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Idő, ember és a mai társadalom 

Összefoglalva tehát azt állítom, hogy létezik szabad akarat, és ebből 

kifolyólag létezik olyan döntés, melyet sem elegendő, sem szükséges ok 

nem előz meg, és minden ilyen döntést oktalannak nevezek, és minden 

oktalanságot bűnnek hívok. A szabad akarat azonban a tudatosabb lét-

formákban dominánsabban érezhető. A tudatosabb létforma lelkibb, 

„szubtilisebb”. Az embernek lehetősége van lelkibb életet élni. 

A cikk írója: Szeibert Márton (25 éves) mechatronikai mérnök, az 

AQUILA Párt tagja, aki 6 éve végez önkéntes tevékenységeket az 

AQUILA szervezésében. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé 

tartozik. Egyéb írásai az AQUILA Magazinban olvashatók. 

 

 

 

 

Vargáné Pável Márta 

Idő, ember és a mai társadalom 

Hiába keressük, kutatjuk az embert, hogy ki is valójában, 

mindeddig még megközelítő bizonysággal sem tudjuk, mert számtalan 

tényező miatt állandóan változik, lényege miatt kiszámíthatatlan is, és 

emiatt úgy tűnik, hogy megismerhetetlen. 

Az ember a földi létformában kiemelt szerepben van, és úgy is kel-

lene élnie, mivel egy nagyon különleges lény. Mivel az embernek transz-

cendentális kontinuitása van, jelenleg pedig a többség társadalmi torzu-

lás miatt csak úgy él, mintha nem ez lenne, hanem csak egy kicsit bonyo-

lultabb biológiai egyed. Az észlelhető, hogy a jelenlegi társadalom nem 

veszi figyelembe az ember rendkívüli sokszínűségét, és tőle idegen for-

mákba, élethelyzetekbe kényszeríti. 

Az idő hasonlóan megfoghatatlan jelenség, ami az egész Univer-

zumot nézve máshol másként, nagyon másként detektálható, sőt ebben 

a formában így nem is létezhet. Az idő meghatározásunk még mindezek 

fényében is erősen szubjektív, és ehhez kötünk dolgokat. Az idő az, ami 

megfoghatatlanul, megállíthatatlanul folyik, az ember számára a jelen 

nem is érzékelhető, mert vagy a múlt, vagy a jövő idő marad meg. El-

képzelésünk sincs – csak „tudunk” róla –, hogy lehet tér-idő nélküli gon-

dolkodás is, csakhogy a maga valójában nem működik. 

 

  

http://www.aquilapart.hu/?page_id=393
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Sík Sándor 

Csak eltűnődöl csendesen /részlet/ 

…Már nem is érted: meddig a halál,  

Meddig az élet. 

Csak azt tudod, hogy már nem is tudod,  

Azt, amit régen.  

Csak eltűnődöl csendesen  

A mindenségen. 

Találgatod, hogy merre van  

Eleje, vége.  

Egy ismeretlen mozifilm  

Kiszakadt töredéke. 

 

Az ember belül mindig valami bizonytalantól fél, nem tudja, mit 

hoz a jövő (idő). Ha nem volna halál, nem lenne ennyire nyomasztó. Ér-

dekes az idő, ha nem váltakoznának a nappalok és az éjszakák, akkor is 

nehezebben tudnánk követni az idő múlását. Ha nagyon sokáig élhet-

nénk (10 ezer évig), a halál messzinek látszana, és az öregség sem meg-

roggyanás, teljes leépülés lenne, a napi változások sem úgy törnének 

ránk, mint eddig, pl. tájfun, akkor jelentősen elhanyagolható lenne az 

időérzetünk. Ekkor pedig csak az érzet tűnne el. 
2Amit erősen figyelembe kell venni, hogy emberként időben élő 

lények vagyunk, kezdettel és véggel, és ennek nem elhanyagolható okai 

és következményei vannak. 

