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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 5.
évfolyam 10. 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 pártprogram is elolvasható.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.

1956.
október 23.
60 év, soha el nem múló
fájdalom
„A legázolt, bilincsbe vert
Magyarország többet tett
a
szabadságért
és
igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt
húsz esztendőben.”

Albert Camus (1957)

Az alábbi ma is nagyon aktuális:
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…) A világon páratlan szabadságharc volt
ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa,
államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”
Mindszenty József (1956)
A Lazio himnusza, ami rólunk, magyarokról szólt, a honlapunkon okt.
meghallgatható a mi, pontosabban Horváth Olivér társunk szövegalkotásában.
http://oktober23.kormany.hu/idezetek-versek-2013
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Vargáné Pável Márta
A NEM-ek 98% körüli aránya nem a FIDESZ-nek szól, hanem országunk kulturális, élhető
létének megőrzésre vonatkoznak
Idézet a szavazóktól:
Nagyszerű, meg kellene őrizni az ívet,
ki ment el szavazni,
és a többihez (a nem szavazókhoz),
ha esetleg arra kerülne a sor,
be lehet telepíteni a migránsokat.
Ugyanis ők nem tiltakoztak.
Így lenne igazságos.
2016. októberi népszavazás konklúziói az AQP szemével
Nem lett meg az 51%, s az eddigi népszavazásokon is nagyon kevés esetben volt meg.
Csak 41% ! lett, de ezen nem is lehet csodálkozni. Lásd ez előző cikkemet, szinte prófétai
voltam .
Mielőtt belemerülünk, figyelmeztetnék mindenkit, ezekben a nemekben benne volt, a
FIDESZ-eseken kívül, minden józanul gondolkodó, hazáját szerető, életét féltő ember is, és
ez nem a jelenlegi kormányra igen, hanem a védelmünkre. Szerintünk a jelenlegi kormány
annyira nem örülhet. Nekem siralmas volt az, hogy az egyik képviselőjük dicshimnuszt
zengett, még az első eredmények kihirdetése előtt. Van egy jó közmondás: nyugtával
dicsérd a napot, ez valahogy nem lett tudatos nekik. Ha levesszük ezekből a nemekből és
a megjelentek számát nézve azt, ami nem a FIDESZ-re vonatkozik, akkor nagyon el kellene
gondolkozniuk, hogy a választóknak kezd elege lenni pl. a korrupcióból.
Kb. 3 300 000 fő szavazott NEM-mel. Így senkinek sincs oka az elszállásra.
Rögtön az elején kimondjuk: sajnos mi ‒ az AQP ‒ nem rendelkezünk sem pénzzel, sem
akkora társadalmi támogatottsággal, hogy a parlamentbe jutás gondolata
felmerülhessen. Így úgy véljük, nincs olyan karizmatikus személy, aki jelenleg jobb
miniszterelnök lenne, mint Orbán. Korrupciójukat viszont mindenki gyűlöli, s önmaguk
készítik elő a bukásukat, de eddig is szinte mindegyik kormány a korrupció miatt bukott
meg (szinte csak arra szavaz a nép, hogy ezen túl ki lopjon). Egyiket sem számoltatták el
úgy, ahogyan mi tennénk. Megy a páternoszter…! Ne tévedjünk el, messze nem azt
mondom, hogy jó, hibátlan Orbán úr: nagy hiba, hogy az előző korruptak számon kérése
elmaradt, hogy a korrupció köreiben is csak virágzik, semmit sem tesz a köz valós
megtisztításáért, most a betelepítési kötvényekkel megvetendő anomáliái és hosszan
sorolhatnám a bajokat. Így nem a legjobb, de sajnos nincs helyette jobb. Mert ki lenne
jobb? (Itt most nem térnék ki ‒ a már megbukottakra ‒ arra, hogy ki miért lenne rossz, de
az biztos, hogy egyik önjelölt sem lenne jobb, sőt a nyomába sem érne.) Akik most
követelik, hogy mondjon le, tragédia lenne, ha ők jönnének a helyébe.
Szerénytelenül mondhatom, rajtunk kívül egy ellenzéki programja sem meggyőző, ha
egyáltalán van programja, de az is semmiféle normális megoldási javaslattal nem bír. Ezek
az ellenzéki „programok” többnyire a helyzet elemezése, ami egy ország vezetéséhez,
jobbá tételéhez igen kevés. Ötletszegények, tehetetlenek, de a hatalom, az minden áron
kellene. Félő, hogy újból jönnének az adósságfelvételek, a liberalizmus eszetlen
cselekedeteinek áldozatai lennénk, s tele lenne az ország mindenféle nem kívánatos
népséggel stb. Szinte most is mind bemutatta, hogy nem fogják fel, mekkora bajban
van/lehetne az ország. Az ellenzékből a nemek támogatói is csak szájhősködtek, de nem
tettek semmit a sok szavazóért, vagy éppen hazudtak, hogy nincs kvóta, vagy csak a
maguk érdeke, a hatalom átvétel számít. Megosztottságunk halállal ér fel.
