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Vissza a jövőből – II.
Mini sci-fik

Négymillió magyar
2051-ben Magyarországon négymillió ma-

gyar állampolgár élt. Ez persze pusztán becslés, 
mert a Világállam eltörölte az országhatárokat 
és megtiltotta az etnikai, faji, nyelvi, vallási sta-
tisztikai adatok gyűjtését, illetve közlését. Ugyan-
akkor a magyar tartomány mint elnevezés még 
forgalomban volt, sőt a tartományokban szabad 
választásokat is tartottak. A 2050-es választást 
III. Gyurcsány nyerte ismét, a nagy tartomány-
alapító, I. Gyurcsány unokája. A választási ered-
ményt a szállodaként működő egykori parlament 
épülete előtti téren hirdették ki, melyet 2038-ban 
Gyurcsány-térnek neveztek el, és az államférfi 
húsz méteres szobra az egykori Kossuth-szo-
bor helyén Budapest egyik nevezetessége. Itt 
minden évben megkoszorúzzák az Ismeretlen 
Kommunista sírját, aki áldozatául esett a 2010-
es ellenforradalomnak, melyet az akkori Európai 
Unió segítségével sikerült leverni. III. Gyurcsány 
beszédét nagyapja mondásával fejezte be: „Te-
gyük a dolgunkat, Magyarország!”, majd elrepült 
vakációzni a Maldív-szigetekre. A jelentések sze-
rint a tartományfőnök beszédét kétmillió nyugdí-
jas, másfél millió munkanélküli, valamint ötszáz-
ezer fiatalkorú nézte a Magyarországon fogható 
egyetlen tévécsatornán, majd megtekinthették a 
Sorstalanság című filmet. Egyes kutatók a nagy 
népességcsökkenést azzal magyarázzák, hogy 
2010 után a magyarok jelentős tömegei települ-
tek át Szlovákiába és Romániába, ahol úgy érez-
ték, kevésbé üldözik őket. 

Amikor betiltották az internetet
A Világállam viszonylag hosszú ideig kény-

telen volt eltűrni az internet működését, hiszen 
chartájában szerepelt az eszmék szabad áram-
lásának biztosítása. Az internet azonban minden 
helyi kormányzat szemében szálka volt, minde-
nütt egyre nagyobb létszámú gondolatrendőrség 

gondoskodott arról, hogy a világpolgárokat ne 
érhessék el terrorizmussal, nacionalizmussal, 
rasszizmussal, antiszemitizmussal vagy keresz-
ténységgel gyanúsítható eszmék. A Moderátorok 
egyre nagyobb hatalomra és befolyásra tettek 
szert, és egyre bonyolultabb rendszerekkel véd-
ték a világpolgárok gondolatainak politikai kor-
rektségét. A moderátorok hálózata eleve kiszűr-
te azokat a híreket és véleményeket, amelyek a 
nemzet, a család, a hit vagy a becsület jelentés-
tani fogalmába voltak sorolhatók, de természe-
tesen megállt a tudomány, mihelyt az uszítók és 
felforgatók rokonértelmű szavakat kezdtek hasz-
nálni, vagy szövegükbe idegen kifejezéseket ke-
vertek. A Moderátorok végképp nem tudtak mit 
kezdeni az iróniával és humorral, a tréfával és 
anekdotával, illetve a fordított beszéd mesterei-
vel, akik látszólag a Világállamot dicsérték, ám 
valójában szándékosan ostoba szövegükkel a 
polgárokat lázították. Csak akkor lett végre béke 
és teljes nyugalom, amikor a kínai, amerikai és 
orosz helytartóság megegyezett az internet fel-
számolásában. Kezdetben voltak zavargások, 
néhány kalózkodó internetest a máglyára kel-
lett küldeni, de a világpolgárok többsége a nagy 
világnépszavazás során kinyilvánította teljes 
egyetértését. Ezt a szavazást már nem interne-
ten szervezték, hanem a jól bevált biometrikus 
rendszert használták: a csecsemőkorban bőr alá 
ültetett személyi kód kijelzője teljesen megbízha-
tó módon bizonyította, hogy a világpolgárok 99,9 
százaléka gyűlöli és megveti az internetet. A 0,1 
százaléknyi ellenvélemény megfogalmazóit saját 
kérésükre kegyes halálban részesítették.

