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Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra 

 
Pável Márta 

Végzetes vakság vagy az emberiség egy 

részének árulásra 

Igen instabil a világunk, s nagy veszélybe ke-

rülhet az emberiség. 

Cikkemben több rétegű, de egymásba ol-

vadó problémákról van szó.  Egyrészt a föld 

geológiai, éghajlati stb. változásai, emberek 

károkozása, és veszélyek fel nem mérése, felkészületlenség, vala-

mint ezeknek együttes hatása. 

Előbb nézzük a tényeket. 

Érdemes az alábbi hivatkozást figyelmesen végigolvasni, mivel 

csak részeket emelek ki belőle. Nagyon tanulságos, erősen elgon-

dolkodtató tanulmány ez. 

https://www.met.hu/eghajlat/fold_eghajlata/foldtorteneti_korok_eghajlata/ 

„Harmadidőszak (65 millió – 2,4 millió év között) 

Lehűlés és felmelegedés váltakozása. A lemezmozgások folyta-

tódtak, a tercier végére a kontinensek nagyjából a mai helyükre 

kerültek. Az indiai szub-

kontinens egyesült Ázsiá-

val, Ausztrália levált az 

Antarktiszról. … A körül-

belül 50 millió évvel ez-

előtt elkezdődött, föld-

történeti léptékben drá-

mai gyorsaságú lehűlés 

nyomán kialakult a jelen-

kori jégkorszak. Az Ant-

arktisz jegének képző-

dése kb. 35 millió évvel 

ezelőtt kezdődött meg. 

Az északi félgömbön ez 

sokkal később, a 

pleisztocénban követke-

zett be.” 

https://www.met.hu/eghajlat/fold_eghajlata/foldtorteneti_korok_eghajlata/


- 7 - 

Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra 

uo. Holocén (10 ezer évtől napjainkig) 

A Holocén kezdetétől a klímaoptimumig (10 - 6 ezer évvel ezelőtt)  

A legutóbbi glaciális kb. 10 ezer éve ért véget, azóta a jégtakaró 

visszahúzódott a mai helyére. A holocén korban általános felme-

legedés tapasztalható (interglaciálisnak tekinthető). A továbbra is 

elsősorban a csillagászati pályaelemek változásaival magyaráz-

ható ingadozás kb. hatezer évvel ezelőtti legmelegebb pontján, 

az ún. klímaoptimumban a Föld átlaghőmérséklete mintegy 1°C-

kal lehetett magasabb, mint napjainkban. 

A klímaoptimumtól a középkori optimumig (6 ezer évvel ezelőtt – 

kr. u. 1 000-ig) 

Az interglaciális optimum óta a hőmérséklet ezerévenként kb. fél 

fokot csökken és mintegy ötezer év múlva ismét egy hűvös, glaci-

ális klíma kezdete várható. E változások azonban két nagyság-

renddel lassúbbak, mint a várható antropogén felmelegedés.” 

Eddig a kiemelésem a cikkből.  

 Ha egy jól megszerkesztett filmben egybe nézzük az utóbbi 10 000 

év változásait, a kép egyenesen megdöbbentő, katasztrofális. 10 

ezer évre visszamenőleg nézni, hogy a múltban mi történt a föld-

del, és ha ezeket a változásokat párhuzamba állítom a mai törté-

nésekkel, akkor sürgősen riadót kell fújni. Elgondolkoztató, sőt 

egyenesen rémisztő az emberiség többször bekövetkező észak 

déli, majd fordított cirkulációs áramlása, valamit az, hogy közben 

senkit nem érdekelt az ottlévők sorsa, tulajdonjoga, hanem 

kegytelenül elvettek mindent, amire úgy vélték szükségük van az 

életben maradáshoz. Nem számított semmi, a menekülők, a létet 

keresők szétvertek mindent, megtörtént a kultúrák lerombolása, a 

befektetett munka értéke szemükben semmivé vált. Azokat, akik 

szorgosan maguknak megteremtették az életfeltételeket, tartalé-

koltak élelmiszert, hogy életben maradjanak, mert ők előre gon-

dolkoztak, pont elsőnek gyilkolták le, azért, amivel rendelkeztek. 