Mindennek ellenére szerintünk ennek a sok pénznek a kiadása felesleges volt. Mit is
láthatunk meg belőle? Nézzük számokkal. Durván számoljunk 8,2 millió választópolgárral,
ez a 100%.
http://valasztas.hu/hu/ref2016/1154/1154_0_index.html
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8,2 millióból elment 3,64 millió, ez 44,04%; a nemek aránya az érvényesen szavazók között
98,3%.
Pár régebbi adat.
http://www.valasztas.hu/hu/ref2016/vakbarat/45/45_0.html
2004. december 5.

A magyar nép jelentős része politikailag nem aktív, nem megy el szavazni. Ezt mutatják az
alábbi számok is, és ha nem viszik fel 51%-ra az érvényességi határt (ami most öngól),
akkor akár érvényes is lehetne a migránsos népszavazás. Előzőleg sem mentek el többen,
sőt kevesebben voltak szavazni, de a témákat érintően látható, úgy változott, hogy
mennyire bosszantották fel a népet.
2004-ben megjelent 8 048 739 főből 3 017 739 fő, a választópolgárok 37,49 %-a; nem
szavazott 5 031 000 fő, a választópolgárok 62,51 %-a.
2008-ban http://index.hu/belfold/2016/10/02/tobben_szavaztak_a_kvota_ellen_mint_2004-ben_az_unios_csatlakozasra/
3,386 millióan szavaztak a kórházi napidíj, 3,321 millióan a vizitdíj és 3,310 millióan a
felsőoktatási tandíj ellen… (~4 millióan vettek részt a szavazáson)
A 2014-es parlamenti választáson a Fidesz(–KDNP) és a Jobbik országos listáira együtt
3,285 millió szavazat érkezett (~5 millióan vettek részt a szavazáson).
A fenti pár példából látható, hogy a magyar népnél 3-4 milliónak a szokása, hogy szavaz
(leszámítva az országgyűlési választásokat, ahol kb. 5 millióan szavaznak). A többit nem
érdekeli az ügy, s indokaik teljesen különbözőek.
Viszont ott, ahol a migránsok vonultak, sokkal többen elmentek szavazni. De az alábbi is
azt mutatja, a téma nem érdektelen a szavazók létszámát illetőleg;
http://index.hu/belfold/2016/10/02/tobben_szavaztak_a_kvota_ellen_mint_2004-ben_az_unios_csatlakozasra/

A következő kérdésekben viszont hatalmas volt az egyetértés. 4,115 millió-an szavaztak
arra, hogy az MSZMP elszámoljon a vagyonáról, 4,102 millióan száműzték volna a
pártszerveket a munkahelyekről, és 4,068 millióan támogatták a Munkásőrség
feloszlatását.
A népszavazás nem kudarc, de azt tükrözte, ami elvárható az emberektől. Mi volt az
elvárható a keresztény szellemű, kultúrájukat féltő magyaroktól, hát a NEM kimondása a
betelepítésre. (Megjegyzem, szívem vágya lenne a névszerinti szavazás, és aki amit
választ, azzal kellene megkínálni. Ez így lenne jó.) Az is látszik, mennyi felelősen gondolkozó
van hazánkban, kb. a harmadrésze. Sok, kevés, majd meglátjuk.
Az világosan kiderült, hogy az emberek kb. 81%-a NEM akarja, hogy betelepítsék a
migránsokat. Számítás; hogyan jönne ki a legrosszabb esetben is a 81% ? Ha 50%+1 elmegy, hogy
érvényes legyen akkor az durván 4,14 millió ember. Ha akik nem mentek el tegyük fel, azok mind igent
mondtak volna, akkor is kijön a 81 % NEM, mert 0,7 millió érvényes szavazat hiányzott az eredményes
népszavazáshoz, és ha ők mind igennel szavaztak volna, akkor is a 3,36 millió NEM szavazatok összesen 81%a 4,14 millió szavazónak. Még ha jogilag érvénytelen

is, értelemszerűen bőven többségi 81% szavazattal
kijön a népakarat, hogy NEM AKARJA A MAGYAR
NÉP A MIGRÁNSOKAT. Nos, ezt lehet ragozni,
politizálni, kiforgatni, de akkor is ezek a tények. Ezt
kellene levezetni Brüsszel felé is.
