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A fenevad jele 666

„… senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a 
vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.” (János 
Jelenései 13, 17)

Kovács János nyugdíjas 2051-ben a cellájában el-
helyezett leolvasó alá helyezte jobb csuklóját, ahová 
születése után elhelyezték a bőr alá azt a chipkártyát, 
mely minden későbbi adatát is tartalmazta. A kedves női 
robothang közölte a pontos időt, majd közölte, hogy az 
adatvédelmi törvény értelmében minden további kom-
munikáció harmadik fél számára titkosnak minősül és 
bármilyen visszaélést szigorúan büntet a törvény, leg-
súlyosabb esetben a chipkártya bevonásával. Ez utóbbi 
azt jelentette, hogy a jogaitól megfosztott személyt bár-
ki megölheti mint a demokratikus társadalomból örökre 
kitaszított, elvetemült, megátalkodott bűnözőt. Ezután 
egy másik kedves férfi robothang felolvasta a Világállam 
alkotmányának főbb paragrafusait, majd szünetjelként a 
Világállam himnusza hangzott fel, mely a szovjet, ameri-
kai és kínai himnusz zseniális ötvözete volt, izraeli hang-
szerelésben. 

Kovács János nyugtalanul figyelte a kijelzőt, hiszen 
mindez az ő számlájára ment, és máris két teljes kreditet 
elfogyasztott a még rendelkezésére álló hatvanhétből. 
Most ismét a női robothang következett, mely tájékoz-
tatta a tisztelt világpolgárt pénzügyi helyzetéről. A hó 
végéig rendelkezésre álló kreditekből a Világbank napi 
két deciliter tejet és negyed kiló kenyeret engedélyezett, 
valamint a Világtelevízió két csatornájának folyamatos 
megtekintését. Az egyik csatornán az Állatok Királya ve-
télkedőt lehetett nézni, közismert politikusok vetélkedtek 
a megtisztelő címért, a másikon pedig ismeretterjesztő 
filmet lehetett látni a Világállam alapító atyáiról, köztük 
a magyar származású Gyurcsány Ferencről és Kovács 
Lászlóról. A chipkártya leolvasása után a fali készülék 
kiadta a napi fejadagot. Ezután Kovács János beütötte 
a 666-os kódot, és étkezés előtt elmondta a világpolgári 
hűségnyilatkozatot. Ezt a robothang nyugtázta, majd jó 
étvágyat kívánt. Kovács János, az utolsó magyar boldog 
volt. Szívből örvendezett, hogy megérte a szocialista de-
mokrácia teljes kiszélesedését.

A Nagy Szomjazás

Már legalább negyven éve folyt a terméketlen 
vita a klímakutatók között, jégkorszak jön-e, vagy 
elsivatagosodás, amikor 2031 nyarán egyetlen csepp eső 
nem sok, de még annyi sem esett Európában és Észak-
Amerikában. A meteorológusok eleinte még tréfálkoztak 
is, mennyire szép az állandó napsütés, ez a tényleg hosz-
szú, forró nyár, de aztán ők is elkezdtek gondterhelt arcot 
vágni. Minden szabadföldi termés kiégett, a legnagyobb 
vízhozamú folyók is lassan elapadtak, és a következő 
esztendőben a budapesti Erzsébet híd alatt már gyalo-
gosan is át lehetett gázolni a derékig érő, förtelmesen 
szennyezett Dunán. A Világállam katasztrófasújtotta te-
rületnek minősítette egész Európát és Észak-Amerikát, 
de nem volt képes úrrá lenni a helyzeten. A tengerparti 
vidékeken már régen munkába állították a tengervíz-le-
párló készülékeket, de csaknem hat milliárd ember szá-
mára – ennyire nőtt a két kontinens lakosságának száma 
– ezek semmiféle megoldást nem jelentettek. Megpró-
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nákban tömeges kivégzéseket tartsanak, persze kizárólag 
a kegyes halál elérése érdekében. Az önkéntesség elve 
is egyre tarthatatlanabb lett, és alig keltett feltűnést, ami-
kor kifejezetten a keresztény csoportok váltak a legnép-
szerűbbé a nagy valóságshowban. A TV 77 óriási bevételt 
könyvelhetett el, ám aztán a TV 88 még zseniálisabb ötlet-
tel állt elő: a Világállam regionális parlamentjeinek tagjaira 
lehetett szavazni, éppen azokra, akik annak idején elfo-
gadták az eutanázia-törvényt. Elsöprő siker volt.

