–1913 során több prominens angliai matematikusnak küldött bemutatkozó 

levelet, amiben tanácsot, segítséget kért a tételek megjelentetéséhez és munkái 

egy részét ismertette.” Sikertelenül. ... „1913. január 16-án Rámánudzsan egy 

újabb cambridge-i matematikusnak írt, G. H. Hardy-nak, aki kollégáinál jó néhány 

évvel fiatalabb volt, mindössze 35 éves. Hardy addig három könyvet és körülbelül 

száz matematikai cikket írt, a Trinity College kutató ösztöndíjasa volt, a Royal 

Society tagja. ...  

Hardy a Rámánudzsannak írt levelében bizonyításokat kért, mivel Rámánudzsan 

pusztán a tételeit közölte, ahogy az általa évekkel korábban használt, matematikai 

tételeket felsoroló Carr-könyvben látta. Az India Office madrászi képviselete 

felvette a kapcsolatot több indiai tudóssal, akik mind ajánlották a fiatalember 

kiküldését Cambridge-be. Ugyanakkor az utazás lehetetlennek tűnt, mivel a hindu 

vallás szerint brahminoknak tilos volt átszelni az óceánt és idegen földre lépni. ... 

Rámánudzsan előtt nagyjából 25 évvel Mohandász Karamcsand Gandhi ugyanezzel 

a problémával szembesült, amikor tanulmányai folytatására Angliába utazott: 

kizárták a kasztjából. ... Rámánudzsan nem volt lázadó, tiszteletben tartotta a 

vallási hagyományokat, ezért a külföldre való utazás gondolata nem foglalkoztatta. 

...” Az ekkor 23 éves fiú édesanyja, aki mélyen vallásos volt, szintén ellenezte az 

utazást. De aztán egy történet szerint „Rámánudzsan anyja élénk álmot látott, 

amiben a fiát európaiak vették körül, és közben Namagiri istennő hangját hallotta, 

aki azt parancsolta neki, hogy ne álljon a fia és annak életküldetése közé.” 

Egy másik történet szerint Rámánudzsan „álmában megvilágosodott és utasítást 

kapott rá, hogy hagyja figyelmen kívül a külföldre való utazás tilalmát.” 1914-ben 

indult Angliába. 

„Az elkövetkező időkben Hardy áttanulmányozta a Rámánudzsan jegyzetfüzetében 

levő tételeket, ... rádöbbent, hogy a neki küldött levelek tartalma csak a jéghegy 

csúcsa volt és a jegyzetfüzetek legalább 3-4000 további tételt tartalmaznak. (Hét 

évvel később, 1921-ben Hardy azt írta, hogy még rengeteg felfedezni való van a 

jegyzetfüzetekben). ... 

Aktív, sikeres évek következtek ezután. Az intuitív Rámánudzsan esetleges 

oktatásbeli hiányosságait jól kiegészítették Hardy ismeretei, akivel így eredményes 

párost alkottak a közös munkákhoz. 

Az elkövetkező öt évben Rámánudzsan G. H. Hardy professzor tanítványaként 3900 

különböző tételt, összefüggést fedezett fel. Később ezek a felfedezések nem 

mindegyike bizonyult helyesnek, és volt olyan is, amelyet már ismert a 
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matematikus világ. Azonban voltak igen hasznos, később nélkülözhetetlennek 

bizonyuló felfedezések is ... 

A Cambridge-be való érkezése utáni hónapokban az egyetem diákjai a 

szerénységét barátságtalanságnak értelmezték és néha gúnyolták is. Egy évvel 

későbbre ez gyökeresen átalakult, ismert és népszerű lett, otthonosan mozgott a 

társadalmi összejöveteleken indiaiak és angolok között. ... Két fénykép maradt fent 

ebből az időszakból, ami az egyetem ünnepélyesen öltözött diákjainak csoportját 

ábrázolja. Rámánudzsan mindkettőn központi helyet foglal el.” 

„Mikor egyszer Hardy és Rámánudzsan Londonban taxin utazott, Hardy a taxi 

távozása után vette észre, hogy aktatáskáját a kocsiban felejtette. Kéziratok lévén 

a táskában, ez kétségbe ejtette, de Rámánudzsan megnyugtatta, hogy a taxi 

rendszáma 1729. Hardy igen örült ennek, de nem hagyta nyugodni a kérdés, 

hogyan lehetett megjegyezni egy ilyen érdektelen számot. Nem érdektelen ez a 

szám, felelte Rámánudzsan: ez a legkisebb olyan egész szám, amely kétféleképpen 

bontható fel két köbszám összegére:” 

 

A rövid közös munkát Rámánudzsan tuberkolózisa szakította félbe. Betegsége miatt 

Indiába utazott, ahol egyedül folytatta tanulmányait. Itt is egyedülálló, kiemelkedő 

eredményeket hozott létre. 

