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SIMONYI GYULA  
HÁNY EMBERRE TERVEZTE A 

TEREMTİ A FÖLDET? 
 
(„ÉRTED VAGYOK"  XVIII évf. 1. szám 2007 

február    p.5. Wolfgang Kessler: Az éhezés nem végzet – 
    Kétszer annyi embernek lehetne meg a napi tápláléka, 
mint amennyi jelenleg él a Földön. Az éhezés nem a 
hiányos élelmiszer-termelés következménye. Az éhezés az 
elosztás, - és ezzel a hatalom gondja.   p. 5. Beszélgetés 
Jean Zieglerrel: „Hatalmas érdekek forognak kockán" Az 
ENSZ élelmezésügyi szervezetének, a FAO-nak a számí-
tásai szerint a Föld nehézség nélkül tudna táplálni 12 
milliárd embert is. ...  A világ közelebb került a 
szakadékhoz, de sokan Isten oldalára állnak, hogy 
megmentsék az emberiséget és a Földet. ) 

A Föld által eltartható népességet csupán az élelem 
alapján becsülni iszonyú primitívség. Az élet csak 
zabálásból áll? S éppen magukat vallásosnak mutató 
emberek írnak így? De még ha csak állati szinten tekintik az 
embert, akkor sem lehet a táplálék alapján becsülni a Föld 
eltartóképességét. Jól ismert a kísérlet: Egy négy-öt 
négyzetméternyi kifutóba beraknak egy patkány párt. Teljes 
ellátást kapnak, és nem korlátozzák ıket szaporodásukban. 
A hónapok alatt az állomány egyre jobban kitölti a 
rendelkezésre álló teret. A létszám növekedésével nı az 
egyedek agressziója. A territóriumok szőkülésével az 
állatok egyre ingerlékenyebbé válnak. A túlnépesedett 
populációban olyan magas lesz az agressziószint, hogy 
gyilkos dühvel támadnak egymásra, és a nagy részük kihal. 
Efelé halad most globálisan az emberiség. Lokálisan már jó 
párszor elıfordult. Akik a társadalmi összeomlás mögött 
nem látják a túlnépesedést, azok felszínesek. A patkányok 
sem tanulnak a hibából, és viszonylag gyorsan ismét 
túlszaporodás jön létre. Megismétlıdik a történet párszor. 
Egyre rövidebb ciklusokban ismétlıdik. A szaporodási 
szokásaikon nem tudnak változtatni, egy dolgot azonban 
megtanultak, hogy féljenek egymástól. Ennek következmé-
nye, hogy az elviselhetıségi távolságon belül mindenkit 
megtámadnak, és ha lehet, megölik. Így kialakul egy 
egyensúlyi állapot, amely hosszú idın keresztül 
fenntartható, a faj jellemzıitıl függı egyedsőrőséggel. Ha 
tehát a szaporodást nem korlátozza sem élelemhiány, sem 
természetes ellenségek, akkor patkány patkánynak lesz 
ellensége és a belháború halottainak száma kerül 
egyensúlyba a születésekkel. Szép kis fenntarthatóság! Ezt 
szánja a Teremtı sorsul az emberiségnek? Hogy miután 
tudománnyal sok csatát nyertünk a betegségek és az éhín-
ség ellen (de persze a háborút nem nyertük meg, a 
túlnépesedés miatt teljes vesztésre állunk), az erıszak 
halottainak száma legyen egyensúlyban a születésekkel? 
Csak eddig terjed a tudományunk? Amíg a nemzésben 
állati szinten marad az emberiség, addig sorsa is az 
állatoké! (Jelenleg az emberi nemzések FELE a nemzı pár 
szándéka ellenére történik!) A szegényeket már megint 
becsapja a hazug/buta vallás, a nép ópiuma. Csak egy 
Isten van, a Teremtı, s csak egy igaz vallás, a Teremtés 
megértése és tisztelete. Aki nem tanulmányozza a 
Teremtést, az ne dumáljon, ne hozzon szégyent az 
igazi vallásra, s ne ámítsa a szegényeket technokrata pri-
mitívségekkel. Kíváncsi lennék, hogy ez a Kessler meg 
Ziegler a magyar ökolábnyom szint felén él-e. Ugyanis 
ennyi jutna nekik is, ha igazságosság lenne a Földön. Ha 
pedig megvalósulna, amit állítanak, a kétszer annyi ember, 