Pénzégetők
A 2008-as nagy pénzügyi és gazdasági vi-

lágválság 2011-ben sem akart megszűnni, hiá-
ba ültek össze egyre gyakrabban a világ titkos 
és választott vezetői. Az Európai Unió már csak 



Vissza a jövõbõl – II. 93

 2012/2. XIi. évf.

papíron létezett, a hitelekből élő országok egy-
más után jelentettek államcsődöt. A nagy bankok 
sorban felszámolták leányvállalataikat, a mun-
kanélküliség már olyan méreteket öltött, hogy a 
leggazdagabb országokban is csak a minimál-
nyugdíjat tudták fizetni, hogy az idős emberek 
éhen ne haljanak. Éhséglázadások voltak szinte 
minden kontinensen, az infláció pedig értéktelen-
né tette az összes valutát. A tőzsdék bezártak, 
a sok sávos autópályákra felengedték a szeke-
reket, fellendült a hajózás, miközben az egykor 
hírneves repülőtársaságok havonta indítottak 
csak gépeket a nagyvárosok között. A papírpénz 
egyre értéktelenebb lett, a feldühödött tömegek 
világszerte máglyákat raktak, s a szétvert ban-
kok készleteit benzinnel lelocsolták és elégették. 
A hiteleket és kamatokat nem fizették az adósok, 
a maradék munkahelyeken élelmiszerrel és tü-
zelővel próbálták enyhíteni a dolgozók gondjait. 
A cserekereskedelem viszont felvirágzott: az ősi 
munkamegosztásnak megfelelően a parasztok 
növényt termesztettek és állatot tenyésztettek, 
az iparosok gondoskodtak az emberek ruháza-
táról és lábbelijéről, a tanítók, papok, bírák, orvo-
sok, rendőrök pedig természetben kapták meg 
járandóságukat, ahogyan ez sok ezer éven át 
történt, még a pénz feltalálása előtt. A pénzben 
már senki sem bízott, sőt azokat is elüldözték az 
emberi társadalomból, akik ismét megpróbáltak 
nemesfémekkel, gyémánttal vagy igazgyönggyel 
kereskedni. Ismét karavánok szelték át a konti-
nenseket, és úgy látszott, az emberiségre ismét 
aranykor köszönt. 

Ekkor azonban egy embernek valahol a Kö-
zel-Keleten eszébe jutott, hogy az árut helyet-
tesíteni lehetne egy darab papírral, mely arról 
biztosítaná annak tulajdonosát, hogy ugyanazt 
az árut mindenféle cserebere és szállítás nélkül 
megkaphatja bármelyik helyen, amerre csak uta-
zik. Az embereknek tetszett ez az ötletes megol-
dás, egyre több ilyen papiros került forgalomba, 
melyet bankjegynek neveztek. És kezdődött min-
den elölről.

Cosa Nostra Socialista
2014-ben, amikor általános megdöbbenésre 

ismét győzött Gyurcsány Ferenc és az MSZP, 
illetve a nagy pártba végképp beolvadt SZDSZ, 
nyugati politológusok és újságírók egész serege 