Az EU-nak nem prüszkölni kellene ellenünk, hanem
a tehetetlenkedést abbahagyni, a tagállamok
érdeke szerint, és nem a Sorosék elvárása szerint
gondolkozni, hanem úgy kell dolgozni, ahogyan a
tagországok elvárják tőlük.
Kép: Tószegi templomunk, mi békét akarunk!
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Márkus Edit:
A rugalmasságról
Manapság, ha állást keresünk, a sok tulajdonság közül, amelyekkel
mind jó, ha rendelkezünk, kitűnik a rugalmasság/flexibilitás. Kifejtve
tanulékonyságot, alkalmazkodóképességet, csapatszellemet ért ez
alatt a legtöbb munkáltató. Nagy kérdés, azonban, pontosan mire is jó
ez a tulajdonságunk, illetve meg lehet-e tanulni, lehet-e tökéletesíteni.
Hívő emberként egyre régebb óta azt érzem, hogy az akarat, a
kitartás mellett a rugalmasság az egyik legnagyobb eszköz azon a
bizonyos” rögös és keskeny úton.” Az emberi elme felnőtt korára
megtanulja a körülötte lévő világ működését, alkalmazza a megtanult sémákat, s így
szocializálódva azt merné gondolni, hogy elboldogul a világban.
A transzcendens világ azonban merőben más alapokon nyugszik, mint látható társa. Ezért
újra és újra szétfeszíti gondolkodásunk és képzeletünk berögzült kereteit. Mindig más és
más megvilágításból nyílik egy kis rés a Létre. S aki nem bírja az iramot, az lemarad, és
többé nem tudja felvenni a ritmust. Ez a fajta szellemi, lelki rugalmasság az embert fiatalon
tartja, hiszen itt nincs helye az „én ilyen vagyok” vagy „én már nem változom meg”, „én
nem szoktam bocsánatot kérni” jellegű mondatoknak. Újra és újra át kell nézni, felül kell
vizsgálni tetteinket a transzcendens igazság vakító fényében. Sokszor nem esik jól a
visszacsatolás, mégis ez az egy út kínálkozik arra, hogy változzunk és fejlődjünk. Hogy egy
szemléletes képpel éljek ebben a viharban, ami számunkra az élet, ha megmerevedett,
öreg fák vagyunk, a szél kicsavarhat tövestül. Míg ha rugalmas szárunk van, a
nehézségekből újra fel tudunk egyenesedni.
Ráadásul, szinte nem várt módon, a világi dolgainkban is segítségünkre lesz e jó
tulajdonság: alkalmazkodni tudunk a többi emberhez, jobban tudunk velük együtt
dolgozni. Nem vesszük magunkat olyan halálosan komolyan, hogy gondolatainkhoz,
ötleteinkhez megrögzötten ragaszkodjunk. Nem elvtelen szófogadás ez, dehogy, hanem
annak a ténynek az elismerése, hogy egyetlen mércéhez kell igazán ragaszkodni, az
pedig nem a látható világban keresendő.

Vargáné Pável Márta
Október 15. Avilai Szt. Teréz napja
Már egy éve annak, hogy ezen a
napon, Spanyolországban, Avilában
voltunk Szt. Teréz születésének 500.
évfordulóján.
Akkor a sok ember, felében viselkedésüket nézve hitetlen, csak kiránduló tömeg miatt
kissé csalódva, kevesebb lelkiséget érezhettünk Avilában, mint 2008-ban, az első
odamentünkkor. Akkor ott azt gondoltam, nem megyek többet Avilába, mert Terézt úgyis
hazahoztuk a szívünkben.
De nem így van, megint vágyakozom a sziklás városba, ahol lelki mamám élt, ahol sasok
repkedtek felettünk. Tudom, életem meghatározója A. Szt. Teréz, és ez így is marad,
tépdesi a szívemet, ha rá gondolok. Mekkora fény Isten szolgálatában, mekkora erő ez,
csak évek múlva értettem meg. Milyen jó, hogy velünk van, és támogat minket, Isten
Sasait.
Mi, az AQUILA katolikus hívők közössége teljes szívünkből hálásak lehetünk, hogy olyan
segítőink vannak az életünkben, akik biztosítják az Istenhez való végleges hazamenetelt,
hacsak készakarva ki nem húzzuk magunkat hatásuk alól. Ők: Jézus Krisztus, Szt. József,
Szűz Anya, A. Szt. Teréz és PIO Atya. A legjobbak vannak velünk, így tudom, mindenre
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képesek vagyunk, és mindent meg kell tennünk az Úrért.