Erre nem készültek fel - ahogyan ma sem, sőt ma végtelen buta-

ságukban, árulásukban inkább hívogatják a bajt…-, semmi sem 

lett védett, csak a brutális tömeg erőszakos behatolása történik. 

Nem békés úton kértek segítséget - ahogyan ma sem!!! -, hanem 

fegyverrel, így birodalmak, a római és az egyiptomi bukása is vél-

hetőleg ennek köszönhető.    

Ha valakinek van egy kicsi rálátása, vagy csak üljön le a tévé elé, 

és meg kell nézni egy ilyen műsort, akkor megdöbbenve venné 

észre, hogy az emberiség földtörténete, és a „humán” viselkedés 

is ismételi önmagát. Rá kellene jönni, hogy bagatellnek tűnő dol-

gok is végzetesek lehetnek ránk nézve is.   
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Gondoljunk bele, ha csak egy kicsit megbillen a föld tengelye 

(hogy pontosan mitől az kissé vitatott…), akkor lényegesen meg-

változik az éghajlat, s vele változik a Golf áramlat és termések sem 

lesznek ott, hol addig beértek. Ezzel megindul a népesség áram-

lása lentről felfelé, vagy fentről lefelé, attól függ, hogy melyik irány 

jobb nekik, és át fognak gázolni mindenen. 

Igaz felvetődik a jogosnak vélt kérdés, kié a Föld? Kinek, mihez van 

joga? Van-e az élethez jogunk? Igen van! De bármi áron? Erőszak-

kal, a többi megölésével? Ezt nem hinném. Ez kultúra kérdése is, 

hogy szeressék is annyira egymást az emberek, hogy megosszák, 

ha kevés van, de jusson mindenkinek, az önzést ki kellene iktatni. 

Ez messze nincs így, és belátható időn belül nem is lesz, nem ilyen 

az ember! De akivel megosztanánk annak is úgy kellene viselked-

nie, hogy ne csak élősködjön, és a mi életünk se legyen veszélyben 

általuk quási „hálából…”!  

De a történelmi példák nem ezt bizonyították, látható volt – s ma 

is így van-, hogy az éhezők nem fogják azt nézni, hogy milyen kul-

túrát rombolnak szét, lásd az egyiptomi kultúrát mivé lett. Az utóbbi 

10 000 év termékét/történését láthattuk, hogy az éghajlatválto-

zás/ éhhalál elől menekülve átgázoltak mindenen. Elsőként oda 

mentek, ahol tartalékok voltak, és csak azért lettek kitüntetett he-

lyen, mert nekik volt és akár kegyetlen harccal elvették tőlük, ami 

nekik kellett.  

Ismétlem, az egy másik tény, hogy mindenkinek joga van a földön 

az élethez, de ha nem gondolkodtak előre, nem hatott a figyel-

meztetés, vagy primitívségük miatt nem is képesek előre gondol-

kodni, akkor is van joguk az erőszakhoz? Úgy vélem nincs!  Mégis 

megtették, és meg is fogják tenni! 

http://www.ng.hu/Tudomany/2018/07/23/Hivatalos-uj-foldtorteneti-korba-erkeztunk 

„....4200 évvel ezelőtt volt. A korszak különlegessége, hogy kez-

dete egy klimatikus átalakulást követő kulturális virágzással esett 

egybe. 

Ez a korszak egy pusztító aszállyal indult, amely két évszázadon át 

éreztette hatását, számos civilizációt elpusztítva egyebek között 

Egyiptomban, Görögországban, Mezopotámiában, az Indus és a 

Jangce folyók völgyében. Az aszályt feltehetőleg az óceáni és 

légköri cirkulációk megváltozása okozta.” 

Ki tudja, mikor következik be egy eddig nem várt klimatikus plusz-

hatás, mikor robban be egy tűzhányó, ütközik nekünk egy kis-

bolygó vagy hasad meg a Föld, és bolygót átható földrengés so-

rozatot indít meg. Semmit sem tudunk, és nem is zárható ki. 