akkor az indiai átlagszint jutna nekik is. Van fogalmuk a jó-
módú paradicsomokban élı íróasztal-moralistáknak a 
valódi világról? Mi mozgatja azokat, akik félresöprik az 
elıvigyázatosság elvét? Abból mi kár lehet, ha lassul a 
népességrobbanás? Persze joggal félnek attól, hogy 
nyugdíjas korukra nem lesz aki biztosítsa megszokott 
jólétüket. Ez valós félelem, mert a fogyasztói társadalomnak 
bizony vége lesz. De felelıtlenség ezért pilótajáték-szerően 
bepalizni egy további generációt, hogy ne mi járjunk 
rosszul, hanem ık: legyen elég gyerek, hogy minket 
tartsanak jól öregkorunkra - aztán a következı generáció 
majd viselje a még nagyobb túlnépesedettség ırületét és az 
elkerülhetetlenül következı, még erısebb fogyás terhét? A 
FAO élelem-ügyekkel foglalkozik, nem ökológiával vagy 
szociológiával. Ha azt mondják, 12 milliárd is élelmezhetı 
lenne, az nem jelenti azt, hogy szerintük 12 milliárd ember 
élni tudna a Földön. Nem feltételezhetı, hogy sertéstelep-
szerőségre gondolnak, ahol minden embernek jut egy 
ketrec és elég élelem. Nem feltételezhetı, hogy azt 
gondolják, ehhez érdemes kipusztítani minden ember által 
nem ehetı élılényt. Már Engels megmondta, hogy noha a 
Föld véges, mégis végtelen számú embert el tud tartani, 
mert a tudomány fejlıdése végtelen. A szegényeket 
becsapják az ilyen félesző technokrata biztatások. Aki a 
szegényekkel törıdik, így teszi föl a kérdést: Miért a 
gazdagok kiváltsága (volt mindig is) a családtervezés??? 
Az igazságosság sokmindenre gyógyír, de a fı 
problémában nem segít. A túlnépesedett régiók 
igazságosság esetén is villámgyorsan tönkremennének. 
India duplán túl van terhelve, pedig az indiaiak átlaga csak 
a magyar fejenkénti ökolábnyom negyede. Nem lehet 
százmilliókat máshová költöztetni (de hová is? lényegében 
már csak az Amazonas rejt egy kis biokapacitás tartalékot, 
de az messze kisebb, mint a Föld túlterheltsége). Nem lehet 
százmilliókat máshonnan ellátni. "Az emberek 
születésükkor nem hülyék, csak tudatlanok. Hülyévé az 
oktatás teszi ıket." (Russel) Kultúra Anya - fogalmazza 
máshogy az ilyesfajta oktatást Quinn, de nyugodtan 
idesorolhatók némely tudománytól tanulni lusta/gıgös 
vallások és mozgalmak is. Bár sokan a Teremtı Isten 
oldalára állnának, a hadúr istenek, a törzsi, klán, 
nacionalista, szexista, növekedés-mániás, szaporodást 
erıltetı, követıit jómódúvá tevı, természet-pusztító 
technokrata, benzingız-illatáldozatot kedvelı, ember-
teremtette istenek helyett.  

 
SZÉPLAKINÉ ERZSÉBET 

IMÁDSÁG HÚSVÉTI GYÓNÁS UTÁN 
 

Én Édes Istenem! Hálát rebeg lelkem… tanultam meg 
egészen kicsi koromban az esti imát. Azóta tudom Uram, 
hogy hálát kell adnom minden nap végén. Hála Neked! 
Ifjúkoromtól fogva pedig tudatosak ezek az esti 
lelkiismeretvizsgálatok. Megtapasztaltam, hogy valóban 
mindenért hálával tartozom Neked. Hálásan köszönöm az 
életemet, hogy létben tartottál, hogy megıriztél a Magad 
számára. Vezettél sok göröngyös úton át és megóvtál a 
kísértések idején. Ma már látom ezeket az állomásokat, 
visszatekintve eddigi életemre. Köszönöm a családot, 
amelybe beleszülettem, a nélkülözéseket, a lenézettséget, 
késıbb a sok betegséget-mőtéteket. Ezekkel mind 
erısítettél és segítetted lelkem érzékenységét a mások 
bajának észrevételére. Hála érte! Köszönöm, hogy ifjúsá-
gom elején találkoztattál két Neked szentelt élető emberrel, 