Autisták

2052-ben a Világegészségügyi Központban válságta-
nácskozást hívtak össze, Magyarország helyzetével foglal-
koztak, mert riasztó jelentések érkeztek erről a kis ország-
ról, melyet sokan most kerestek meg először a Világállam 
térképén. A válság jelei már 2002-ben megmutatkoztak, 
de senki sem vette igazán komolyan a kialakult problémát. 
2008-ban, mindössze hat év alatt megnégyszereződött 
a diagnosztizált autista gyermekek száma – húszezerről 
nyolcvanezerre emelkedett. A szakemberek eleinte nem 
aggódtak, hiszen az autizmus tüneteit korábban eléggé 
lazán tudták csak megállapítani, ez az idegfejlődési rend-
ellenesség csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban 
és kommunikációs képességekben nyilvánul meg, de az 
abnormális viselkedés pontos okait nem ismerték. Áttö-
rés akkor következett csak be, amikor rádöbbentek, hogy 
a szülő nők szervezetében korábban lerakódott idegen 
anyagok, illetve a csecsemőknek  beadott higanytartal-
mú oltások lehetnek a drámai módon megnőtt esetszám 
mögött. Mivel az autizmus általában más rendellenessé-
gekkel együtt fordul elő, a pszichiáterek többnyire értelmi 
fogyatékosnak tekintették a betegségben szenvedőket, és 
genetikai örökségként próbálták magyarázni. 

Már 2004-ben felfigyeltek az akkori, azóta megszűnt 
Európai Unióban a magyar miniszterelnök sajátos beteg-
ségére, melyet (tévesen) borderline-szindrómának diag-
nosztizáltak, de a narcisztikus hajlamok megjelenését és 
a tényekkel való következetes szembefordulás tüneteit a 
Magyar Szocialista Párt azonosságzavarának tulajdoní-
tották. Csak később derült ki, hogy ez bizony súlyos au-
tizmus, mely a szakértők szerint az állandósághoz való 
ragaszkodásban mutatkozik meg, az egyszerű, ismétlődő 
mozgásokban, mint például a test előre-hátra ringatása 
vagy a kézfej rázása stresszhatásra, az állandóan vissza-
térő gondolatok, a kényszeresnek tűnő, de látszólag célta-
lan és körülményes foglalatosságok (például a futás mint 
sport, testőrök között), és a végletesen beszűkült érdek-
lődési kör (az úgynevezett Néró-szindróma).  Ugyanezt a 
tünetegyüttest figyelték meg a miniszterelnök feleségénél, 
aki főleg rózsaszín fényben tündöklő hídon szeretett fel-
lépni a mellrák ellen, utólag értelmezhetetlen okból. 

bálták az utolsó jéghegyeket levontatni, hogy ivóvizet 
nyerjenek belőlük, de a felmelegedett tengerekben túl 
hamar elolvadtak a jéghegyek, a vontatás energiaköltsé-
gei nem fedezték a kinyerhető ivóvíz árát. Ez a globális 
szomjazás végveszélybe sodorta a Világállamot, mely-
nek vezetői sorra lemondtak. Háborúk sora robbant ki a 
folyók, patakok és források vizéért, de a legnagyobb ve-
télkedés az egykori Magyarország vízkincséért folyt. Az 
egykor Magyarországot feldaraboló rablónépek egymás 
után könyörögtek, hogy Magyarország fogadja vissza 
őket Szent István koronája és palástja alá, de az igazi 
áttörést az jelentette, amikor Európa egykori, rettegett 
nagyhatalmai is Budapesthez folyamodtak ivóvízért. Így 
jött létre az egykori Európai Unió helyén a Magyar Szö-
vetségi Állam, az Atlanti-óceántól egészen az Uralig. 
Európa nyelve a magyar lett, és Gibraltártól egészen a 
Ferenc József-földig magyar zászlók alatt osztották az 
ivóvizet a szomjazó Európának.