http://www.ng.hu/Tudomany/2018/07/23/Hivatalos-uj-foldtorteneti-korba-erkeztunk


- 9 - 

Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra 

Ha azt nézzük, hogy állítólag 8 -10 ezer évvel ezelőtt olyan magas 

víz volt, hogy a Szfinxbe sávokat mosott bele, s ez lehet az a kor, 

amikor kialakult az Égei meg a Kaszpi-tenger stb.? Nem volt elég 

megművelhető föld, mert javarészt víz alatt állt. Éhezés, menekü-

lés, gyilkolás, ez az emberiség múltja és rettenetes belegondolni, 

de ez a várható jövőkép is. Nem akarom, de semmit sem jelent, 

sok lúd disznót győz, a tömeg majd elönt mindent, s – tudomásunk 

szerint-, ennyien eddig nem éltek a Földön. 

http://fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas  

„A FÖLD NINCS VESZÉLYBEN, MI ANNÁL INKÁBB 

„A földi éghajlat mindig is változott. A változás üteme azonban az 

ipari forradalom óta drámai - ma már 40%-kal több szén-dioxid 

van a Föld légkörében, mint az ipari forradalom előtt, és ez ma 

már 95%-os bizonyossággal az antropogén (emberi) hatás követ-

kezménye. Az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, 

dinitrogén-oxid, F-gázok, aeroszolok) molekulái viszonylag sokáig, 

a szén-dioxidé száz évnél is tovább a légkörben maradnak. 

A Föld légkörének szén-dioxid-tartalma hozzávetőleg 280 ppm volt 

az ipari forradalom előtt, a mérések 1958-as kezdetekor azonban 

már 316. A növekedés üteme az elmúlt évtizedekben jelentősen 

felgyorsult. Az 1960-as években még évi 0,7 ppm volt a növekedési 

ütem, 2010-re ez már évi 2 ppm-re, 2013-ra pedig 2,93 ppm-re 

emelkedett.”  

 Azt ma talán nehéz megítélni, és pontosan nem is tudjuk, hogy 20- 

30 ezer évvel ezelőtt mi volt. A párhuzam mégis megvan, mert aki 

ma éhezik, az nem veszíthet semmit, támadni fog, ugyanúgy, mint 

bármelyik földtörténeti korban tette. De ma az emberiség még 

nagyobb bajban van, mint volt, mert a népesség rohamosan nő, 

és igen nagy szakadék van köztük gazdaságilag, kulturálisan stb.. 

Világunkban az emberiség - összlétszámát nézve - nagyrésze 

mélyszegénységben, kizsákmányolt, lenyomott állapotában van. 

S főleg ott kezdődik/éleződnek ki a dolgok, ahol már iszonyúan 

nyomasztó víznélküliség is van. Leginkább a gyarmatosítók által ki-

zsákmányolt afrikai vagy dél amerikai stb. országok lakói vannak 

elkeserítő helyzetben. Elsőként a mélyebb szegénységben élők 

azok, akik gondolkodás nélkül - miután nincs veszteni valójuk- 

megindulnak arra, amerre jobb létet remélnek. Ezt ma az esztelen, 

áruló vagy ördögi politika úgy irányítja, hogy nagyon rövid időn 

belül irreverzibilis katasztrófa lesz, és az emberiség eddig állapota 

felismerhetetlenné torzul, erkölcsi, gazdasági, kulturális stb. zuha-

nása elkezdődik.  

A másik nagy katasztrófa, hogy mindez akkor is bekövetkezne, ha 

nem tódulnának be a klímamenekültek, mert az európai nép 90%-
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a elszakadt a földtől, az állattartástól stb. elvesztette józan gyöke-

reit. Európa, meg a civilizált világ egy része csak a gépeket tudja 

nyomkodni, és egy 10 évesnek eszébe sem jut, de a 30 év alatti 

korosztálynak se igen, hogy mi lesz, ha itt megfordul valami, s nem 

lesz mit enni.    

Belátható, s nagyon úgy tűnik, hogy már kedvezőtlen irányba for-

dul a földi időjárás, és az egész földi létformánkat is megváltozásra 

fogja kényszeríteni. Még talán idejében van, hogy meg kell értetni 

a fiatalokkal, hogyha nem vetnek, akkor nem is aratnak. Észhez 

kell térítetni őket, felismertetni, hogy a számítógép nem fogja ki-

dobni kenyeret, és a 3D-s nyomtató sem. Mára elszakították az 

emberiséget a valós lététől, a fennmaradásának minimális lehe-

tőségétől is. A nagyon hiper - szuper civilizációknak, amiket most 

annak veszünk, nagy hátulütői is lesznek. 