próbálta értelmezni a kialakult helyzetet. Nem volt 
könnyű dolguk, hiszen a kilenc milliónyira zsu-
gorodott magyar lakosság nagy része éhezett, 
a jegyrendszer miatt már az egykori szocialista 
szavazók is utcára vonultak, az elképesztően 
magas halálozási szám miatt a kormány kényte-
len volt elrendelni az ingyenes temetéseket. Or-
bán Viktor emigrációba vonult, a Fidesz vezérka-
rát bebörtönözték, a jobboldali képviselők közül 
sokan átléptek az MSZP-be, mert meghirdették 
a szeretet és összefogás programját. 2014-ben 
egy euró már ezer forintnál is többe került, vagy-
is a külföldiek igen jól érezhették volna magukat 
Magyarországon, ennek ellenére a külföldi utas-
forgalom az 1950-es évek közepének megfelelő 
számot mutatta, vagyis mindössze tíz-húszezer 
külföldi lépte át az államhatárt. Üresen álltak a 
szállodák, és a nagy bevásárlóközpontok egy-
más után zárták be hangárszerű építményeiket. 
Az örökre befejezetlen 4-es metró alagútrend-
szerében hajléktalanok és nyugdíjasok, valamint 
munkanélküli fiatalok alakítottak ki barlanglaká-
sokat, a tömegközlekedés megszűntével minden 
utat kerékpárúttá nyilvánítottak, és e nagy siker 
következményeként Demszky Gábort ismét fő-
polgármesterré választották.

Ekkor érkezett a parlamentbe az olasz maf-
fia, a Cosa Nostra vezetősége baráti látogatás-
ra és eszmecserére. Az volt a kérésük, hogy 
Gyurcsány Ferenc személyesen tájékoztassa 
őket a siker titkáról. A magyar Cosa Nostra Ba-
ráti Társaság székházában a miniszterelnök elő-
adást tartott az olaszoknak, a kiszivárgott rész-
letek szerint a magyar vezető kifejtette, a Cosa 
Nostra (a Mi Ügyünk) túlságosan általános, 
eredménycentrikus gazdasági vállalkozás, mely 
megfelelő ideológia és tömegtámogatás nélkül 
mindig periférián marad. Javasolta, vegyék fel a 
Cosa Nostra Socialista nevet és alakuljanak sür-
gősen párttá, továbbá kössenek szövetséget az 
olasz liberálisokkal, akik az itáliai melegek, dro-
gosok, zsidók és cigányok képviseletét látják el, 
és immár megkerülhetetlen erőnek számítanak. 
A magyar miniszterelnök ismertette az egyko-
ri belügyminiszter, Kuncze Gábor korszakalko-
tó elméletét a megélhetési bűnözésről, és azt 
ajánlotta, a Cosa Nostra Socialista nyilvánítsa 
ki, hogy a megélhetési bűnözés pártja, vagyis a 
szabad verseny, a szabad piac, és az áruk sza-
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bad áramlásának híve a tolvajtól az orgazdáig. 
A baráti megbeszélés záróakkordjaként a Cosa 
Nostra vezetői megtekintették a Kossuth Lajos 
téri nyilvános kivégzéseket, három visszaeső 
tojásdobálót és árpádsávos zászlólengetőt köve-
zett meg az Antifasiszta Jogvédők Egyesülete. A 
köveket a Miniszterelnöki Hivatal nyilvános köz-
beszerzési eljárással rendelte meg. 

A Nefelejcs-művelet
A Neuron című szaklap ritkán kerül politiku-

sok kezébe, most azonban az MSZP elnöksége 
kézről kézre adta a tavaly októberi számot. He-
venyészett magyar fordításban (nem Lamperth 
Mónika fordította) olvasgatták a cikket, mely arról 
szólt, hogy végre sikerült genetikai manipuláció-
val kitörölni bizonyos elemeket az egerek memó-
riájából.

- Mi már ennél előbbre járunk! – lobogtatta 
meg a cikket Gy.F. bütykös ujjaival. – Nálunk 
már a gyógyszeres kísérletek is befejeződtek. 
Az egerek kifejezetten imádják a macskákat, sőt 
egyenesen belesétálnak a macskák szájába. A 
Nefelejcs-művelet az NBH által szigorúan ellen-
őrzött folyamat, remélem, nem tőlünk szivárog-
tatta ki valaki az ötletet – hordozta körül tekintetét 
vésztjóslóan a miniszterelnök, akinek senki sem 
mert a szemébe nézni, mert metsző és bénító 
volt az a tekintet, mint az óriáskígyóé. – Azt is 
ki fogja Szilvásy deríteni, hogyan kerülhetett „A 
jótékony feledés” címmel cikk a mi lapunkba, a 
Népszabadságba! Ez szabotázs!