Kiszavazós kivégzés

Amikor 2021-ben a Világállam elismerte a kegyes halál 
(eutanázia) állampolgári jogát, nemcsak az egészségügy-
ben és az egyházi álláspontokat illetően kellett tiltakozá-
sokra számítani, hanem az egész jogrendet is felül kellett 
vizsgálni. Az öngyilkossághoz való jog ugyanis megen-
gedte azt, hogy az öngyilkosságot elkövetni szándékozó 
személy úgynevezett „segítőt” vagy „segítőket” kérjen fel 
vagy béreljen, akik a kegyes halálhoz mintegy humánus 
alapon hozzásegítik az életuntakat. Természetesen az 
ügyvédek tanácsára ezután minden gyilkos arra hivatko-
zott, hogy az áldozat jó barátjaként, kifejezetten karitatív 
szándékból ölt, időnként még hamis búcsúleveleket is 
produkáltak, vagy arra kényszerítették az áldozatot, hogy 
megfelelő tartalmú nyilatkozatot írjon alá. Ekkor jött az a 
nagy ötlete a TV 77 nevű piacvezető televíziónak, hogy 
kiszavazós reality show keretében naponta közvetít kivég-
zéseket, mindig más-más régióból, közönségszavazatok 
alapján. A játékban résztvevőkkel aláírattak egy nyilatko-
zatot, hogy megunták az életüket és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy kegyes halálukat „idegenkezűleg” érhessék el, s az 
eseményt a TV 77 közvetíthesse. Bár a Világállam törvé-
nyei tiltották a halálbüntetést, ezzel a jogi csavarral nem 
tudtak mit kezdeni az alkotmányjogászok sem. Először azt 
hitte mindenki, óriási bukás lesz az ötletből, de a nézettsé-
gi mutatókból kiderült, a TV 77 műsorai szinte letarolták a 
teljes piacot. Meglepő volt az is, milyen sokan jelentkeztek 
a műsorba szereplőnek, igaz, a TV 77 hatalmas összeget 
kínált a boldog családtagoknak, örökösöknek. A Világál-
lam vezetői pedig úgy vélték, a már-már kezelhetetlen né-
pességrobbanást ezzel a módszerrel is késleltetni lehet, 
így ahhoz is hozzájárultak, hogy az erre a célra épített aré-
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mőföldet vásárol a sivatagok rehabilitációja érdekében. 
Európa sík vidékein egyre gyakrabban feltűntek a DRC 
feliratú terepjárók, melyekből elegáns úriemberek száll-
tak ki és tájékozódtak az önkormányzatoknál a termő-
földvásárlás lehetőségeiről. Rögtön világossá tették, 
hogy őket csak a földek legfelső, maximum harminc 
centiméteres rétege érdekli, magát a földtulajdont nem 
érinti az esetleges üzlet, vagyis semmiféle törvény vagy 
rendelet, mely a föld eladását esetleg tiltaná, erre az 
adásvételre nem vonatkozik. A gazdák között is hamar 
híre ment, hogy a DRC elképesztően magas összeget, 
háromezer eurót is hajlandó fizetni hektáronként, anélkül, 
hogy a terület tulajdonjogát is követelnék. A szerződés-
kötés után hatalmas földgyaluk jelentek meg a helyszí-
nen, és Európában addig sosem látott méretű teherau-
tók hordták a termőföldet a legközelebbi vasútállomásig 
vagy kikötőig. A legnagyobb sikert Ukrajnában, Lengyel-
országban és Magyarországon érte el a cég, több millió 
tonna termőföld cserélt gazdát néhány hónap alatt. A 
DRC készpénzzel fizetett, s a sivatagi területeken egyre 
több homokot fogott le a jó, zsíros európai föld. Voltak 
ugyan szórványos tiltakozások, megalakult a Humusz 
Mozgalom, mely megpróbálta megakadályozni a termő-
föld elszállítását, de a kormányok és bíróságok nem lát-
ták jogi akadályát az ügyletnek, mely ráadásul hatalmas 
bevételeket hozott anélkül, hogy megváltozott volna a föl-
dek tulajdonviszonya. Mire az egyes parlamentek észbe 
kaptak, a DRC tisztességesen és törvényesen befejezte 
küldetését. A gazdák pedig szokás szerint vetettek, de 
semmit sem arattak, az értéktelen altalaj nem táplálta a 
magvakat, hamar kiszáradt, és az egyre pusztítóbb szél-
viharok hatalmas porfelhők formájában vitték el mindazt, 
ami még maradt a földből.