  Aki nem tanult meg földet művelni, állatokat tenyészteni, a ter-

mészet működését ismerni, az a halál szélére fog kerülni. S ez még 

azzal is tetéződik, hogy akik jelenleg migránsok, azok is tanulatla-

nok, nem tudnak semmi élhető szakmát, semmit sem tudnak segí-

teni, kérdés akarnának –e?  Ezek az Európát elárulók segítségével 

beömlő bevándorlók, akik főleg afrikai, ázsiai népességhez tartoz-

nak, s a legszegényebb rétegből valók, amit esetleg ismernének, 

az sem a mi környezetünkben hasznosítható ismeret. Maximum az 

erőszakhoz, meg kényszerítéshez, ami a mohamedán vallás ránk 

erőltetését jelentené, máshoz nem, csak megélni akarnának in-

gyen.  

Viszont az európai civilizáció – szerintem erősen eltévedt – „magas 

rétege” pedig máshoz nem ért, mint a számítógéphez, meg min-

den olyan egyébhez, amihez csak egy kis fordulat kell és nekik be-

végeztetett. Nézzük meg, mi történik, ha egy darabig mondjuk 

nem érik be a termés, hogy mi lesz ennek a vége, azt a mostani 

fiatalok el sem képzelik. Problémák sora, s ez sajnos nem kérdés, 

csak az idő az, mikor következik be. Ugyanakkor nem vagyok biz-

tos, hogy az emberek komolyan szembe néztek az éghajlatválto-

zás következményeivel. Még a legmagasabb szinten sem tudnánk 

ellene tenni.   Az sem biztos, illetve erősen rövid távú megoldás 

lenne, hogy ha barlangokba menekülnének, vagy földalatti vá-

rosokat rendeznének be, mert előbb utóbb elfogynának a tarta-

lékok.  

Ha a változás bekövetkezik, az sem biztos, hogy lesznek olyan él-

hető, művelhető szakaszok, mint kb. 7000 évvel ezelőtt, amikor a 

föld középső része még elviselhető maradt egy időre. Aminek a 

felső része Olaszország északi vonulata, majd alatta egy csíkban 

meghúzva és Afrika felső része. Ha így is lenne, mit tenne ott a mai 
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7,6 milliárd ember? Megölné egymást! Meg nem is akarna egyik 

sem teret adni a másiknak, mivel ma az önzés határozza meg az 

egész emberiséget!    

A helyzet elég tragikus. Ezt jó párszor elmondtam, és nem győzöm 

hangsúlyozni, hogy a csodán kívül más kiutat nem látok. Nem csak 

az üvegháztartású gázok, meg az emberiség egyéb tevékeny-

sége teszi a földet tönkre. Ha az eddigi változásokra visszatekintek, 

akkor eddig ki tette tönkre? Szerintem a föld ilyen természetű mű-

ködése és az emberiség földpusztító tevékenysége együtt hat. Te-

hát jelenleg is nagyon összetett okok vannak, hogy ilyen hatalmas 

változások vannak/lesznek. Könnyebb s vigasztalóbb lenne azt 

hinni, hogy mi vagyunk az oka, mert akkor talán - talán még le-

hetne segíteni, de ha nem csak az emberi tevékenyég, akkor sod-

ródunk a beteljesülés felé?! Nagyon is azt hiszem, hogy a futkáro-

zás, a vízzel kötendő szerződések, meg ezek a klímaegyezségek 

annyira nem számítanak, mint mondják. Nem azt mondom, hogy 

ne vigyázzanak a földre, már amennyire tudnak, de gondoljunk 

bele, hogy ha mondjuk az utóbbi 10 ezer évben jó párszor meg-

borult a dolog, és jó párszor az emberiséget vándorlásra késztette, 

akkor még nem voltak a környezetszennyezési dolgok, mert nem 

tehették nyílheggyel, kőbaltával, vagy még a kezdetleges ipari 

eszközökkel sem tudtak olyan környezetszennyezést okozni, mint 

ma, és akkor is bekövetkezett a változás. 