Az elnökség tagjai behúzták a nyakukat, mert 
egyikük sem ismerte ennek a szónak a jelenté-
sét, csak Szekeres Imre, aki még a régi pártis-
kolán végzett, de vegyészmérnöki diplomával is 
rendelkezett. Meg is szólalt.

- A Nefelejcs-hadművelet 2002 óta folyik, va-
lódi, egyértelmű sikert 2006-ban értünk el, ami-
kor a lakosság többségének agyából kémiai úton 
eltávolítottuk az MSZP-re és az SZDSZ-re vonat-
kozó negatív emlékképeket. Pontosabban a há-
rom hónapos felejtési faktort sikerült 1989-ig ki-
tolnunk. A Nefelejcs-művelet elsősorban az idős 
populáció körében hatott, egyelőre nem tisztá-
zott, hogy a panelfalak szigetelő hatása vagy a 
kereskedelmi tévék közreműködése jelentett-e 
áttörést. Tény, hogy 2009 elején a magyar lakos-
ság hatvan százaléka azt képzeli, hogy Orbán 

Viktor a miniszterelnök, aki cigány, és a cigányok 
uralkodnak a magyarok felett.

- Ami részben igaz is! – kuncogott hátul egy 
elnökségi tag, de Gy.F. és Szilvásy kígyótekintete 
torkára forrasztotta a szót, rögtön kivezették és 
betonba öntötték.

- Nem tűröm a rasszizmust – mondta a mi-
niszterelnök, és gyengéden átölelte Dobrev Klá-
rát és Daróczi Dávidot.

- Meg fogjuk nyerni a 2010-es válaftáft is – 
mondta Hiller Iftván szűkszavúan, és párnát tett 
Vitányi Iván feje alá. A vezetőségi ülésen még 
kiutaltak néhány milliárdot a baráti sajtónak, 
majd minden tag engedelmesen nyújtotta karját, 
hogy a Nefelejcs-művelet ellenszérumát bead-
ják nekik. Mert borzasztó lenne, ha elfelejtenék 
a svájci bankszámla jelszavát, nem szólva az 
MSZP-számla PIN-kódjáról. A Nefelejcs-művelet 
áldozatainak vagyonáról később történik intézke-
dés. Az MSZP addig is saját (élő)halottjaiként 
gondoskodik róluk. Mert a párthűség lényege a 
kódszám ismerete. Például a D-209-es jól meg-
jegyezte. Nem is lett baja. Baja Ferencnek sem. 
Ez a jótékony feledés lényege.