„George Andrews amerikai matematikus, aki mintegy 50 évvel később 

tanulmányozni kezdte munkásságát, megdöbbent annak gazdagságán és a 

meglepő eredményeken. „Nehéz elképzelni, még egy olyannak is, aki maga is 

matematikával foglalkozik, hogyan tud valaki ilyesmiket kitalálni. Öt rendkívül 

hasonló függvény közül három bizonyítása másfél órámba került, a maradék kettőé 

pedig három hónapba.” ... 

Vajon tudta-e Rámánudzsan, hogy hamarosan meg fog halni? A tuberkulózist 

övező egyik mítosz szerint a beteg ismeri fel utoljára, hogy mi vár rá, amikor a 

körülötte élők már régen tisztában vannak a helyzettel. A beteg a hullámzó 

állapotjavulást, amit az egyre lefelé haladó egészségromlás közben átél, a halálos 

ágyán is teljes gyógyulásnak hiszi. Rámánudzsan nem esett bele ebbe az illúzióba. 

Utolsó hónapjaiban többször mondta orvosának, hogy már nem akar tovább élni. 

Jóval korábban ismert volt előtte a horoszkópja (amiben hitt is), ami szerint 35 

éves kora előtt eléri a halál. Amikor Madrász elővárosában, Chetputban laktak, 

viccelődött a névvel, amihez hasonló volt a tamil chat-pat kifejezés, aminek 

jelentése: „hamarosan megtörténik”.” 
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1920. április 26-án, 32 éves korában meghalt. 

„Rámánudzsant szerény, hallgatag és szégyenlős embernek írták le, kifinomult 

modorral. Ugyanakkor nagyon érzékeny is volt. ... A hinduizmus híveként nagyon 

vallásos volt, elmondása szerint Namagiri istennő segítette álmában a matematikai 

tételek felfedezésében, akiről úgy tartották, hogy a családjuk védőszentje volt. Apja 

és anyja hozzá imádkoztak, mert házasságuk után évekig nem született 

gyermekük. Anyai nagyanyja többször transzba esett, ekkor Namagiri istennő 

beszélt hozzá. Egyik alkalommal - évekkel Rámánudzsan születése előtt - az istennő 

azt nyilatkozta a nagymamának, hogy egy nap meg fog szólalni a lánya fián 

keresztül. Rámánudzsan ismerte a történetet és hitt is benne.” 

„Rámánudzsan matematikai felfedezései szokatlanok voltak – tételeit általában 

nem bizonyította, csak egyszerűen leírta őket. Számára a szép matematikai formula 

önálló esztétikai értéket jelentett.” 

„Ken Ono matematikus észrevette, hogy az egyik függvény hasznos lehet a 

fizikusok számára, akik a fekete lyukak viselkedését tanulmányozzák. ... 

Rámánudzsan több más képletet is leírt a halálos ágyán 1920-ban, amiket egy 

levélben küldött el mentorának, Hardy-nak. Abban az időben a "fekete lyuk" még 

ismeretlen fogalom volt. A levélben leírtakat akkoriban senki sem tudta értelmezni. 

2002-ben Sander Zwegers munkája nyomán világossá vált, hogy miről írt 

Rámánudzsan. Az általa készített leírás alapján Ken Ono és két végzős diákja 

modern matematikai eszközöket felhasználva igazolták a képletek helyességét ...” 

Ezek a képletek alkalmazhatóak különféle feketelyukak entrópiáinak 

kiszámításában. 

Gondolatok a filmből 

A filmben is megvallja Rámánudzsan, hogy az istennőtől kapja a tételeket álmában 

és az imáiban. Aztán hozzáteszi: „Számomra egy egyenletnek nincs értelme, ha 

nem Isten gondolatának kifejeződése.” Úgy érzem, ez a legszebb és egyben a 

legelgondolkodtatóbb része a filmnek. Egyrészt felmerül a kérdés, miért kap az 

emberiség egy magasabb létformától vagy akár Istentől matematikai 

összefüggéseket, másrészt pedig, hogy miféle „kifejeződések” ezek, hiszen aki nem 

foglalkozik mélyen a matematikával, annak ez nyilván nem fejez ki semmit. De mit 

fejezhetett ki Rámánudzsan vagy esetleg más matematikus számára? Ami biztos, 

hogy ez az ember valahogy teljesen más dimenzióban élt, mint a többiek. Az isteni 