Teljes szívünkből köszöntünk, drága Teréz mami, kívánjuk, az teljesedjék, amit szíved kíván
velünk kapcsolatban. Örökké szeretünk, és nagyon hálásak vagyunk Feléd.
A képet az AQUILA csoport festette Terézről és Tószegen a kis templomunkban
látható. Jellemző módón Avilában a karmelita
szerzetesnők azt mondták - amikor megmutattuk
nekik Terézről ezt a képet -, hogy ez a legszebb
kép Terézről. Ennek mi nagyon örültünk, hiszen
szívünkbe nézve festettük meg.

A nehézségeink leküzdésében mindig példaként szolgál
nekünk.
A. Szt. Teréz Alapítások könyve 94.o.
„Ó, Uram! Hányszor találkoztam én ezen alapítások
közepette látszólag leküzdhetetlen nehézségekkel, s
mily könnyedén tudta azokat Ő Szent Felsége elsimítani!
S micsoda szégyen az reám nézve, hogy azok után,
amiknek tanúja voltam, még sem lettem jobb! Most,
hogy ezeket írom, mély ámulatba vagyok merülve, s azt
óhajtanám, bárcsak megérttetné a mi Urunk
mindenkivel, hogy ezekben az alapításokban mi,
teremtmények, úgyszólván semmit sem tettünk. Mindent
az Úr maga rendezett el, s olyan szerény alapokon
kezdte az egészet, hogy csupán csak Ő Szent Felsége
volt képes azt olyan magasra emelni, amilyen most.
Áldott legyen érte mindörökké! Amen.’”
Mi ezt tudjuk, mert mi is így voltunk a kis templomunk építésénél, amit az Úr parancsolt
nekünk.

Oroszi-Kuzmich Kinga
Sok múlik rajtunk
Az ember sokszor nem gondolja, hogy mennyi múlik rajta. Vagy
egyáltalán nem gondol bele, vagy csak nem hiszi. Mi az az egy ember a
többi hétmilliárdhoz képest?! Semmit sem számít, elenyésző, észre sem
vehető. De ez így nem igaz.
Mennyit számít, hogy valaki reggel a boltban belém köt, vagy szól két kedves szót. Akár az
egész napom hangulatát is befolyásolhatja.
Mennyit számít, hogy egy hivatalban az ügyintéző segítőkész, gyors, megértő, vagy
kötekedő, flegma és lekezelő. Akár heteket is elvehet az életemből a bürokrácia.
Mennyit számít egy szülő vagy egy tanár hozzáállása, viselkedése, példaadása. Akár egy
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életre meghatározhatja, irányba teheti a felnövekvő gyerekek életét.
És akkor még nem is említettük a spirituális távlatokat. Ezek a hatások, akár jók, akár
rosszak, továbbgyűrűznek, így ha kiragadva megnéznénk egy embert, annak a hatása is
igen nagy hatótávolságba eljuthat, akár pozitívat, akár negatívat lőtt ki magából. Vegyük
számításba, hogy az az egy apró tett, gondolat is számít, és ennek felelősségével
cselekedjünk. Rajtunk múlik, hogy milyen nyomot hagyunk magunk után.
Vargáné Pável Márta
Lelkiség
Hamvas Béla
KIENGESZTELŐDÉS
…Elavult az a politika-fogalom, amely a kasztok
és a népek gyűlölködésében az ellentéteket
nem kiegyenlíti, hanem szítja és fenntartja.
Elavult
a
vallás,
mert
a
hitvallások
különbségeiből
elválasztó
és
ellenséges
közösségeket
teremt;
a
meggyőződések
sokszerűsége nem anarchiát teremt, hanem a szellem gazdagságának jele. A papság a
vallást elárulta a totalitárius hatalomnak, a lovagi kaszt a hatalmat elárulta a pénznek, a
polgárság a földi javak bőségét elárulta a hitvány és silány életcéloknak; a proletariátus,
amely sajátos életrend megteremtésében improduktívnak bizonyult, nem volt képes
másra, mint a polgári életeszményeket még alacsonyabb színvonalon megvalósítani, a
hirdetett felszabadulás helyett munkaterrort hozott, és szolgaságot. („Az ember lényének
tisztaságát veszti el azon a napon, amikor szolgává lesz.”)