Magyar zabatévé
2009-ben az IMF erőteljes sürgetésére a 

szocialista kormány bevezette a jegyrendszert, 
és megállapította a fejadagokat. A felnőtt embe-
rek számára (18-tól 60 éves korig) napi fél kiló 
kenyeret, fél liter tejet, egy deci étolajat és heti 
húsz deka szalonnát adtak kedvezményesen, a 
fiatalkorúak és öregek számára a fejadag fele 
járt támogatással, melyért folyamodni kellett az 
Államkincstárhoz. Az IMF túlzottan nagyvonalú-
nak tartotta a lakosság ellátását, az SZDSZ pe-
dig elítélte a szocialista kormány populista politi-
káját. Kupa Mihály, Bokros Lajos, Békesi László 
memorandumot intézett a kormányhoz, hogy a 
kádárista osztogatás helyett inkább a bankokat 
támogassa. Közben a magyar tévécsatornák 
között egyre vadabb lett a verseny a nagyobb 
nézettségért, és már nemcsak délután és este 
következtek egymás után a főzőcske-műsorok, 
hírességek vetélkedői a fényűző konyhákban, de 
lassan reggel hattól éjfélig minden televízió szin-
te kizárólag főzött a stúdiókban, még a híreket és 
az időjárás-jelentést is szakácsok vagy szakács-
nak öltözött baromarcú hírességek mondták fel. 
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Külföldön is nagy érdeklődést keltett a szociológi-
ai furcsaság, hogy miközben a magyar lakosság 
egyre nagyobb hányada éhezett, ugyanakkor 
kedvtelve figyelte, ahogyan a Magyarországon 
nem is kapható vagy csak csillagászati áron elér-
hető egzotikus étel- és italkülönlegességeket fő-
zik és kotyvasztják harsány csámcsogás és bö-
fögés közben a legundorítóbb külsejű emberek, 
akik már időnként a kamerát is lehányják, annyira 
telezabálják magukat. A magyar tévécsatornák 
egy idő után rádöbbentek, nem bírják az áldatlan 
versenyt, és trösztbe szerveződve létrehozták a 
Magyar Zabatévét, melynek legsikeresebb élő 
adásait éppen az országgyűlés üléstermének kö-
zepén kialakított amerikai konyhából közvetítette, 
a politikusok receptjeit a tátogó jelölő a siketek 
és nagyothallók számára is hozzáférhetővé tette. 
Így aztán, miközben az Európai Unióban egymás 
után törtek ki az éhséglázadások, a magyar la-
kosság kenyéren és vízen is kitartott a reformok 
mellett, és 2010-ben Gyurcsány Ferenc még a 
kolbásztöltő versenyen is legyőzte Orbán Vik-
tort, Dávid Ibolya pedig tökösmákos receptjével 
ismét átlépte a parlamenti küszöböt. Csak egy 
hír rázta meg a hazát: az SZDSZ öngondosko-
dó emberhús-receptjei nem nyerték meg a sza-
vazók rokonszenvét, bár a liberálisok optimistán 
nyilatkoztak, külföldi tapasztalatokra hivatkozva. 

A Gyurcsány-féle biorobot
A huszonegyedik század elején sikeres és 

megdöbbentő kísérletek folytak arra nézve, mi-
ként lehet a számítógépeket összekapcsolni élő 
szervezetekkel. Az áttörést a patkányok agyszö-
vet-tenyészeteivel kapcsolatos kutatások jelen-
tették, mert kiderült, a patkányok agyszövetei 
képesek arra, hogy a számítógépes szimulá-
ciós játékokban átvegyék a repülőgép irányí-
tását. Természetesen a különböző nemzetközi 
tilalmak ellenére minden nagyhatalom már évti-
zedek óta kísérletezett különféle biorobotokkal, 
és az emberi agyak és a számítógépek össze-
kapcsolása minden titkosszolgálat érdeklődését 
felkeltette már az 1980-as években. Különösen 
a balesetben, szerencsétlenségben elhunyt pi-
lóták agyszövetei iránt nőtt meg a kereslet, hi-
szen a patkányokkal ellentétben a pilóták agya 
már tartalmazta azokat az információkat, melyek 
a bevetéshez szükségesek voltak. A robotrepü-

lőgépek felderítő és harcászati alkalmazása is 
egyre fontosabbá vált, de a polgári repülésben is 
igény mutatkozott a fáradékony és folyton sztráj-
koló pilóták kiváltására, legalább (és egyelőre) a 
másodpilótai poszton. A patkányagyak által mű-
ködtetett robotpilótákat már az 1990-es években 
kipróbálták, de nagy gondot jelentett a barát-
ellenség felismerés és a megfelelő motiváltság 
hiánya, bár a patkányoknak kétségkívül szerzett 
némi örömet, amikor emberek földi célpontjait 
semmisítették meg, ezt a kémiai indikátorok is 
bizonyították. 