szépség ideája egy hétköznapi ember számára megtalálható a napfelkeltében, az 

óceánban, a virágokban és azok illatában, és még egy csomó más minden lehet, 

ami megnyitja az ember lelkét, ami az Istenre emlékeztetheti. Egy-egy 
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matematikai összefüggés is kelthet hasonló érzéseket, ha az ember érti, ha az 

elmében valamit megmozgat. Számomra, aki nem sokat foglalkoztam 

matematikával, ez az egész történet azt mutatja, hogy a világ mennyire hatalmas 

és összetett. Mennyi olyan oldala és dimenziója van, amiket egyáltalán nem 

ismerek. Mennyiféle módja lehet annak, ahogy az Isten megszólítja a tékozló 

lényeit. Rugalmassá teszi a gondolkodásmódomat, tudatosítom magamban, hogy 

még az emberi fajon belül is milyen eltérő egyedek vannak, akik bizonyos oldalról 

esetleg furcsának tűnhetnek, de lehet, hogy csak teljesen más síkú kommunikációt 

kellene velük létrehoznom, amire esetleg én nem is vagyok képes. Felmerülnek a 

kérdések, hogy ki normális, ki nem... És ha az embertársaimat nem tudom 

megérteni, akkor hogyan fogom felfogni a körülöttem levő élővilág többi részét, 

sőt, mi van azokkal a lényekkel, akiknek a létezéséről még csak sejtésem sincs...? 

Nem prédikálni akarok, de azt hiszem, hogy ezzel a szemléletmóddal, nyitottsággal 

kell járnunk a világban, miközben elvégezzük az Isten által ránk bízott feladatokat. 

Mert bár – az én esetemben – nem egyenleteken keresztül szól az Isten, de szól, 

mégpedig folyamatosan, és nem csak hozzám, de mindenkihez. Nyitottság és 

bátorság kell ahhoz, hogy ezt megéljük. Ez az az út, aminek bár nagyon az elején 

vagyok, de már legalább látom, hogy ez az út létezik, és néha-néha el-elkapok egy-

egy isteni szikrát, hála az Isten adta Aquila katolikus közösségnek. Ahogy 

Dosztojevszkij is írta: „Az ember, amilyen aljas, mindent megszokik.” Ezért van 

nagyon nagy szüksége mindenkinek arra, hogy jó lények vegyék körül, hogy a jót 

szokja meg. Én a Sasokat választottam. 

Rámánudzsan életrajzát átfutva azt gondolom, hogy nem emberi lény kapott helyet 

egy emberi testben. Ez a nem emberi lény pedig információkat kaphatott valami 

nem emberi forrásból. Ezt a forrást hívhatják a hinduk Istennőnek, hívhatja egy 

keresztény valamilyen angyalnak, hívhatjuk bármilyen számunkra 

transzcendensnek tűnő lénynek, ezzel nem bántjuk senki hitét sem. Azonban azt is 

gondolom, hogy Rámánudzsan nem élt olyan magasságokban, mint például Avilai 

Szent Teréz, vagy hogy hindu példát említsek, Rámakrisna. Nekem úgy tűnik – de 

ez csak egy vélemény –, hogy Rámánudzsan transzcendenciája inkább tekinthető 

vízszintes síkú mozgásnak, legalábbis az említett szentek vertikális mozgásához 

képest. Ennek ellenére ez a „Rámánudzsan-jelenség” rendkívül érdekes, sőt, 

tiszteletreméltó is, amiből rengeteget tanulhatunk, akár szeretjük a matematikát, 

akár nem. 
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Márkus Edit 

A Fény 

 

Olyan szép látvány, amikor a növényeken átsüt a napfény. A 

haragos, sötétzöld anyag néhol szinte áttetsző, vakító szövetté 

alakul. A tenger vize – bár ritkábban látható nekünk – milyen 

gyönyörű, amikor átsüt rajta a 

napsugár. Miért szereti az ember 

szeme ezt a jelenséget? Mire 

emlékeztetheti?  

A Nap fénye minket is éltet, 

átmelegít, felvidít. Hányszor 

vagyunk úgy, hogy árnyékban 

majdnem megfagyunk, mikor aztán 

kiérünk a napra, átmelegszünk, s 

didergésünk már csak egy rossz 

emlék marad. A kisgyermek számára az éjszaka tele van félelmetes árnyakkal, 

melyek hajnalban, amikor felkel a Nap, már nem „veszélyesek”, eltűnnek, vagy 

ismerős tárgyak képeivé változnak. 