Elavult a tudomány, amely nem a hiteles
megismerés, hanem a polgári, később a
proletár totális hatalom gyakorlatának
ideológiája, és szállítja azokat az eszméket és
eszközöket, amelyeknek segítségével az
emberiség fölött gyakorolt erőszak, az
emberiség kizsákmányolása, és a valóság
elhazudása könnyebb és biztosabb….
Az ember persze azokat az eszméket,
amelyeket megvalósít, nem maga gondolja
ki.
Az
életet
irányító
gondolatok
természetfölötti létszintről sugároznak, ezért
egészen ritkán történik meg, hogy azokat
csak egyetlen kivételes ember fogja fel;
azokról többnyire több ember szerez tudomást,
egymástól távol eső helyeken, egymástól teljesen függetlenül. Ilyesmit mond Platón is,
amikor az ideákról beszél. Az emberi létet befolyásoló eszméket magasabb, főként
tágabb létszintről kapjuk, és ezek azok, amelyek életünket irányítják. Természeti lényünk
ezeknek az eszméknek csupán a földiségben megvalósító szerve.
Az ember csak afölött dönt, hogy milyen erőt fogad magába, és azt milyen mértékben
valósítja meg. Az erő természetén és jellegén változtatni nem tud. Ezért az élet ellen
elkövetett bűncselekmények, gyilkosság, háború, kivégzés, nemcsak igazságtalanok,
hanem tökéletesen értelmetlenek is, mert az ember életét olyan cselekményért veszik el,
amely cselekmény ösztönzése nem az emberben van. Az élet maga ártatlan, és semmi
egyéb, mint méz, mint a Védánta mondja. Az emberbe az élettől független idea,
gondolat, eszme sugárzik, és ennek sugallatára vagy kényszerére cselekszik. Ez a
hagyomány tanításának egyik leglényegesebb része; azzal egybekötve, hogy a
hagyomány megtanít arra, miképpen kell a gondolatokat és eszméket egymástól
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megkülönböztetni, és azokat természetük szerint felismerni. Ez a diakrizisz pneumatón, a
szellem megkülönböztetése, amelyről az Evangélium beszél. A diakrizisz pneumatón a
szellemi kaszt tudása volt, hogy az ember a káros és a kedvező szellemeket egymástól el
tudja választani, a kedvezőeket befogadja, a károsakat ne eressze magába. A szellemi
kaszt ezt a képességét Európában már igen korán, Krisztus után a második században
elvesztette, éspedig elvesztette azért, mert a klérus a hatalom erőit magába fogadta, és
a világuralom eszméjének önmagában teret nyitott. Azóta abban a végzetesen téves
antropológiai felfogásban élnek, hogy amit az ember mond és tesz és gondol és hirdet és
megvalósít, az az ember egyéni találmánya. Aki szellemi szinten egymással szemben áll,
az sohasem az ember és az ember, hanem a fensőbb erők befolyására testet öltött
gondolat és gondolat, és nem az embert kell elpusztítani, hanem ismerni kell azt az
eljárást, amellyel a káros gondolatot hatálytalanítani lehet és kell.
Az apparátus nem az emberből származott, hanem fensőbb gondolat megvalósítása. Az
apparátus emberben sehol sem fogható meg, és nincs senki, aki magát azzal teljes
mértékben azonosítani tudná. A fensőbb befolyásra megvalósuló eszmékkel szemben az
erőszak alkalmazása hiábavaló. Csak a brahman (szellemi kaszt) rendelkezett azzal a
tudással, amely a helytelent felismeri, azzal szemben a helyeset fel tudja ébreszteni, és a
helytelent hatálytalanítani képes. Ahogy az Evangélium tanítja, a rossznak nem szabad
ellenállni. A rossz ellen való harc káros, mert az a rosszat védekezésre kényszeríti, s ezzel
helyzetét megerősíti. Ez az öreg Tolsztoj tudása. Ez Gandhi tudása. Nem ellenállni. A
károsnak megfelelő, de világos és tiszta erőt sugárzóvá tenni, és akkor a káros eltűnik
(szatjagraha).
Ami ma történik, az pontosan a fordítottja.
Az ember az eszméket egymástól nem tudja megkülönböztetni, a káros erőknek szabad
működést biztosít, és ezek az erők egyetlen, az egész földre kiterjedő organizációvá
sűrűsödtek. Nincs szellemi kaszt, nincs brahmani tudás. A gnosztikusok ismeretei, amely
még ennek birtokában voltak, elveszek. A diakrizisz, a főpapi tudás, ismeretlen….