Közép-Európa elsivatagosodása olyan gyorsan meg-
indult, hogy a kormányok kapkodó ellenintézkedései nem 
vezettek eredményre. Az autópályákat ellepte a homok, 
az önkormányzatok pedig kénytelenek voltak tevéket im-
portálni a minimális közlekedés biztosítására. Kapóra jött 
a DRC újabb, humanitárius akciója, mely a vízkészletek 
megvásárlására vonatkozott: hatalmas csővezetéket épí-
tettek, mely egészen a Közel-Keletig szállította az ivóvi-
zet. Ez a grandiózus beruházás, mely a Keleti Áramlat 
nevet viselte, megmozgatta a befektetők képzeletét is, 
sőt maga az ENSZ is védnökséget vállalt a sivatagi re-
habilitáció felett.

Kelet- és Közép-Európa síkságain 2100-ban csak né-
hány érdekes, homokba süllyedt rom emlékeztetett egy 
örökre letűnt civilizációra.

Autóvallás

2084-ben a törzs különös szertartásra készült. A 
törzs legidősebb embere ünnepélyesen magához ren-

A szomorú tény azonban az egész világot megráz-
ta: szinte az egész, hatmilliós lélekszámra csökkent Ma-
gyarország autista lett. Egy egész nép zárkózott be, még 
maguk a rendőrök, katonák, sőt a bűnözők is, a termelés 
megszűnt, a fogyasztás tejre és kenyérre szorítkozott, me-
lyet az Európai Unió utódállamai segélyként juttattak a be-
teg, önmagába zárkózott országnak. A Világegészségügyi 
Központ helyszínre érkező kutatócsoportja azt tapasztal-
ta, hogy a szerencsétlen ország egyedei kizárólag az RTL 
Klub és a TV 2 adásait nézik, és szenvedélyesen próbálják 
eltalálni, az éjjel-nappal zajló túlélő- és főzőversenyeken ki 
lesz a győztes. A kutatócsoport már egy hónapja Magyar-
országon tartózkodik, kimentésükről sürgősen intézkedni 
kell, mert az autizmus e formája valószínűleg fertőző.

Szőrösek

Amikor a GAZPROM Putyin elnök rendeletére meg-
szüntette a gázszolgáltatást Európa felé, minden ország 
nagy bajba került, de a legsúlyosabb helyzet Magyaror-
szágon alakult ki, ahol szinte valamennyi háztartásban 
orosz földgázzal fűtöttek A távfűtés rendszere omlott 
össze leghamarabb, de a gyárak, üzemek termelése is 
felére csökkent. A szén és a tűzifa ára egekbe szökött, 
a drága olaj miatt az olajkályhák sem jelentettek megol-
dást. A villanykályhákra való átállás folytán az elektromos 
energia ára is annyira megnőtt, hogy már a közvilágítást 
is le kellett kapcsolni, milliók tértek vissza a petróleum-
lámpához, a gyertyához vagy a mécseshez. Mindez egy-
beesett a drasztikus éghajlatváltozással, hiszen egyre 
hidegebb telek köszöntöttek Európára, s már a leggazda-
gabb országokban is tizennégy fokban állapították meg a 
közintézmények ideális hőmérsékletét. Ekkor következett 
be az a fordulat, melyet a biológusok, antropológusok 
és genetikusok azóta is élénken vitatnak: Európa népe 
elkezdett rohamosan szőrösödni. A hihetetlenül gyors al-
kalmazkodást a rideg körülményekhez Magyarországon 
figyelték meg először, nemcsak férfiakon, hanem – némi 
késéssel – a nőkön is. A divat hamar követte az új fej-
leményeket, a modellek is egyre szőrösebbek lettek, a 
hölgyek körében sikk lett a bajusz és a szakáll, aki nem 
volt eléggé divatosan szőrös, annak különféle hormon-
készítmények segítettek. A vastag testszőrzet segítette 
az életben maradást, és nagy volt az ujjongás, amikor 
az első teljesen szőrös csecsemő is megszületett. Kicsit 
majomszerű volt, de a miénk.