Számtalan kis példa arra, mennyire fontos nekünk, embereknek a Nap, mennyire 

fontos nekünk, embereknek a Világosság. Az a Fény, aminek a jelenlétében igazi 

értelmet nyernek a jelenségek a minket körülvevő világban. Abban a fényben 

megérthetjük, hogy mindennek, ami csak létezik van egy közös vonása, mindet a 

Fény élteti, anélkül csak árnyék, barátságtalan rideg, kihűlt lenyomat maradna. Én 

is szeretnék a természet része lenni ily módon, hogy létem legyen megvilágítva a 

Transzcendencia fényével, hogy az igazi értelme mutatkozzon meg. Az árnyak, a 

sötétségek pedig veszítsék el eddig is méltánytalanul kapott komolyságukat, 

legyenek olyanná, aminek láttán egy kisgyerek megkönnyebbülten felnevetne egy 

reggel, hogy ’hát az semmi’. 
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Rizmayer Péter 

Könyvek 

 

Nemrég villanyszerelő jött hozzánk, és emiatt le kellett pakolni az 

egyik könyvespolcot. Ahogy pakoltam, eszembe jutott, hányan 

küzdöttek az igazságért, milyen parázs vitákat keltett egy-egy 

könyv a maga idejében (volt itt könyv az 1800-as évekből, a 

forradalmi időszakról, a 60-as évekből, és olyan, amely a rendszerváltás idején 

íródott), most pedig nem olvassa ezeket senki, vagy max. történészek. Elzúgtak a 

viták, amiknek a hevében íródtak, a nagy lángnak egy generáció múlva már nyoma 

sincs, alig marad fenn valami az idő rostáján, és válik klasszikussá. Mennyi szellemi 

harc, küzdelem, csata olvad semmivé alig 20-30 év alatt. (Ma is él ’48 emlékezete, 

mégis hányan olvassák Degré Alajos visszaemlékezéseit...). Pedig lehet, hogy 

igazság, igazi mélység van bennük, mégis elfelejtjük őket.  

Emlékszem, gyerekként olvastuk a Nagy indiánkönyvet, és azt gondoltam, igazi 

klasszikus, és a kisfiamat, most, alig 30 év elteltével nem érdekli, nem olvassa, és 

valószínűleg nem is fogja soha. Pedig olvas ő, csak mást. Kijózanító tapasztalat, 

hogy ezt csak a mi, és a minket megelőző generációk gondolták klasszikusnak, és 

megkezdődött az elfelejtése. Fájó szívvel jutok arra a következtetésre, hogy 

valójában sosem volt az, csak mi aranyoztuk be. De sok, ma klasszikusnak tartott 

könyv ugyanígy eltűnne – bármilyen jó is, pl. A Pál utcai fiúk – ha nem olvastatnák 

ezeket az iskolákban. Szerintem még Shakespeare művei is idővel elfelejtődnének. 

Nem olyan ez picit, mint mikor a temetésen – tisztelet a kivételnek – valójában 

azért sírunk, mert sajnáljuk magunkat? 

Bizonyos könyveket azért nevezünk ki „klasszikus”-nak, hogy ezzel is igazoljuk saját 

nagyszerűségbe vetett hitünket? Pilinszky egy cikkében leírja, hogy a világháború 

idején, 1944-ben sorra dobta ki a hátizsákjából a klasszikusokat, mert 

értelmetlenné váltak, egyetlen könyv maradt vele, a Biblia. A könyvek közül 

egyedül ez maradt érvényben. Az igazi válságban a kultúra értelmét veszti. 

Haldoklás közben vajon ki gondol Ibsen Nórájára? Egyedül Isten marad, az igazi 

Valóság, és ami hozzá kapcsolódik, ami az Ő fényét sugározza. Kafka mondta egy 

beszélgetés során, hogy minden irkafirkáját meg kell semmisíteni, „Nem vagyok 

fény.” Ahogy pakolgattam a könyveket, kezembe akadt egy sárga-zöld borítójú 

könyv, ami – élesen emlékszem rá – nagyapám gyöngyösi lakásának a bejáratnál 

egy alacsony könyvesszekrényben állt (gyerekkoromban minden évben 1 vagy 2 

hétig nála nyaraltam). A címét nem jegyeztem meg, azonban a színe beleívódott 
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az emlékezetembe, emiatt is tartottam meg. Nekem örök emlék, de a kisfiamnak 

már nem lesz az, és nem is fogom ezt elmondani neki, minek, nincs értelme. Miután 

meghaltam, ki fogja dobni, mert csak a személyes emlékezet tartja itt ezt a 

könyvet, ami velem együtt megszűnik. Azon gondolkodtam, hogy régen volt-e 

egyáltalán ilyen tárgyi emlékezet (valamit azért tartunk meg, mert emlékeztet 

valakire), vagy elbúcsúztak a lélektől mikor elment, és élték tovább az életet, a 

dolgokat arra használták, amire kellett, nem volt semmi felesleges, csak az 

emlékezet miatt megőrzött tárgy.  