 Így amikor hallom, hogy miért nem állítjuk meg…, értetlenül állok, 

de hát mi nem állíthatunk meg semmit. Inkább azt tudnánk, hogy 

némileg lassítjuk, vagy nem gyorsítjuk a folyamatot. Jobbára csak 

azt tehetnénk, hogy az emberiséget felkészítjük arra, hogy tudja 

túlélni, ha egyáltalán fel lehet készíteni, hosszabb távú túlélésre. Az 

biztos, hogy tartalékolni kéne az energiákat, az erőket, a készlete-

ket. A jövő generációja számára a magokat, genetikai elemeket 

biztos helyre kellene tenni, de abban sem vagyok biztos, hogy le-

het ilyen hely a Földön. Gyorsan ki kellene fejleszteni olyan növény-

zetet, ami zord időkben is táplálékhoz juttatná az emberiséget.   

Igen instabil világban élünk, egy fortyogó tűzhányó/fortyogó Föld 

tetején, s ha egy kicsit kívülről rátekintünk ezen   utóbbi 10 ezer év 

emberi nyomorúságára, meg az állatok kipusztulására, és újra fej-

lődésére, akkor nagyon másként kellene élni, jövőképet alkotni. 

 A teológiai rész előtt egy kis összekötő gondolkodásra hívom Önö-

ket még egy ehhez kapcsolódó témával. 

https://focusonblog.blog.hu/2018/10/16/a_vilagvege_lassu_lesz_es_fajdalmasan_hosszu?ajanlo=1 

A VILÁGVÉGE LASSÚ LESZ ÉS FÁJDALMASAN HOSSZÚ… Ebben 

benne lesz a vízhiány, az éhezés, a háborúk, és a járványok is. … 

„az egyetlen kissé kevésbé sötét kép az, hogy az összeomlás csak 

https://focusonblog.blog.hu/2018/10/16/a_vilagvege_lassu_lesz_es_fajdalmasan_hosszu?ajanlo=1
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fokozatosan következik be, és talán fokozatosan hozzá lehet szok-

tatni az embereket egy másfajta gondolkodáshoz.”…  

S itt egy hozzászólás is, amivel teljesen egyet tudok érteni: ”Dániel 

Uhle A külső mindig a belső kivetülése. A környezeti válság talán a 

leglátványosabb, de ott van a népesedési, kulturális, erkölcsi, tár-

sadalmi és gazdasági válság is. Ebből az alfa és az omega a tár-

sadalmi. A csodás totális individualizmusban elfelejtettük, hogyan 

lehet egymással normálisan együtt élni, együttműködni. Minden 

más ennek a következménye, kivetülése!  A válság ugyanakkor 

mindig egy átmenet lehetősége egy korszakból egy következőbe. 

Szóval vagy megtanulunk újra egymással, normálisan együtt élni, 

együttműködni, vagy rövidesen kipusztítjuk magunkat a Földről.” 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2008/04/Jegkorszakban_elunk  

„Jelenleg a Würm nevű glaciális utáni felmelegedési szakaszban, 

azaz interglaciálisban (de még mindig a jégkorszakban) vagyunk. 

Akkor mégis, miért hallunk mindenütt a globális klímaváltozásról – 

hiszen láthatjuk, volt már ilyen a földtörténet során. A kiállításon 

látható időskálák és interaktív térképek jól szemléltetik, hogy míg a 

földtörténet korábbi éghajlatváltozásaihoz több ezer évre volt 

szükség, ehhez képest a jelenlegi globális klímaváltozáshoz két és 

fél évszázad is elegendő volt. A globális klímaváltozásért felelős 

légköri széndioxid-koncentráció jelentős növekedése ugyanis az 

ipari forradalommal (18. század közepe) kezdődött.” 

Konklúzió: sürgősen, sokrétűen 

változtatni kell! 

 

S most megszólal belőlem az, ami 

ennek a kornak a szemében nem 

tudományos téziseket képvisel, a 

hívő, katolikus hittanár. 

 Nem is bírom elképzelni, hogy le-

het, hogy az emberiség a földi lé-

tet úgy tekinti, hogy csak és most 

itt hipp-hopp élünk, csak kialakul-

tunk, csak véletlen magunkra is-

mertünk, minden végső transz-

cendens ok nélkül. Csak úgy kifej-

lődtünk és csak úgy elpusztulunk? 

Ennyire nem pazarol a természet! 