Rizmayer Péter
Rizmayer Péter
Az istentelenség hatása a mai fiatalokra
Sokszor eszembe jut Platón barlanghasonlata, amelyben a
megvilágosult ember, aki látta a fényt, visszamegy a barlangba, hogy
megpróbáljon minél több lelket felhozni a fényre. Ebben a
felhozatalban rengeteg fájdalom és szenvedés van, mert az ember
ragaszkodik a saját világához. Ahhoz, hogy a lélek ki tudjon innen
szakadni, meg kell ragadni, húzni, vonszolni kell felfelé, mert az elsatnyult, már régen
elszokott a fénytől. Az is kérdés, hogy ki az, aki vállalkozik erre, hiszen aki ezt megpróbálja
megtenni, azt bántani fogják, elmondják mindennek, csak hogy ne kelljen követni.
Ugyanakkor – ha átgondoljuk mindezt, akkor ‒ felmerül a kérdés, hogy ezen kívül minek
van értelme. Merthogy ez az isteni fény, „tudás” képes egyedül elvezetni az igazsághoz.
Minden más – legyen az a legmagasabb kultúra – csak a barlangnak egy finomabb vagy
más regisztere.
Platón szerint a lélek eleve tud mindent, a barlangból felfelé tartó út során nem új tudást
szerez, hanem fokozatosan lefejtődnek szeméről az igazi fényt elfedő fátylak és lépésről
lépésre egyre jobban, erősebben visszaemlékszik rá.
Ha elfogadjuk, hogy ennek van egyedül értelme, akkor az iskolának is ezt a célt kellene a
lehető legmagasabb fokon szolgálnia. Az iskola azonban egészen mást tanít.
Sarkalatosan fogalmazva, amikor az iskolai anyagról azt állítjuk, hogy tudást közvetít,
akkor az nem igaz. Az igazi tudás a fent leírt isteni mélység, az iskolában pedig erről nem
esik szó, sőt nem is tudnak róla, hogy létezik. Minderre pedig a lélek „éhes”, még ha
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tagadja is, ebben a tagadásban is egyedül ehhez viszonyul, egyedül ezt képes „mélyen
érinteni”. Régen (gondoljunk itt akár a II. világháború előtti időszakra) az ezt a mélységet
érintő vallásos gondolkodás jelen volt az emberek világképében. Ez egy olyan szál volt,
amibe ha belekapaszkodtak, képesek voltak beletekinteni ebbe a mélységbe. Ehhez
járult hozzá, hogy ebben a világlátásban időről időre igazi példaképek tűntek fel, mint
például Prohászka Ottokár. Mára mindebből alig maradt valami. A vallásos gondolkodás
eltűnt, a „nem”-ek és „igenek”-ek mögé a feltétlen bizonyosság (vagy az arra mutatás)
helyére a bizonytalanság került. A gyerekek számára nem tudunk komolyabb
iránymutatást adni, a mély beszélgetések és az ezzel járó igazi vidámság helyett
idétlenkedés van. Az isteni fény utolsó végvárként az emberekben benne lévő jóság, lelki
nemesség egyéni megnyilvánulásai maradtak, amelyek képesek még a lelket „megütni”,
hogy egy-egy pillanatra felnyíljon, feleszméljen igazi lényegére és céljára. Azzal, hogy az
igazságot nem tanítjuk, egyben magára is hagyjuk a gyereket. Aki nem lévén másba – így
vagy úgy, de ‒ végül az egyedül megmaradó bizonyosságba, saját magába fog
belekapaszkodni. Nem lévén más, ezt fogja felnövelni akár olyan módon, hogy karriert
csinál, pénzt gyűjt vagy egyszerűen beteg lesz. Egyetlen viszonyítási alapja a másik ember
lesz, akivel versenyez, akit megpróbál majd legyőzni egy teljesen értelmetlen
küzdelemben.
De nem új világ ez, hiszen ez van már ma is. Látjuk az eredményeit. Abban alighanem
mindannyian egyetértünk, hogy ez nem jó így. A felmerülő kérdés az, hogy hogyan lehet
ezen változtatni. Platóntól tudjuk, hogy az ember ezt egyedül nem képes megoldani. Túl
mélyen vagyunk ahhoz, hogy önmagunk erejéből magunkat képesek legyünk felemelni.
Egyedül abban bízhatunk, hogy Isten nem hagy magunkra minket (sosem hagyott) és
szétszakítja ezt a burkot. Küld olyan embereket (mint Avilai Szent Teréz vagy Pio atya), akik
Isten barátai, és akik – ha akarjuk – fel tudnak kísérni a barlangból a fénybe. Olyanokat,
akik ismerik a kijáratot és az utat. Ehhez azonban alázat, nyitottság, jóra törekvés és
okosság kell. Mert végülis igazából egyedül az nyer, aki Isten szentje lesz. Ezt kellene
elsősorban nekünk, felnőtteknek elhinnünk, hogy utána ezt át tudjuk adni a fiataloknak.