Később a pakolás közben kezembe került a nemrég meghalt Kiczenko Tanárnő 

születésnapjára írt tanulmánykötet, a kötet hátlapján a tanárnő fiatal és kedves 

arca. Emlékszem, mennyire szerette Ottlikot, az 

Iskola a határon című regényét. Nagyapám is abba 

a kőszegi katonai alreálgimnáziumba járt, ahova 

Ottlik is, és ahol a regény játszódik. Egyszer 

gyerekkoromban azt mondta a regényről, hogy ez 

nem így volt. Hogy hogy volt, azt sajnos nem 

kérdeztem meg tőle. Már a pakolás után jutott 

eszembe, hogy ha a regény elsődleges 

elbeszélőjének nevét (Both Benedek (Bébé)), 

összeolvasom az író nevével, akkor az jön ki, hogy 

BOttlik, vagyis botlik, azaz valami mélyen emberi. 

De ez már más vizekre visz. 

 

  

 Oroszi-Kuzmich Kinga 

 A digitális oktatásról 

 

Az elmúlt időszakban rengeteg embernek volt alkalma 

megtapasztalni a digitális oktatás előnyeit és hátrányait 

Magyarországon. Rengeteg embernek, mondom, mert ez nem csak 

a diákokat és a tanárokat érintette, hanem a diákok és tanárok családtagjait is. 

Elöljáróban leszögezem, hogy nem bírálni akarom a döntést, ami elrendelte a 

digitális oktatást, mivel véleményem szerint még ez volt a legjobb lehetőség az 

általam elképzeltek közül. (Például a diákoknak nem kellett évet ismételni, az 

érettségik is lezajlottak, a tanárok nem lettek munkanélküliek erre az időszakra, 
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nem kellett nyáron pótolnunk a kimaradt időt.) Ugyanakkor számomra tény, hogy 

a magyar oktatási rendszer még abszolút nem készült fel a digitális oktatás magas 

szintű kivitelezésére, és jelenleg úgy gondolom, hogy bizonyos életkorban illetve 

alsóbb osztályoknál egyszerűen nem is megvalósítható ez bizonyos hátrányok 

elszenvedése nélkül. És akkor még nem beszéltem a technikai problémákról, 

akadályokról, eszköz- és infrastruktúra-hiányokról. Nem volt világos az sem, hogy 

pontosan mi a cél, mivel diák és tanár oldalról ellentétes irányú nehézségeket 

tapasztaltam. 

Nézzünk néhány konkrét problémát, ami bemutatja, hogy miért nem működött jól 

ez a rendszer az elmúlt időszakban. Véleményem szerint ennek egyik oka 

mindenképpen abban keresendő, hogy a vészhelyzet miatt nem volt felkészülési 

idő, sem az eszközök kiépítésére, felfejlesztésére, sem a módszerek alapos 

kidolgozására, kipróbálására, sem a megfelelő szervezésre. 

Szülői oldalról gyakori kritika volt, hogy miért nincs több online óra, a gyerekek 

magukra vannak hagyva. Amennyiben ez egy jól szervezett dolog lett volna, talán 

tényleg így működött volna leginkább a normális oktatáshoz hasonlóan. A probléma 

nem egyszer a már említett technikai kiépítetlenségben volt. Nem egy tanárról 

tudok, aki megfelelő internetkapcsolat híján technikailag nem tudta megvalósítani 

az online órát, vagy ha igen, akkor folyton megszakadt, esetleg csak sötét képernyő 

előtt ülve tudta felvenni a gyerekekkel a kapcsolatot, mert a videóhívás már 

szaggatott ennyi embernél. Nem ideális állapot. Volt olyan család, ahol időben nem 

lehetett egyeztetni a gyerekek online óráit, mert nem volt megfelelő mennyiségű 

gép, és esetleg a gyerekek órái (a szülő meetingje) egy időpontra esett. 

Szintén szülői felvetés, hogy egy osztályban a tanító tanárok miért nem használnak 

egységes platformot az oktatásra. Ennek szerintem szintén az előkészítetlenség és 

a módszerek sokfélesége az oka. Hiszen eddig az órákon valaki időnként, valaki 

rendszeresen, valaki soha nem használt ilyen platformokat. Világos, hogy akinek 

van bevált módszere, ebben a helyzetben ahhoz fog ragaszkodni, de mivel eddig 

nem volt szükség egységességre, a sokféleség itt is megmarad. Ugyanakkor minél 

kisebb a diák, annál kevésbé tudja ezt otthon önállóan követni, a szülő pedig munka 

mellett nem ér rá több különböző platformmal foglalkozni. 