Földvásár

Az európai sajtóban csak néhány apró hír jelent meg 
egy új vállalatról, amelynek a neve Desert Rehabilitation 
Company volt, és egy nemzetközi projekt keretében ter-
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nyű drogokkal, jogosítványt pedig csak az kaphatott, aki 
bizonyítani tudta, hogy rendszeresen használ valamilyen 
nehéz drogot. A Világállam kiválóan működött, mindenki 
boldog volt, a világkormány tagjai kótyagosan nyomkod-
ták a szavazásokon az „Igen” gombokat, a világ népessé-
ge pedig örömteli módon egyre csökkent, egyre kevesebb 
nyugdíjat kellett kifizetni a világpolgároknak.

A gonosz dohányosok persze folytatták aknamunká-
jukat, titkos helyeken, pincékben és temetőkben gyűltek 
össze, hogy hódoljanak rettentő szenvedélyüknek, de 
a dohányfüstre érzékeny rendőrkutyák és a füstérzéke-
lő biorobotok hamar kiszimatolták a rejtekhelyeket és a 
dohányosokat pellengérre állították, ahol minden tisz-
tességes, drogos polgár leköphette és bántalmazhat-
ta őket. Nagy válságot idézett elő, amikor a Világállam 
elnökét rajtakapták, hogy dolgozószobájában pipázik, a 
dohányterroristák ettől felbátorodva jogvédő mozgalmat 
indítottak, néhány szakadár tagállam pedig dohányültet-
vényeket létesített és megszüntette a dohányrendőrsé-
get. A DOSZT, a Dohányosok Szabadságáért Társaság 
új programot hirdetett, és amikor a globális orvoskamara 
jelentését is közölték, mely szerint a dohányzás egyálta-
lán nem káros az egészségre, sőt mindenféle betegség 
megelőzésében fontos szerepe van, a Föld népe fellé-
legzett és dohányozni kezdett. A különböző fitness-, well-
ness-, és egyéb központok hamar átalakultak pipa-szivar-
cigarettacentrumokká, és 2045-ben már törvényt hoztak 
arról, hogy a nikotinmentes életmód veszélyezteti a tár-
sadalom fejlődését és ezért szigorúan üldözendő. 2050-
ben halálra ítélték az első nemdohányzót, s ettől kezdve 
a nemdohányzók titkos helyeken összegyűlve hódoltak 
aljas szenvedélyüknek, vagyis hogy nem gyújtanak rá. 

És így tovább.

Adósság

2108-ban a Global Bank egyik főembere maga elé 
hozatta az utolsó magyart. A magyar az előírás szerint 
térden csúszva közelítette meg a bankvezért, majd hom-
lokával érintette annak saruját. A vadember szőrös és 
büdös volt, a szolgák gyorsan lepermetezték mindenféle 
szerekkel, majd hátrább parancsolták. A főember végig-
mérte a bennszülöttet, és kissé utálkozva megszólalt.

- A törvények arra köteleznek, hogy neked, mint né-
ped utolsó fennmaradt képviselőjének átadjam a fizetési 
meghagyást arról az adósságról, melyet az utóbbi más-
félszáz évben ostoba módon felhalmoztatok. Az adós-
ság olyan nagy összegről szól, hogy alighanem fel sem 
tudnád fogni, több nulla van benne, mint ahányan valaha 
voltak a te szerencsétlen népedből. 