Az emberi agyszövetek elektronikus ingerlé-
se terén új fejezetet nyitott, amikor megtalálták 
a megfelelő motivációs ingerek gerjesztését és 
átvitelét. Az orosz-csecsen, palesztin-zsidó, fa-
siszta-kommunista, fehér-néger, albán-szerb 
vagy magyar-szlovák párosítású szimulációs 
kísérleteknél megtalálták a megfelelő motiváci-
ós ingereket, melyek hasonlóak voltak a nagy 
labdarugó klubok szurkolóinál található DNS-
mintáknál tapasztalt elváltozásokhoz. A CIA, a 
KGB, a Moszad és társszervezeteik külön-külön 
jutottak ugyanarra az eredményre, melyet kettős 
ügynökeik révén kénytelenek voltak megosztani 
egymással: a gyűlölet a leghatékonyabb motivá-
ció, melyet az agyszövetek akkor is tartalmaz-
nak, ha a gazdaszervezet már nem létezik. 

Így kezdődött el a III. világháború. A gyen-
gébb, fejletlenebb hatalmak gépeit még patkány-
agyak vezették, de a legerősebb hadseregek irá-
nyítását már átvették a donorok. A legerősebb 
fegyvernek mégis a Magyarországon kifejlesz-
tett agyszövettörzs mutatkozott, mert ez a teljes 
önmegsemmisítést garantálta: ezt nevezték ké-
sőbb Gyurcsány-szindrómának.

Sajnos, más nemzeteknél kudarcot vallott a 
kísérlet, az okok felderítésén gőzerővel dolgoz-
nak a titkosszolgálatok, mivel gáz és villany már 
nincsen. Ezért késik a Gyurcsány-féle biorobotok 
bevetése, de a szakértők optimisták.

Földön kívüliek látogatása Budapesten
Az intelligens fajokat védő és ellenőrző kozmi-

kus központ földi idő szerint húszévenként szo-
kott ellátogatni a Földre. Láthatatlan, műszerek-
kel sem érzékelhető hajójuk ilyenkor felvételeket 
készít a bolygóról, és összehasonlítja a korábbi 
adatokkal. A beavatkozás szigorúan tilos, a meg-
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figyelést robotok végzik, és a több millió lakott 
bolygó körülményeinek nyilvántartását is gépek 
hasonlítják össze. A látogatás rendszerességét 
csak nagyobb természeti katasztrófák vagy az 
egész bolygóra kiterjedő háborúk esetében bí-
rálják felül – ilyenkor a Kozmikus Tanács néhány 
tagja is kiszáll a helyszínre, mert ha a bolygó la-
kosságát a teljes pusztulás fenyegeti, a Tanács-
nak kötelessége a veszélyeztetett intelligens faj 
néhány példányát kimenteni és a Központi Em-
berkertbe szállítani. A felvételeket minden na-
gyobb városról elkészítik és mintát vesznek a 
levegőből, hogy megállapítsák annak összeté-
telét és alkalmasságát a létezés fenntartására. 
Ugyancsak rögzítik a helyi elektronikus zajokat 
és zörejeket, a kommunikáció különböző formáit, 
melyek elemzése után következtetéseket vonnak 
le a civilizáció fejlődéséről vagy hanyatlásáról. 

A rutineljárást Budapest felett is végrehajtot-
ták, ilyenkor néhány másodpercre láthatóvá válik 
az űrhajó megdöbbentő alakja és mérete, tápot 
adva különböző csacska elméleteknek külön-
böző ufókról és gonosz idegen lények invázió-
járól. A kozmikus központba továbbított adatokat 
a rendszerezés után először a gépi programok, 
majd a Tanács tagjai is elemzik, ha az illetékes 
ügyosztály valamilyen rendellenességet tapasz-
tal. Így került a 2008-as budapesti anyag is a 
Tanács elé. A felvételek és minták alapján Buda-
pest fejlődése az utóbbi húsz évben megállt, sőt 
erős romlásnak indult, lakossága lecsökkent, a 
légszennyezettség mértéke pedig százszorosan 
meghaladta azt a fokot, mely a szerves életet 
egyáltalán lehetővé teszi. Az elemzők ugyanak-
kor felfedeztek egy új hidat Budapest határában, 
melynek érdekessége az volt, hogy nem vezetett 
sehová. Az elektronikus kommunikáció értelme-
zésében is zavarok mutatkoztak, mert a tarta-
lomelemzés szerint a húsz évvel korábban rög-
zített kommunikáció ismétlődik az egyre gyérebb 
lakosság körében.