Alsós, különösen elsős osztályoknál csak olyan módon működött a digitális oktatás, 

hogy a tanítónők folyton online, illetve videóórákat tartottak, de a gyerekek 

természetesen így sem tudtak egyedül dolgozni, felügyeletre, azonnali 

magyarázatra, támogatásra szorultak, nem beszélve az ellenőrzésről. Elsős 
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gyerekek szüleitől egytől-egyig azt hallottam, hogy teljes állású munka volt a 

gyerekkel tanulni, még akkor is, ha abszolút elégedettek voltak a tanítónő 

erőfeszítéseivel. 

És itt a következő probléma, ami szintén az adott vészhelyzetre jellemző. A digitális 

oktatás egybe esett a home office-szal. Egy alsós vagy egynél több gyerekkel 

rendelkező, esetleg gyerekét egyedül nevelő szülő esetenként úgy volt kénytelen 

napi 8 órát otthon dolgozni, hogy közben egy, illetve több gyerekével szintén napi 

6-8 órát tanult, mindezt legrosszabb esetben egyetlen számítógép segítségével, és 

akkor még budapesti, rossz körülmények közt élő szituációról beszélünk, nem egy 

sokkal nehezebb helyzetben lévő környék érintettjeiről, ahol esetleg ennél is 

rosszabb a technikai felszereltség. 

A diák részéről leginkább a közösség hiánya volt a probléma, hogy igényelték volna 

egymás társaságát, ami persze a vírus miatt digitális oktatás nélkül is felmerült 

volna, de nyugalmi helyzetben a digitális oktatás ellen vethető érv a személyes 

kapcsolatok ilyen formájú hiánya. Továbbá előkerült a túlzott magukra hagyottság, 

a magyarázat elégtelensége, és hogy nincs mód kérdések feltételére. Ez egy jól 

szervezett és jól működő digitális oktatás esetén kiküszöbölhető és ki is kell 

küszöbölni, hiszen az oktatás elsődleges célját veszélyezteti. 

Összegezve úgy gondolom, hogy jelen esetben a digitális oktatásnak inkább a 

hátrányait élvezhettük, és csupán vészmegoldásnak tekinthető. Ha valóban 

tervezik a digitális oktatás magas szintű megvalósítását, annak komoly feltételei 

vannak. Elsősorban fontos, hogy mind a diákok, mind a tanárok platformok és 

módszerek tekintetében felkészülten kezdjenek hozzá a digitális munkarendhez. 

Mindenképpen biztosítani kell a technikai hátteret úgy eszköz, mint megfelelő 

internetkapcsolat tekintetében. Érdemes szelektálni megfelelő adottságokkal, 

lelkesedéssel, ötletekkel rendelező tanárok és önállóan dolgozni tudó (életkor, 

érettség, tehetség) diákok tekintetében, minél inkább segítségre szorul a diák, 

annál kevésbé támogatnám részemről a digitális oktatást, annál motiválóbb lehet 

a személyes jelenlét. Tudom, ilyesmiről nem volt szó, de mégis fontosnak 

gondolom megjegyezni: nem valószínű, hogy gyümölcsöző volna hosszú távon a 

digitális oktatás kizárólagossá tétele, mivel jó esetben az iskolában oktató-nevelő 

munka folyik, a digitális oktatás pedig szerintem kizárólag az oktatásra fókuszál, 

személyes jelenlét nélkül nincs nevelés. Az pedig a mai társadalmi, erkölcsi 

helyzetben igen fontos lenne. 
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 Pável Márta 

 LELKISÉG  

Forrás: Wikipédia 

Szent Charbel Makhlouf – A Közel-Kelet Pió Atyájára 

emlékezünk  

Nézzük meg ezt a szent arcot. Ezt írják Róla: ”Több tanú is 

elmondta róla, hogy tekintetéből 

mennyei fény sugárzott, mert az Úr volt állandó 

öröme. Szíve mindig vidám, és arca derűs volt, 

miközben komoly volt. Jámborságot és 

istenszeretetet tükrözött, különösen imádság közben. 

Minden lelket vonzott, és tiszta szívű ember volt. 

Beszéde kellemes, egyszerű szavai világosak, 

egyértelműek. Figyelemre 

méltóan szelíd volt. Különösen 

szeretetreméltó, nyugodt és 

engedelmes volt, uralta hajlamait 

és hangulatait. Egész viselkedését 

az egyenesség, a mértéktartás és 

a kiegyensúlyozottság jellemezte” 

És a halála után épen maradt 

testéről: 

„Az egyik tanú, Younes József 

atya így írja le: „Karjai keresztben 

a mellkason, kezében egy kereszt. 