Szent Ágoston, Az idő Lélekhangoló3 „Van múlt és van jövő, de azt 

szeretném tudni, hol vannak. Ha ezt egyelőre nem is tudom, azt igen, 

hogy akárhol is vannak, nem jövő és nem múlt módjára vannak ott, ha-

nem a jelen módján. Mert ha a jövő ott is jövő, ha a múlt ott is múlt, akkor 

az egyik még nincs ott, a másik már nincs ott. Akárhol a helyük, akármi 

a valóságuk, bizonyos, hogy a módjuk jelen. Tisztán és világosan látjuk 

immár, hogy sem a jövő, sem a múlt nem tényleges valóságok, szorosan 

véve tehát nem mondhatjuk, hogy háromféle idő van, múlt, jelen és 

jövő.”  

Kérdésem a fentiek fényében többek közt az is, milyen hatással 

van a változás, az elégséges idő megléte vagy hiánya az emberi életre? 

                                       
2 Ha elgondolkozunk az időn, akkor sokkal többféle dolog jut eszünkbe /így ez 

a cikk csak érintőlegesen foglalkozik a témával/. 
3 http://www.adorans.hu/node/2872 
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Jelenleg az idő jelentős része lelki fejlődés, az igazi ember kicsi-

szolása helyett sok felesleges dologra, pl. megélhetésért való robotra, túl-

hajszolt élettempóra, vásárlásokra/divathóbortokra, gépes játékokra, iz-

mok növelésére és egymás feletti győzelmek kiharcolására stb. megy el. 

Az emberiség fel sem fogja, hogy ez az idő lehetőség, az igazi emberi lét 

kibontakozására, a spirituális egzisztencia megteremtésére. Ettől a felfo-

gástól nagyon messze van a társadalmi felfogás, vagy csak a teológia kö-

rébe sorolja ennek végiggondolását, így hárítja el magától. Viszont olyan 

elemzések látnak napvilágot, amik – nagyon okosnak nem mondhatóak 

– megállapítják, hogy a szegénység megnyomorítja az ember pszichéjét 

stb. Nos, nem is érthető, hogy ezen miért kell csodálkozni, mert az em-

berről való minimális tudásunk mellett is, ez evidens tény. Viszont, na-

gyon is jól mutatja a jelenlegi tudományosság nívótlan szintjét, hogy 

mire lehet rácsodálkozni, mit lehet eredményként tálalni. 

Az időbeosztásunkba való társadalmi beleszólás, mondhatnánk 

presszió nem jól átgondolt /ha érdekelt volna is ez valakiket/.4 Nem veszi 

figyelembe az embercsoportok sajátosságait sem, egyen megoldásokkal 

él, és ezzel az emberi lét egyediségét, a sokféleségét a kiteljesedésében 

lényegesen akadályozza. Az ember az emberségének lényegi vonásait 

vesztheti el kellő idő hiányában. Az igazi emberi lét ebben a mai világ 

robotolási, megélhetési kényszerében nem tud kiteljesedni. Ha valami 

csoda folytán mégis a maga rendeltetése szerint kifejlődhetne, itt a föl-

dön más lehetne az emberiség milyensége, élete, kultúrája. Ma – vélemé-

nyem szerint – erősen eltorzultak a dolgok, és feladatunknak tekintjük 

ennek a megfelelő irányba való visszaterelését. 

Az világos, hogy nagyon szükséges a jól megtervezett, igényesen 

eltöltött, megfelelő regenerálódási lehetőség. Tévedés ne essék, ez nem 

csak alvási időre, vagy kellemes szabadidős tevékenységre vonatkozik. 

Sokkal többről van szó. Van egy testi világ, fenntartási és egyéb kiadá-

sokkal, és van egy másik „forma”, ami az ember igazi lényegét mutat-

hatná, és ez jelenleg teljesen elhanyagolt, elnyomott. Annyira az, hogy 

sokan talán nem is tudják, most miről beszélek.5 Ez az értetlenség sok-

szor előfordul6, de ennek nem én vagyok az oka, hanem az a nagyon 

lepusztult lelki szellemiség, amit vissza kell hozni a maga rendeltetési 

szintjére. Mindez abból is fakad, hogy a XXI. századig az ember igazi 

lénye soha nem is volt igazán kutatás tárgya, helyette a számítógépes 

                                       
4 Azt nem szeretném gondolni, hogy negatívan megtervezett. 
5 Mikor Belgiumban és hasonló országokban eladják, leépítik a templomokat, 