Így aztán a kozmikus tanács egyhangúlag úgy 
döntött, a további monitoring már nem szüksé-
ges. Budapestet felvették a halott városok lis-
tájára, a magyar szakértő robotot pedig átprog-
ramozták szlovák és román kommunikációra. A 
kozmikus emberkertbe mindössze egyetlen pél-
dányt sikerült befogni, de a teljesen leépült egyén 
mindössze egyetlen szót ismételgetett: „reform”. 

Romeo and Juliet, 2018
A jegyespár beállt a számítógépes anya-

könyvvezető elé. Nem sokan álltak előttük, mert 
a heteroszexuális kapcsolatok regisztrálása 
ugyan még nem volt betiltva, de az alkotmány-
bíróság minden valószínűség szerint nem fogja 
jóváhagyni a különnemű párok élettársi bejegy-
zését, mivel ezzel súlyosan kirekesztik az azo-
nos neműek már korábban kivívott jogait. Ro-
meo Smith és Juliet Taylor azonosította magát 
a bőr alá épített chipkártyával, mely tartalmazta 
mindkettőjük összes létező adatát. Már jártak a 
Genetikai Tanácsadónál, mely jobb szexet, több 
orgazmust, egészségesebb kapcsolatot és sta-
bil kapcsolatot ígért azoknak a pároknak, akik-
nek a génjeik jól összeillenek. Már elvégezték a 
kötelező szagtesztet is, mely bizonyította, nem-
csak elviselik, de kifejezetten kedvelik is egymás 
testillatát. A génteszt szerint a leendő hetero-
szexuális pár génjei kilencven százalékban kü-
lönböznek, s ez azt jelenti, hogy leendő utóduk 
génjei nem károsodnak a kopulációtól. Romeo 
és Juliet intelligenciahányadosa is megfelelőnek 
bizonyult, vagyis a regisztrációnak elvileg nem 
lehetett akadálya. A számítógép lekérte a szülők, 
nagyszülők és dédszülők adatait is, majd némi 
várakozás után levette a regisztrációhoz szük-
séges krediteket. A globális anyakönyvvezetői 
hivatal veronai egységénél több százan vára-
koztak, a homoszexuális párok között Romeo és 
Juliet szinte bűnözőnek érezte magát. Már-már 
megkönnyebbülést jelentett, amikor a géphang 
törvényben előírt semleges (sem férfi, sem nő) 
hangon közölte, a regisztráció nem lehetséges. 
A globális alkotmánybíróság döntéséig a férfi-nő 
házasságok megkötését felfüggesztik. Romeo 
és Juliet kérvényezőnek ezután nyoma veszett, 
a Global In-Calgon Security keresi őket, adat-
védelmi okokból. A nyomravezetőnek egymillió 
kreditet ajánlanak, közölte Bill Shakespeare, az 
In-Calgon szóvivője.