A magyar nem mozdult, a szolgák erősen tartották, 
tolmács sem akadt, hiszen ő volt az utolsó magyar. A 

delte a felnőtt férfiakat, akik egymás után tűntek el a 
barlangban, ahol egy félelmetes szörnyeteg állt, mely 
tompán csillogott a félhomályban. A fémből készült al-
kotmány kerekeken állt, de megroggyanva, valamilyen is-
meretlen anyag maradékai lógtak róla foszlányokban. A 
férfiak fejet hajtottak az istenség előtt, majd leguggoltak 
körben, ahogyan minden télen szokták, amikor leghosz-
szabb az éjszaka.

Az öregember elővett egy fémkannát, és óvatosan 
egy pohárnyit kimért a benne lévő folyadékból, majd a 
folyadékot a szörnyeteg belsejébe öntötte, óvatosan, 
hogy egyetlen csepp se vesszen kárba az értékes ital-
ból. Sajátos, semmihez nem hasonlítható illat terjedt szét 
a barlangban, a férfiak mélyen beszívták a szagot, hogy 
emlékezzenek rá, amikor legközelebb jönnek.  

Az öregember kinyitott valami ajtófélét, eltűnt a ször-
nyeteg belsejében, valamit matatott, aztán kellemetlen 
zaj támadt, recsegő zörejek sora, majd a szörnyeteg fel-
mordult. Életre kelt. A fiatalabbak rémülten befogták fü-
lüket, mert maga az istenség szólalt meg. Az öregember 
várakozott. 

- A motort járatni kell, ezt mondta apám, nagyapám, 
és annak az apja. Valamikor sok ezer és sok millió ilyen 
istenség ment magától azokon a széles utakon, me-
lyeknek még néhol látni a nyomát. Az olaj hajtotta a sok 
istenséget, és olajnak hívták azt a csodálatos anyagot, 
mely felbugyogott a föld mélyéről, hogy táplálja az önjáró 
istenségeket. De a kutak kiapadtak, az istenségek meg-
haltak. Ez az egy maradt életben. 

A férfiak lehajtották fejüket. Nehéz volt felfogni a 
szavak értelmét, hiszen szinte lehetetlen volt elképzelni, 
hogy ez a nehéz bálvány magától mozgott volna, még-
hozzá a szélnél is sebesebben. Azt meg végképp nem 
hitte senki, hogy voltak olyan bálványok is, melyek a 
magasba emelkedtek, és emberek százait cipelték oda, 
ahová csak akarták.

A szertartás végeztével a törzs férfitagjai feltápász-
kodtak, óvatosan hátrálva távoztak a barlangból, tiszte-
lettudó pillantást vetve a bálványon fekvő könyvre, mely-
nek szavait már senki sem értette pontosan, még a címét 
sem: „KRESZ – a közúti közlekedés rendje”.

Dohányosok

2038-ban a Világállam betiltotta a dohányzást és a 
káros szenvedélynek hódolókat törvényen kívülieknek 
nyilvánította. A dohánytermesztést és a vele folytatott 
kereskedést halálbüntetéssel sújtották, a dohányzáson 
rajtakapott vétkeseket pedig legkevesebb tíz évi nehéz 
kényszermunkára ítélték. Mindeközben a korábban üldö-
zött kábítószerek világállami monopóliummá váltak, már 
óvodáskorban megismertették a kisgyermekeket a köny-
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sérelmezték, miért nem dönthetnek saját sorsukról már 
a bölcsődében. Magyarország – mint mindig – élenjárt 
a fejlődésben, az egykori magyar parlament impozáns 
üléstermében számos csecsemőkorú honatya foglalt he-
lyet, kedvükért a szavazógombokat színes állatfigurákkal 
díszítették. Erről jut eszembe, a jogvédők ekkoriban már 
az állatok választójogát követelték, külön ombudsman őr-
ködött a házi- és vadállatok jogai felett, és 2051-ben ép-
pen Magyarország volt az első, ahol az első főemlőst tar-
tományi miniszterelnöknek választották, közfelkiáltással, 
akarom mondani együttes és egybehangzó bőgéssel.