szobraikat eladják vagy kidobják, így nem lehet már semmin sem csodálkozni. 
6 És nem is gondolja, aki ezt hangoztatja, hogy a maga lelki sivárságáról tesz 

tanúbizonyságot, azt hívén, hogy ez menő, ez ma a normális. Nem az! 
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technika, az elektronikus fejlesztések ellepnek mindent (ami nem baj, ha 

mellette az igazi emberi létet is felfedező kutatás is megtörténne). Ha az 

ember igazi megismerésével fele annyi időt töltött volna a társadalom, 

mint ez előbbiekkel, elképzelhetetlenül más világ lenne itt a földön. Ve-

szélyes dolog ez, mert ha az ember igazi mivolta erkölcsi, lelki, testi fej-

lődése nem harmonikus a körülötte lévő világgal, akkor ez olyan, mint 

egy óriási gömb, belül hálózva, és ha az egyik részét megrántom, a másik 

fele megy utána, de nagy kérdés: jó irányba tartunk-e? Amit most ta-

pasztalunk, az lényegét vesztett működés, az irány láthatóan veszélye-

sen rossz. Az emberi társdalomból kiveszőben van az egymás iránt ér-

zett szeretet és a szociális érzék, olyannyira, hogy már hírértékkel bír, ha 

valakik ezt teszik. Saját munkám nyomán, tapasztalatból tudom, miről 

beszélek, mennyivel több, másabb az ember, mint, ami ma látszik belőle. 

Ha az országosan irányított silány szórakozásokat, programokat stb. né-

zem, látni kell, hogy alacsony, nívótlan célok lebegnek előttük, és meg-

alázó tevékenységek kísérik az életüket; mint 10 -12 órás robotmunkák, 

embertelen körülmények, kiszolgáltatottságok, mindezek rombolóak, és 

megfelelő jó hatások hiányában a mai társadalom szinte belekényszeríti 

ebbe az embertársainkat. 

A fentiek igazolásaként egy példát hoznék, a romákat. Amíg a sa-

ját életüket, ritmusukat, sajátos hitüket megtarthatták, jellegzetes időbe-

osztásuk szerint élték, nem volt „gond” velük – nem volt a romakérdés 

társadalmilag megoldandó probléma, mint ma –, mert a saját életstílu-

suk némi harmóniát adott, náluk évezredek alatt így alakult ki, ők ezt 

bírták. Ha úgy érezte a roma, hogy annak jött el az ideje, akkor kiment 

az erdőbe átkarolta a fát, és elsírta a bánatát, megújhodva tért vissza a 

maga kis szegényes, de a maitól sokkal boldogabb életébe. Amikor bár-

melyik másik néppel elegyedtek, lassan az identitásuk sérült (s ezzel 

szinte minden kisebbség így van), lelkileg, erkölcsileg is tönkremennek, 

elváltoznak, mert akárhogyan is van, az tapasztalható, hogy nem bírta 

ki egy nép sem, hogy valamiképpen /akár tudat alatt/, ne próbálja a má-

sikat a saját képére alakítani. Pl. szalagon végzett monoton munka meg-

roppantja nemcsak őket, hanem az embert általában. Aki a szabadság-

hoz, elég időhöz szokott /s nem kell ehhez romának lenni, ilyen lehet a 

földműves is, akiből proletárt csináltak/, annak szenvedés, torzulás az, 

hogy gyökereitől, lételemétől elszakították a zord körülmények. 

Az időhöz való viszonyunkat ezerféleképpen lehetne elemezni, 

így itt sem tudok teljességre törekedni. 

A mai társadalomban az emberek egy része testileg, lelkileg, er-

kölcsileg elnyomorodott. Az egész világon tendencia, hogy különböző 
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szintű, de megalázó helyzetbe kényszerítik embertársainkat, és rengeteg 

a rabszolgamunkán tengődő, kizsákmányolt lény, aki sokszor annak is 

örül, ha éhbérért dolgozhat. Ha ismerné az egyik réteg, mi az, hogy elég, 

azt is, hogy ki az ember, mi az emberiség közös célja, akkor ez az egész 

messze nem így lenne. 