A betiltott Karácsony
Már a XXI. század elején érzékelhető volt az 

ellenséges hangulat a keresztény karácsonnyal 
szemben, de az Európai Unió csak 2011-ben tett 
ajánlást az ünnep eltörlésére, főleg Anglia, Hol-
landia és Franciaország támogatásával. Az indok-
lás szerint az Európai Unió sok vallású és nem-
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zetiségű, multikulturális közösség, melynek nem 
keresztény tagjait sérti a Fény Ünnepének kisa-
játítása. A helyi parlamentekben kisebb-nagyobb 
viták folytak az ügyben, de 2020-ban az újonnan 
megválasztott főbiztos, a magyar származású 
Frank Gyurcsány kötelezővé tette a Karácsony 
eltörlését és súlyos büntetést helyezett kilátásba 
mindazokkal szemben, akik akár közterületen, 
akár otthonukban megemlékeznek a kirekesztő 
ünnepről. Ekkor már az európai mecsetek és zsi-
nagógák száma meghaladta ugyan a keresztény 
templomokét, de az Európai Unió parlamentje 
nem volt hajlandó a keresztények mint kisebbség 
ügyét napirendre tűzni. Szigorúan ellenőrizték a 
fenyőfa-kereskedelmet (természetesen környe-
zetvédelmi okokra hivatkozva), a szaloncukor 
gyártását pedig népegészségügyi veszélyei miatt 
tiltották be. A szankciók ellenére ismeretlen tette-
sek az éj leple alatt karácsonyfákat állítottak több 
európai fővárosban, s bár a terroristák egy részét 
sikerült elfogni, erdők és barlangok mélyén mégis 
összegyűltek az elszánt fundamentalisták, hogy 
megünnepeljék Megváltójuk állítólagos megszüle-
tését. Ekkor az Európai Unió többségi szavazás-
sal úgy döntött, a kirekesztő mozgalom megféke-
zésére az elkövetőket a Fény Ünnepén vadállatok 
elé vetik nyilvános televíziós közvetítés alatt, a 
reklámbevételeket pedig a megélhetési bűnözők 
gyermekeinek javára fordítják. 2025-ben a „sze-
retet” szót is betiltották, helyette a „szolidaritás” 
kifejezést javasolták, de ekkor már Ahmed ben 
Kolompart választotta főbiztosnak az Unió.

A nagy szoborcsere
2009-ben a magyar sajtó azzal volt elfoglal-

va, hogy a 4-es metró már elkészült alagútrend-

szerébe betört a Duna, és szétrombolta a már 
eddig megépített rendszert is. A hosszas hall-
gatás után közzétett hivatalos nyilatkozat szerint 
az ország gazdasági helyzetében illuzórikusnak 
bizonyult amúgy is a metróépítkezés, viszont az 
alagutak némi további ráfordítással és uniós se-
gítséggel növelhetik a főváros ivóvízkészletét. 
Közben csak csekély figyelmet keltett, hogy le-
bontották a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot, 
majd ezt követően az összes jelentősebb köz-
téri szobrot ugyancsak elszállították, restaurálás 
céljából. A restaurálással a Szabad Madár Kft.-t 
bízták meg, s az ígéretek szerint mind a Hősök 
terén, mind pedig a Kossuth téren a történelmi 
szobrok teljes pompájukban fognak díszelegni 
2010-ben. A (szélső)jobboldali sajtó természe-
tesen panamáról és korrupcióról beszélt, míg a 
balliberális médiumok a műemlékvédelem rene-
szánszáról értekeztek. Felmerült a gyanú, hogy 
a kormányzati színesfém-maffia keze van a do-
logban, ám a Fővárosi Közgyűlés vizsgálata (egy 
MDF-es szavazat többségével) kizárta ennek 
gyanúját. 2010-ben, a főpolgármesteri választás 
előtt aztán ajándékot kapott Budapest: az eltávo-
lított köztéri szobrok helyébe mindenütt Demsz-
ky Gábor bronzba álmodott képmását láthatták a 
hálás polgárok, lóháton vagy gyalogosan, illetve 
Tuareg márkájú gépkocsiból integetve. A Gellért-
hegyen felállított Demszky-szobor mellékalakjai, 
az esernyős őrzővédők különösen nagy tetszést 
arattak a zömmel pesti szavazók körében, talán 
ennek köszönhető, hogy 2010-ben Demszky Gá-
bort ismét főpolgármesterré választotta a hálás 
fővárosi publikum. A Demszkyre szavazók között 
ingyen kenyér- és tejjegyeket osztott a Fővárosi 
Közgyűlés MSZP-SZDSZ-MDF frakciója.

Noé bárkája