Gyurcsány 80 éves

Gy.F. (1961) közgazdász, nagyvállalkozó 2041 őszén 
is megtartotta hagyományos előadását a budapesti 
Corvinus Egyetemen. A nyolcvanéves egykori minisz-
terelnök, a GAZPROM nyugdíjas alelnöke elérzékenyül-
ten emlékezett meg magyar származásáról, majd vörös 
szegfűkből kötött koszorút helyezett el volt harcostár-
sai sírján az országház helyén épült bevásárlóközpont 
pantheonjában. Az idős politikust és üzletembert az úgy-
nevezett magyar törzs néhány rezervátumban élő tagja 
anyanyelvén köszöntötte, és ELKÚRTAD, FERI! feliratú 
táblákkal és népi rigmusokkal szórakoztatta. Délután 
a Tienanmen (volt Kossuth) téren a Csu Cseng teázó 
előtt hosszú sorok vártak Gy.F.-re, aki dedikálta After 
Őszöd című nagysikerű önéletírását. A vezető napilap, 
a People’s Freedom újságírójának kérdésére Gy.F. el-
mondta, a hosszú élet titka a jó lelkiismeret, az őszinte-
ség, a rendszeres futás és a sok pénz.

Kedves meglepetésként az agg Demszky Gábor, Bu-
dapest örökös főpolgármestere Gy.F. jelenlétében avatta 
fel a volt miniszterelnök ifjúkori szobrát a Sándor-palo-
ta előtt. A szobrász azt a történelmi pillanatot ábrázolja, 
amikor Gy.F. döntésének súlya alatt roskadozva meg-
hozza a legnagyobb áldozatot, és elindul a palota felé, 
hogy legalább egyetlen ígéretét beváltsa.

Global Bank főembere is tudta ezt, ezért lerövidítette az 
eljárást.

- Mivel napnál világosabb, hogy nem tudsz fizetni, 
nyomorult, a csődeljárás értelmében a rád maradt adós-
ságokat eltörlöm, te pedig kezesként felelsz őseid bűné-
ért. Rabszolgám leszel.

A bennszülött vigyorgott, bólogatott, elkápráztatta a 
Global Bank fényessége.

A főember a szolgáihoz fordult.
- Fürdessétek és nyírjátok meg, heréljétek ki, jó lesz 

eunuchnak a hárememben. Nem akarok látni több ma-
gyart. Hatszázezer milliárd rublár adósságot halmoztak 
fel százötven év alatt. El nem tudom képzelni, miért ad-
tak nekik ennyi kölcsönt. Ha csak ezért nem… hogy egy-
szer vége legyen a magyarkodásnak.

Korhatár

Az idősebbek még emlékeznek, hogy az általános 
választójog korhatárának kiterjesztése valamikor 2008-
ban kezdődött el, amikor Ausztriában, az egykori Európai 
Unió egyik aprócska tagállamában 16 évre szállították le 
a korhatárt. Ezután a különböző nemzetközi ember- és 
gyermekjogi, esélyegyenlőségi szervezetek nyomására 
valóságos verseny indult meg, melyik állam bizonyul libe-
rálisabbnak és megértőbbnek e fontos kérdésben. Ami-
kor 2015-ben létrejött az Amerikai és Európai Egyesült 
Államok, egységesen 15 év lett a nagykorúság elérésé-
nek ideje, s egyúttal a választóképesség és választható-
ság korhatára is. Ugyanakkor a népesség elöregedésé-
vel egyre több nyolcvan-kilencven- sőt százéves politikus 
került be az Államok választott testületeibe, kiszorítva a 
fiatalokat. Így érthető volt az igény, hogy a választójogot 
felfelé korlátozzák, lefelé pedig megnyissák: így 2025-
ben ötven év felett már nem gyakorolhatták választójogu-
kat a polgárok, viszont minden öt évesnek megadták. Eb-
ből persze keletkeztek helyi feszültségek, az ötven felet-
tiek diszkriminációról beszéltek, míg átnevelő táborokba 
nem kerültek, ugyanakkor az öt év alatti ifjú polgárok is 