Az emberi lényeknek szükséges az elégséges idő, önmaga rege-

nerálására, hogy koncentrált és elmélyedő ember lehessen. Túlságosan 

érzékeny lény az ember, és a mai társadalomban mindennapossá váló 

stressz, futás, egyre erősebben jelentkező teljesítménykényszer alatt 

pontosan az ember lényege veszik el. Félő, hogy összeroppan az ember, 

mert nem erre teremtetett, és ez a létforma fel fogja őrölni. 

Hazánkban felmérések szerint kb. 3 millió ember mondható ösz-

szességében valamilyen szinten depressziósnak, az a lakosság kb. 1/3-a. 

Véleményem szerint, minél érzékenyebb egy nép, minél nagyobb igény 

lenne az igazi emberi cél megkapására, megértésére, kivitelezésére, an-

nál depresszívebb lesz, ha ez nem teljesül. Pont ezért vagyunk a világ-

lista első 5 helyezettje között nyilvántartva a depressziót tekintve, jelez-

vén a különleges igényünket a méltóságosabb életre.7 Becslések szerint 

világszerte kb. 350 millió ember közelíti meg a depressziós állapotot. Ez 

mind annak a következménye, amiről a fentiekben írtam. 

Már az is észlelhető és a későbbiek folyamán csak egyre rosszab-

bodó állapot lesz, hogy az emberiség egymáshoz való viszonya több sí-

kon, szinten szétnyílik, mint egy olló. A köztük lévő kommunikáció egy 

idő után lehetetlenné válik, mert tartalmi, értelmi, kulturális, spirituális 

szinten igen nagy lesz a különbség.8 Ez már jól észrevehetően ma is így 

van, így könnyen kikövetkeztethető, hogy később súlyos hatásai lesznek 

az emberi társadalomra nézve.9 Probléma még az is, hogy amikor az olló 

szárain távolodnak egymástól, egy idő után nem is lesz igényük egy-

mással mélyebben kommunikálni, meg nem is tudnának. Ez nem egy-

fajta hipotézis, hanem már működő szomorú valóság. Előfordulhat, 

hogy pár száz év múlva többszintű emberi társadalom lesz /ha addig el 

nem pusztítják az egészet/, beláthatatlan következményekkel. 

                                       
7 De ezzel igazából senki földi nem törődik, mert nem óvják egymást féltő sze-

retettel, hanem szép lassan ember embernek a farkasa lesz, és oda se figyel a 

másikra. 
8 Pl. Ha valaki meditatív életet él (egyre fokozó megismerés, tudás, finomodás 

részese lesz), a másik pedig nem, hanem csak vegetál, robotol a mindennapi 

betevőért, vagy azt sem, csak van…, vagy kábítószerezik, akkor egyik  - a nem 

meditáló - egy idő múlva,  nem fogja megérteni miről beszél a spirituálisabb 

életet élő.   
9 Súlyosabbak, mint a sokat emlegetett globális felmelegedés. 
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Más okai is vannak az elnyomorodásnak. A túlfeszítettség, az 

egyoldalú, rosszul megközelített emberkép, az antihumánus, antiszoci-

ális társadalomszemlélet stb., nem szellemi emelkedést hozott, hanem 

már mérhető hanyatlást. Köztudott, hogy a nyugat-európai emberek IQ-

ja az idő előrehaladtával csökkent (pedig azt vélhetnénk, ennyi okos gép 

mellett is, hogy rohamosan nő…), több vélemény/felmérés is van, de az 

utóbbi 100 évben kb. 10 -13 ponttal csökkent. 

Az ember nem jól méri fel a helyét a valós világban10, csak földi 

létében gondolkozik, és sem a földi világ, sem az univerzális szemlélet, 

sem a maga végső egzisztenciája nem megfelelő skálán helyezkedik el. 

Hosszútávon észlelhető: minden okkal van, akár felismerjük, akár nem. 

A mai ember fut, sürget mindent, az idő nem barátja, sőt ellenségévé 

válik. Észlelhető, hogy az ember önfejűen átveszi a Teremtő szerepét, és 

minden háttértudás nélkül belenyúl az évezredek alatt kifejlődött dol-

gokba. Ennek már látszik a hátulütője, és egyre jobban látszani fog. 