A test lágy, friss és ruganyos, az 

arcán és a kezén fehér penész 

volt, a gyapothoz hasonló." 

A bordáiból vörös vér folyt, vízzel 

elegyedve. Lecserélték a 

fehérneműjét és a ruháját, és 

ezúttal a holttestet egy koporsóba 

zárták, amelynek felső része 

javascript:void(0);
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üvegből volt, hogy a látogatók megtekinthessék. A koporsót a kolostor 

templomának egyik oratóriumában tartották. Hatalmas zarándoklat kezdődött 

Charbel atya sírjához, sok csodás imameghallgatás és gyógyulás történt. A 

szerzetesek többször tanulmányozták a testet, de a koporsó mindig tele lett vörös 

folyadékkal, amely a pórusokból áradt ki. Ez a folyadék átitatta a fehérneműt és 

ruházatot, olyannyira, hogy hetente kétszer le kellett cserélni. 

Ezt a folyadékot hivatalosan kivizsgálták, laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, 

de az eredményeket még nem hoztak nyilvánosságra. Két évvel később, 1900-ban, 

annak érdekében, hogy véget vessenek e szivárgásnak, úgy döntöttek, a holttestet 

kiteszik a szabadba, a teraszra. De hiába, a test folyamatosan „izzadt”. Dr. Elias El-

Onaissi, 1921-ben írt nyilatkozatában megjegyzi: „Láttam Charbel atya holttestét 

az Annaya kolostorban... Alaposan megvizsgáltam, és észrevettem a verejtéket: a 

bőr pórusai verejtékhez hasonló anyagot izzadnak... Megismételtem ugyanezt a 

vizsgálatot többször, különböző időpontokban. A jelenség mindig ugyanaz volt.” 

Többször is, mivel a tetemen nem fogott az enyészet, és folyamatosan 

„verejtékezett” több mint 50 éven át... 1927-ben, a holttest egy fából készült, 

cinkkel borított koporsóba került, a talajtól elszigetelve, és alaposan bezárva a 

kripta falába, (a koporsóba bezártak egy fémhengert is, amely a holttest állapotáról 

szóló jelentést tartalmazta abban az időpontban. A jelentést franciául írta meg a 

bejrúti Orvostudományi Kar Armand Jouffroy professzora, és a Malkonien Balthazar 

orvos). 

1950-ben, 23 évvel később, hogy a kripta fala is elkezdett rózsaszín és viszkózus 

folyadékot „izzadni ... a sírt megnyitották: és láthatóvá vált, hogy a folyadék a 

koporsóból származott. A kánoni vizsgáló bizottság kinevezett három orvost, és 

szakvéleményük szerint „a vérizzadásról megállapítást nyert, hogy 1899-től 1927-

ig megszakítás nélkül csepegett, ugyanúgy, mint a korábbi exhumálások során és 

elterjedt az egész testen, átitatva a papi ruhákat is. A stóla egy része elrothadt, 

valamint a koporsó fából készült alsó fele is, a koporsó cinkje pedig a lábak mellett 

elhasadt...” Ahogy a folyadék egyre csepegett a már elhasadt koporsóban, telítette 

a kripta falát is. Ennek a hihetetlen jelenségnek a tanúi igazolták, hogy Szent 

Charbel holtteste megőrizte hajlékonyságát.” 

Érdemes ilyen nagy szentekkel is foglalkozni, olvasgatni róluk és elgondolkozni, 

hogy mire is viheti az ember, ha igazán ember. 
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KERTÉSZET  

Rizmayer Péter  

Édesapám tanácsai  

A szárazság sajnos folytatódik. A szakemberek már az aszály kife-

jezést használják a jelen helyzet leírására. Változatlanul javaslom, 

hogy a növényeink locsolását folytatni kell (lehetőség és kész-

ség függvényében). A gyümölcsök különböző vízigényűek. A tel-

jesség igénye nélkül: nagy vízigényűek közé sorolom a diót, az alma-, körte-

, szilva-, őszibarackfákat és a bogyósokat (ribizli, egres, josta stb. + málna) Ahol 

van fűnyesedék, azt a fák tányérjainak takarására kell felhasználni. Javaslom a 

lombtrágyázást (a növények infúzióját) is. A száraz altalajból a táplálékfelvétel a 

gyökérzeten keresztül nehézkes.  

A természet egyik csodája, hogy a folyamatosan jelzett nehézségek ellenére el-

kezdhetünk termést szüretelni. Kezdtük a bodzavirággal, és folytatjuk majd a cse-

resznyével és a meggyel. Az utóbbiak szedéséhez csak emlékeztetőül: mindig szár-

ral szedjük, soha ne tépjük. A szárat a gallytól enyhe csavarintással, avagy a szár 

a fatörzs irányába történő hajlításával válasszuk le. A szüret kategóriába teszem a 

"zöld szüretet", ez a termésritkítás. Az őszibaracknál már elkezdtem. 