Ha ezt megértenénk és megértenék, akkor lehetne a világon fordítani egyet. Ezen
dolgozunk mi is, az AQUILA, vagyis Isten sasai.

Vargáné Pável Márta
Riportféle, vagy inkább hétköznapi találkozások
Rájöttem, ha egy áruházban elbeszélgetek egy vevőtárssal,
akkor egyre többen beleszólnak, és egy jó hangulat alakul ki.
Ez eléggé érdekes jelenség, de mégsem az, ha belegondol az
ember abba, hogy az idősek mennyire magányosak is
lehetnek.
Egy ilyen kedves szóváltás után történt, a „beszélgető társ” 1
perc múlva visszafordult és az mondta:
Ne ezt a paradicsomot vegye meg, mert amott szebb van, ezt rakja vissza ‒
mondta kedvesen.
Jót vigyorogtam, megtettem. Állok a húsos résznél egy idősebb férfi keresgél. Majd
látja, mit veszek, leteszi, amit választott, ő is olyat vesz és megkérdezi:
Mondja, kedvesem, ön mit főz belőle?
Elmondom, ő nagyon örül, és mondja:
Hát így még nem főztem meg. Tudja, fél éve megözvegyültem, keserű sors,
ráadásul most nekem kell főzni.
Aranyos ember volt, megsajnáltam, rossz lehet neki. Elmagyaráztam a főzési
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módot. Megköszönte. Szívesen beszélgettem volna még vele, de mennem kellett.
A pénztárnál a hölgy kissé depis, kérdezem mi a baja. Rögtön kiönti a szívét.
Az első vevő ok nélkül üvöltözött vele, hogy azóta is remeg a gyomra.
Megsajnáltam, mondtam neki:
Ne izgassa magát, biztos nem ivott kávét és így akarta felverni a vérnyomását.
– Erre nem is gondoltam – mondta, s láttam, nem tudja, komolyan beszéleke, vagy viccelek.
Nem kell mindig komolyan venni a cirkuszt, mert sokszor egyszerű dolgok
vannak az események mögött.
A pénztáros hölgy lelkileg kiengedett – nem volt senki mögöttünk, nem kell az
áruháznak izgulni… ‒ rögtön elmesélte, hogy a hétvégén szüretelni volt, ott is
átfagyott, nagyon hideg van. Mondtam, én is fázós vagyok, már nagyon várom a
tavaszt. Erre jót nevettünk. Végezetül, búcsúzóul mondta:
Köszönöm a kedvességét, helyre állt a lelkem.
Csak ennyit kellene tenni egymásért.
Szeibert Márton
Rövid gondolatok októberről
Október van. A régi római naptárban 10 hónap volt, plusz 61
nap tél, ami később lett január és február. Az utolsó 5 hónap
elnevezése a számnevekből alakultak ki, bár az ötödik és
hatodik hónapokat, azaz a Quintilist és a Sextilist felváltotta a
július, augusztus. A szeptember, október, november december
viszont még ma is őrzi a számneveket, 7 (septem), 8 (octo), 9
(novem) és 10 (decem). Tehát a régi római naptár szerint a 8.
hónapban vagyunk. A 8 a számmisztikában a végtelent jelenti, s ebből a
szempontból egy tavaszi hónap neveként, ahol az örök megújulás juthat eszünkbe,
sokkal érdekesebb lenne, de el kell fogadnunk, hogy bizony a római naptárat nem
a számmisztika motiválta. Bizony, nem a megújulás hónapja ez, hanem a halálé,
hiszen ősz közepe van, elkezdődött a „Vörös hervadás”:
Kosztolányi Dezső: Vörös hervadás
Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,
reád lehellt a vörös hervadás.
De mért e vidám pompa? Mért
öltözködöl halál előtt a fényes
bíbornokoknak, részeg szeretőknek,
ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak
harsány színébe?
Oly ünnep-e zsibbadni, elfeledni
lármás kirándulókat és rigókat,
vizek zaját,
az élet édes-olcsó csengetyűit?
Olyan jó nem élni?
Örülsz?