Mitől lehetne egy társadalom homogénen kiegyensúlyozott, bol-

dog? Ha tagjai között nem támaszt iszonyatos különbségeket, feszültsé-

geket. 

Prohászka gondolataival élve „Ha embert akarunk nevelni a társada-

lom teherhordóiból, akkor azoknak ki kell vonulniuk a macskazúgokból, ki a kály-

halyukakból, a páraködös mosókonyhákból, az olajos, maszatos gyárakból, a 

szürke irodákból, a férces varrodákból s mindenki számára időt kell biztosíta-

nunk.”11 

Nem elég magas a társadalmi elit erkölcsi, lelki és szellemi szintje 

ahhoz, hogy felismerje, hogy az általa uralt tömeg lassan már nem em-

berként él, hanem igavonó, nyomorúságos lényként. Cél lehet-e ez? Ma 

úgy látszik, igen. Az önzés a mindent harácsoló profit reményében el-

uralkodott. A mai világrend az Istent kivonta a társadalom életéből, er-

kölcsiségéből, még a fogalmi rendszeréből is. 

Vannak, voltak és lesznek is nagy gondolkodók, nagybetűs em-

berek, mint pl. Prohászka Ottokár is, aki testvéri szeretetből indítvá-

nyozza: 

 Uo. „Adjunk munkaszüneteket a lelki töltekezésre; juttassunk igazi vasárnapo-

kat azoknak, kiknek egész életük csak robot és gond, örömtelen, végtelen szürke-

ség.” 

                                       
10 Ez a fogalom mit takar, majd későbbi cikkekben bővebben elemezni fogom. 
11 Prohászka Ottokár  KULTÚRA ÉS TERROR / KULTÚRPROGRAMUNK ÉS AZ 

ÖNNEVELÉS  
Strigonii, die 7. Sept. 1918. Ludovicus Rajner, episcopus,  vicarius generalis. 
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Igen, időt kellene hagyni, a társadalmi berendezkedést meg kel-

lene változtatni, hogy az embereknek lehetőségük lehessen feleszmé-

lésre, feltöltekezésre, a való emberi lét célját megvalósító életre. Ez most 

nem az, ami bármiben is ezt támogatná. 

Mennyiben tér el a magyar ember a többi európai társától? 

Ez (is) már erősen torzult, láthatóan elváltozott, és kérdés, hogy a mai 

magyar nép (persze ez is kérdés, ki magyar, honnan hova vezethetjük…) 

azonos-e azzal, aki 200 évvel ezelőtt volt. Nagyon nagy az összemosó-

dás, és ezt a média hatása, a közlekedési viszonyok még csak növelni 

fogják. A hazánkban élőknek sincs idejük önmagukra, s minél erősebben 

uralkodik az össznépi világcentralizáció, annál kevesebb különbség lesz 

ezen a téren is. 

Hogy őrizhető meg a magyar identitás? Kb. 50 évvel ezelőtt még 

volt idejük esténként a faluban összejönni, énekelgetni, és nem voltak a 

maitól boldogtalanabbak, sőt. Ma nincs idő erre, még a faluban sem, és 

sajnos nincs erre akarat sem. Kérdés: ahogyan a romák megváltozott kö-

rülmények között élve problémákkal küszködnek, nem jelentkezik-e 

majd általánosan hazánk népénél is ez? Nem lehet-e ez ok pl. az emel-

kedett depressziós, öngyilkos arányokra? 

 

A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta katolikus hittanár, az 

AQUILA Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és 

vezetője. Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, hallja meg…, 

valamint A misztikus teológia alapjai, és egy Hazafelé címmel folyamatban 

van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 

http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 

 

 

Rizmayer Péter 

Gondolatok a tudományról 

Heidegger A filozófia vége és a gondolkodás fel-

adata című művében arról ír, hogy a tudományok ki-

alakulása a filozófia beteljesülését jelenti: „A tudomá-

nyok kialakulása egyben leválásuk a filozófiáról és 

berendezkedésük arra, hogy önállóak legyenek. Ez a 

folyamat a filozófia beteljesüléséhez tartozik. Ma a lé-

tező valamennyi területén teljes ütemben folyik ennek a kibontakozása. 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/