Hiszem és erősen vallom, hogy 

nem lehet csak úgy az emberiség 

a Földön egy véletlen kialakult 

https://www.facebook.com/daniel.uhle.73
https://www.facebook.com/daniel.uhle.73
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dolog, élő, bonyolult szervezet, ennyire cizellált lény, mint az em-

ber. Nem ok nélkül, s nem a természet szeszélye folytán alakult ki, 

hanem ennek a létnek célja van.   

mek.oszk.hu/08300/08376/08376.doc Alfa Pont:  „Ma a világban kollektív 

szükséglet az emberi életbe vitt új minőség; a lét minősége, ami 

egyénileg és globálisan is megerősíti az egzisztenciát, békét és 

egységet teremt”… „A keresett minőség bennünk van, de egyide-

jűleg önmagunkon túl is létezik; ez az, ami szellemi, azaz isteni. Nem 

egy intézményesített isteni, hanem sokkal inkább egy a minden-

napi formában megnyilvánuló Isten. „ 

Az ember kisugárzása befolyásolhatja közeli és távolabbi környe-

zetét is. Ha megfelelően működik, a pusztulást vagy a menekülést 

is elősegítheti. De ehhez kollektíven meg kellene tanulni magunk-

kal bánni. Bennünk egy hozott nagy erő, egy ismeretlen minőség 

van. Az ember eddig nem ismert erőket is működtetni tudhatna. 

Ehhez viszont tanulás, emberibb viselkedés, szeretetre való hajlam 

stb. is kell. 

uo. „Amikor a csend mély, csordultig telített teljességgel, amikor 

megszűnik a hang utáni vágy, amikor tökéletes az Egyre való kon-

centrálás, akkor a gondolat olyan, mint a nyíl, eléri és szinte bele-

olvad a célba; ott az emberi lélek nemcsak megpillantja Istent, de 

teljesen, egészen, abszolút módon beleolvad az Ő Lényének tisz-

taságába. Feltöltődik a tiszta fénnyel, ami a lényévé válik, és ezt 

az energiát, békét, szeretetet sugározza mások felé. Ilyenkor olya-

nok vagyunk, mint egy élő világítótorony.”  

Igen, amint látszik, legfontosabb lenne ebben a csendben felis-

merni Istent, a létünk okát és célját. Céltalanul csak ténferegni, té-

velyegni lehet, de nekünk célra irányítás kellene. 

uo. „A csend a kommunikáció hídja Isten és az emberben lévő 

isteni között. A csendben a legértékesebb, a legkifinomultabb dol-

gokat találhatjuk meg.” Az emberiségnek a csend ma luxus. 

Feltételezem, hogy a materiálisabban gondolkodók a fejükhöz  

kapnak: ugyan már, hogyan beszélhetek ilyeneket, mi az, hogy az 

emberiség tudata, spirituális ereje stb. De engem ezek semmiben 

sem akadályozhatnak meg, a gondolataimban is szabad vagyok 

a földi merevségektől.  

Ez igen erősen befolyásolja az emberi elme közvetlen és távolabbi 

környezetét is, az egész Földet, és mert messze nem vagyunk tisz-

tában azzal, hogy milyen erőket mozgathat az emberi lény. Ne-

künk kollektíven nem a pusztulás felé kéne menni, lehetne más-

ként is. 
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 Igaz úgy tűnik, a modernebb ember önzőbb, lelkileg kipusztultabb 

lett, vagy/és ezzel együtt egy bizonyos szinten elfáradt. Például lát-

ható, hogy nem a szokásos ütemben szaporodik tovább, vagy ta-

lán sokkal meggondoltabb lett. A virulensséggel van baj, vagy a 

gondolkodás változott meg? Most fel kell tenni azt a kérdést, hogy 

a kultúra és a szaporodás hogy függ össze? Látható, csak azok a 

népek szaporodnak jobban, akik nem modernek, nem viselnek 

egy magasabb szintű civilizációt, igaz valamiféle bennszülött kul-

túrával rendelkezhetnek, de ez a kettő nem keverhető össze.   

Ma civilizálatlanabb területeken olyan mértékben nő a népesség, 

hogy komoly aggodalomra ad okot, ennyi embert a Föld nem fog 

tudni eltartani.  