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Hogy örülök-e? Igen. Mert ez a hervadás, a testi világ elgyengülése alkalmat ad
arra, hogy a lelki életre kinyissuk magunkat, hasonlóan ahhoz, ahogyan az erdő is
kinyitja magát az égboltra. Nincs többé árnyékot adó lomb. Ha pedig így fogom
fel az októbert, akkor – a rómaiaktól teljesen függetlenül – az október valóban
jelentheti a Végtelent. Azért is tartom fontosnak ezt tudatosítani, mert ahogy
rövidülnek a nappalok, ahogy szürkül az égbolt, ahogy csökken a hőmérséklet, a
depresszív gondolkodás is a hatalmába keríthet minket, de ha nem feledkezünk
meg a lelki táplálkozásról, szentek műveinek olvasásától, imákról, akkor nem a halál
közeledtét és a depressziót tapasztaljuk meg, hanem ezzel szemben a valódi
életet, az elcsendesedésben való Jelenlétet, teljességet és örömöt. Ez az őszi
paradoxon. Október 15-e ráadásul Avilai Szent Teréz napja, aki a jó emberek
halálakor örömben úszott, hiszen tudta, hogy isteni születésnapjuk ez. Ő tehát
különösen mélyen és valóságosan megélte ezt az őszi paradoxont. Ebben a
szellemben javaslom mindenkinek Teréz műveinek olvasását! Így könnyebb lesz
elviselni a szürke hideg időt, a növények pusztulását, és figyelhetünk arra, amire
nyáron nem jutott idő.

Vargáné Pável
Márta
Kis kertészkedés
Itt tanultam meg
a kertet szeretni.
Nem szeretem sem a késő őszt, sem a
telet, ezek az évszakok nekem kimaradhatnának. Különösen bosszantó pl.
az is, hogy ilyentájt, szinte minden évben egyszer, a fagyérzékeny növényeink elfagynak. Igen ám, de kb. 5-10 nap múlva megint 15 fok lesz – szinte nyelvet
öltöget a természet ‒ egy jó darabig, és a paradicsom, a paprika stb., ami még
élhetett volna a bejövő jobb időben, már csak feketén elfagyva, kihúzásra várnak.
Nos, látható, nem sok okom van az ősznek örülni. Pedig nagyon sok munka van,
elő kellene készíteni a kertet a tavaszra, meg hogy a levelekkel is leszámoljunk, az
sem kis munka.
Ne felejtsék el a kálákat felszedni, fagymentes helyre vinni, meg a kardvirágokat
sem, mert akkor jövőre újat vehetnek.
Jó munkát!
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AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
Szerencsétlen kamionsofőr
Egy középkorú férfi ül szomorúan a bárban, előtte egy nagy pohár ital, amihez
láthatóan még hozzá sem nyúlt. Egy idő múlva odamegy hozzá egy nagydarab, kövér kamionsofőr és felkapja a poharat, majd mind megissza. Erre a szerencsétlen fickó elsírja magát. A kamionos megsajnálja:
- Ne haragudj, öregem, ez csak tréfa volt. Rendelek neked egy másikat...
Mire a másik tovább keseregve:
- Nem kell, nem azért sírok... Reggel késve érkeztem be a munkahelyemre, mire kirúgtak. Aztán megyek vissza a parkolóba, a kocsimat ellopták. Nagy nehezen
hazamegyek, erre ott találom a feleségem egy másik férfival az ágyban. Na
ekkor határoztam el, hogy itt öngyilkos leszek. Erre maga idejön és mit csinál?
Megissza a mérgezett sörömet...
- Miért jár az anyós biciklivel?
- ???
- Mert a seprűje szervizben van.
Paraszt bácsi sétál a Hortobágyon, már nagyon szomjas, egyszer csak meglát egy
kutat. Odasiet, felvesz egy kavicsot és beledobja, de nem hallja, hogy hol az alja. Erre megfog egy fadarabot, beledobja, de most se hallja, hogy hol az alja.
Már nagyon ideges és szomjas, meglát egy nagy üllőt és beledobja, de még
mindig nem hall semmit. Ekkor hátranéz és látja, hogy egy kecske rohan felé és
fel akarja öklelni. A bácsi gyorsan félreugrik, a kecske pedig beleugrik a kútba.
Ezt nagyon nem érti szegény öreg. Kisvártatva jön egy ember és megkérdi az
öreget, hogy nem látott-e erre egy kecskét. Erre a bácsi ezt feleli:
- Dehogynem! Épp az előbb ugrott bele a kútba.
Erre a férfi azt mondja:
- De hát az lehetetlen! Egy rohadt nagy üllőhöz volt kikötve!
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Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk
amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként
sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök
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pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az
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www.aquilapart.hu
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