Pünkösdhöz közeledve kezdenek nyílni a nagy virágú pünkösdi rózsák. Tanácsolt 

elvirágzásuk után a virágot és magtokot levágni. Evvel a növény kondícióját meg-

óvjuk, és így a következő évben is sok szép virág lesz a kertünkben.  

Ami ellen védekeznünk kell, az a fekete levéltetű és a cseresznyelégy. A várható 

érési idők figyelembevételével, 5-7 napos szerek kijuttatásával még fékezhetjük a 

kártételt. Az esetleges cserebogár invázióval szemben csak a mechanikus (hajnal-

ban, dermedt állapotukban történő lerázás és összegyűjtés) védekezés a megoldás. 

A moníliával fertőzött ágakat le kell vágni, el kell égetni, a sebhelyeket le kell zárni. 

Hangya és hangyairtás: amikor észleljük, hogy növényeinken hangyák futkosnak, 

akkor tudnunk kell, hogy a levéltetvek elszaporodtak, tehát ideje védekezni perme-

tezéssel. A hangyák irtását (a természetben) a sütőpor-porcukor 1:1 arányú mi-

xével végzem. Olcsó és hatásos. Rovarok irtása: a különféle rovarok irtását kombi-

nált módszerrel végzem. Az alap a sörcsapda. A kereskedelmi forgalomban kapható 
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fedeles pohárba vagy PET palackból kialakított edénybe töltök 1-1 evőkanálnyi por-

cukrot és ecetet, majd ezeket öszszekeverem. Ezután 3-4 deci sört rátöltök, és kész 

a csapda folyadéka. Értelemszerűen az arányok betartásával nagyobb mennyiség 

is készíthető. A csapda mellé vásárolható sárga színű ragacsos felületű lapokat he-

lyezek még ki. 

Zöld kincseink környezetünkben  

Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felsorolás-

szerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellelhetők, gyűjt-

hetőek. A gyógyhatásukról javaslom utánaolvasással meggyőződni! 

- Bodzavirág szörp készítés friss és későbbi (tartósított) fogyasztásra + szárítása 

teának. 

- Hársfavirág szedése, szárítása (murva-

levéllel együtt). A legkiválóbb a kisle-

velű hárs virága, de alkalmas még a 

nagylevelű virága is. Az ezüsthárs virága 

nem jó!  

- Meggy-, cseresznyeszár gyűjtése és 

szárítása. 

- Diólevél gyűjtése és szárítása (jú-

nius végétől augusztusig).  

 

Egy gondolat a szárításról: árnyékos, 

száraz és szellős helyen végzendő. 
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Varga Márta 

Május vége van, pár képet közlök, milyenek a növények. 
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AQUILA HUMOR 

 

Ez a paradicsom ha igaz,  

60-70 dkg termést hoz. 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Egy idős hölgy nézegeti a képeket a múzeumban. Odalép hozzá a teremőr: 

- Hölgyem, elkalauzolhatom egy kicsit a képek között? 

- Á, köszönöm, nem kell, én nagyon jól ismerem a művészetet! - háborodik fel a 

nő. - Ez itt mindjárt egy Van Gogh! 

- Nem asszonyom, ez egy Goya! 

- Ismerem én, csak összekevertem. - vörösödik el a hölgy. - De ez itt biztosan 

egy Rembrandt! 

- Dehogy, az egy Rubens! - mondja a teremőr. 

A nő most már feldühödik: 

- De ezt nézze meg, bármiben lefogadom, hogy ez az absztrakt itt biztosan Pi-

casso! - kiáltja. 

- Nem asszonyom, az egy tükör. - mosolyodik el a teremőr. 

******************* 

Egy szőke nő a múzeum folyosóján járkálva véletlenül összetör egy vázát. A te-

remőr oda is szól neki: 

- Hölgyem, maga normális? Egy ezerkétszáz éves vázát tört össze! 

Erre a szőke nő: - Hála istennek, én meg azt hittem, hogy még új volt... 

******************* 

Ügyvéd: Hogy végződött az első házassága? 

Tanú:      Halálesettel. 

Ügyvéd: Kinek a halálával? 

Tanú:      Találgasson! 

 

 

 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

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

kozzon tagnak az AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme 

miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. 

Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk 

egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 

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

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
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Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

 

 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen be-

jegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető 

Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként 

„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért 

vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes párt-

programunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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