Megoldásként a felvilágosítást, a felelősségvállalás erősítését is el 

kell végezni. Hiába hördülnek fel sokan, mondván hogy én a sza-

porodás ellen vagyok. Nem, én a felelőtlen túlszaporodás ellen 

vagyok! Ami már lassan kezelhetetlen. Szemforgató embertársai-

mat megkérdezném, hogy miért kasztrálják a macskákat, a kutyá-

kat? Azért mert túlszaporodnak, és ez zavaró lesz. Honnan tudják, 

hogy a Földnek – mint élő organizmusnak- vagy egyéb lényeknek 

nem zavaró, a mi kulturálatlan, erőszakos túlszaporodásunk? Va-

gyok annyira humánus, hogy szóljak azok ellen, akik a szomjú-

ságra, éhhalálra, tanulatlanságra, irgalmatlan nyomorra számlá-

latlanul szülik az embereket, azok nekem erősen felelőtlenek! Kö-

nyörgöm az afrikai stb. gyerekek is emberek, nekik is járna a rendes 

élet, de ha nem tudják megadni nekik a minimális emberi léthez 

szükséges életfeltételeket, akkor ne szüljenek a szenvedésre, ez 

emberkínzás. Ez nem humánum, ez nekem színtiszta kegyetlenség.  

 S nem igaz, hogy ezért mi vagy akárki lenne felelős. Akkor lennénk 

azok, ha előre megkérdeznék, eltartom-e őket, ha nem így történt, 

akkor nekem ezzel nincs dolgom. Véleményem szerint erősen fele-

lőtlenek a túlszaporodó emberek és ez nem az, amire a föld van, 

amiért a földi élet van. Kvalitatív vagy kvantitatív legyen az élet? 

Főleg, ha változás lesz a földi éghajlatban, akkor talán a földnek 

a mai csaknem 8 milliárddal szemben, 4 milliárd ember bőven 

elég lenne, hogy a lecsökkent művelhető részből eltartsa magát 

és kulturáltan élhessen. Ezt valahogy be kéne tartani, a környeze-

tünk, magunk cizellálása árán, hogy jobb, élhetőbb, minőségibb 

emberi élet legyen.      

Az kellene, hogy a lények felébredjenek arra, amiért itt vannak. 

Ennek eredménye szöges ellentétben állna azzal, ahogyan ma vi-

selkednek. Láttatni kellene velük, mi a végső, transzcendentális 

egzisztencia.   
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Megértetni, bennük mennyi tehetség, jóság, lelki szépség, és még 

szeret is van. Ha látszana, nyilvánvalóvá válna a maguk jósága, ez 

nagy tömegben működhetne, akkor megnyertük a jövőt is. De 

csak akkor.  

Míg az emberiségre lelki kultúra nélkül, nagyrészt erőszakosság, 

szeretetlenség, önzés a jellemző, addig nem számíthatunk arra, 

hogy emberi oksággal megmentjük a Földet, pedig lehetne. A kol-

lektív lelki, fizikai felelősséget kellene megtanítani mindenkinek. 

Tudjanak az életük felől felelősen gondolkozni, élni, hinni, az éle-

tünk okát felismerni. Ha ezek nem működnek, sokkal gyorsabban 

elpusztul a Föld, mint gondolnánk. 

 

Sík Sándor Fázó csillag   versrészlet. 

….Emelkedő ujjad látom Uram immár,  

Nincsen nyugodalmam régi sátraimnál.  

Ne is legyen egyhamar ezen a világon:  

A setétség órájában virrasztani vágyom 

…..Haszontalan úgyis hunyogatni pillám,  

Mikor a határban gyújtogat a villám,  

Minden este vérbe zuhan teteme a napnak,  

S a jövendők várásától népek elapadnak. 

….Virrasszak is Uram, addig legyek éber,  

Míg lehetek gyertya még a nagy feketében.  

Csorduló cseppjeim ameddig leküzdöm,  

Lángomnál míg hosszabb nem lesz keseredő füstöm. 

Jót nekem Uram már oly sokat osztottál,  

Kősziklából forrást annyit fakasztottál:  

Többet a jövőtől nem akarok várni:  

Elfogadom kezedből, hadd jöjjön akármi. 

Ha hideg jön, nem baj; ha fagy is jön, hagyján,  

Csak a rossz kanócnak égnivalót adjál.  

…. 

(1941. július) 

 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 30 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az 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. 
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