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Vissza a jövőből
Mini sci-fik IV.
A törvény nevében

2020-ban az Európai Unió minden korábbinál
nagyobb birodalommá alakult, mert ekkor vették
fel Oroszországot és az észak-afrikai államokat
is a közösségbe. Az Unió új piacokat keresett,
és előre menekült, mert Kína már minden tekintetben lekörözte, és a kínai import ellentételezésére alig volt többé remény. A 2020-at követő
időkben azonban egyre inkább érzékelhetővé
vált, hogy ilyen hatalmas birodalmat nem lehet
egyetlen központból, Brüsszelből irányítani. Az
eurokraták elkülönült kasztja nem vett tudomást
a problémákról, továbbra is olyan törvényeken
vitatkoztak, melyek senkit sem érdekeltek, mert
betarthatatlanok és ésszerűtlenek voltak. Mióta
megszűnt a NATO és az Amerikai Egyesült Államok visszavonta csapatait Európából, a fegyveres konfliktusok, felkelések, éhséglázadások
egyre gyakoribbá váltak, az elsorvasztott nemzeti bábkormányok képtelenek voltak fenntartani
a rendet és biztonságot. A különböző fegyveres
milíciák, önvédelmi csoportok mellett egyre kisebbre zsugorodott az állami rendőrség, a különböző maffiák pedig egyre nagyobb magánhadseregeket állítottak fel klienseik védelmére. Az
egykori magyar belügyminiszter emlékére „lex
Kunczénak” nevezett új törvénnyel megpróbálták
legalizálni az úgynevezett megélhetési bűnözést,
az európai adóhivatal pedig adókötelessé tette
a lopást, betörést, rablást, hogy bevételeit növelje. Miután a bűnözők megfogadták a magyar
adóoptimalizálási tanácsokat, visszaállították a
halálbüntetést, és Brüsszel eladta a nyilvános
kivégzések közvetítési jogát a két legnagyobb
kereskedelmi tévének. Nagy-Európa népe éppen
ezeket a műsorokat nézte, amikor a kínai ejtőernyősök elfoglalták Brüsszelt. Mindenki örült, aki
nem, azt… (itt a Cenzori Hivatal törlése következik).

Melegfront

Valamikor régen még viccelődtek azon, mi
lesz, ha a homoszexualitás kötelezővé válik, de
2030 után már nem számított jó tréfának a másság korlátlan tisztelete. A globális túlnépesedés
megakadályozása érdekében a Világállam rendkívül szigorú törvényekkel próbálta betiltani a heteroszexuális kapcsolatok létesítését, a különnemű házastársak regisztrációját megnehezítették,
a gyermekvállalást pedig engedélyhez kötötték,
minden tagállamban meghatározott kvóta szerint. Miután a szigorítások ellenére sem csökkent
a népesség növekedése, 2041-ben törvényben
tiltották meg a heteroszexualitás bármilyen reklámját, képi vagy írásos megjelenítését, és a
világirodalom alkotásait is cenzúrázták, hogy
kigyomlálják a különneműek szexuális életére
vonatkozó, pornográfnak minősülő utalásokat.
A törvény első kiegészítésében azt is szabályozták, hogy a heteroszexuálisok kötelesek jól
látható helyen másságukra utaló jelzést viselni,
továbbá megtiltották, hogy nyilvános helyeken
megjelenjenek, őket kiszolgálják, alkalmazzák.
Az emberjogi intézmények kétségbeesett erőfeszítéseket tettek a megalázó kirekesztés ellen, a heteroszexuálisok pedig elszánt földalatti
mozgalmakkal és titkos összejövetelekkel, időnként terrorcselekményekkel figyelmeztették a
többségi társadalmat embertelen intézkedéseik
veszélyeire. Néhány évtized múlva a Világállam
vezetői elégedetten állapították meg, hogy az
emberiség létszáma drasztikusan csökken, később pedig rádöbbentek, hogy immár a kihalás
veszélye fenyeget. Mivel azonban gyermekek
már egyáltalán nem születtek, az emberiség befejezte korántsem áldásos működését a Földön.
Volt azonban egy parányi sziget, ahol egy emberpár túlélte az üldöztetést. Ádámnak és Évának nevezték őket.
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Az ábécé eltűnése

A huszonegyedik század elején Magyarország élen járt a fejlődésben. Nem minden téren,
de az oktatási reformok ügyében mindenképpen.
Mindezt Ho Min-Csung, a Világállam oktatási minisztere jelentette ki, amikor Budapesten felavatta Magyar Bálint és Hiller István szobrát. A két
egykori politikus egymást átkarolva áll ezután a
Szalay utcában, az egykori művelődési minisztérium előtt, mely ma szállodaként üzemel. MinCsung emlékeztetett arra, hogy annak idején az
úgynevezett kakaóbiztos számítógépek és digitális táblák használatának elterjesztésében élenjáró kis ország mindent megtett a diákok terheinek csökkentése érdekében, illetve a tanítók és
tanárok feleslegességének tudatosításában. Az
igazi áttörést azonban a beszéddel irányítható
számítógép-program adta, melynek kidolgozásában ugyancsak részt vettek kiváló magyar kutatók. A lexikális tudás eltűnése után jogos igény
támadt arra is, hogy a diákok agyát ne terheljék
a számolás és a betűvetés fárasztó, gépies elsajátításával. A beszéddel irányított számítógépes rendszer azonnal megmondta, mi mennyibe
kerül, a lediktált levelek kinyomtatására sem volt
szükség, hiszen maga a szöveg audiovizuális
formában azonnal megjelenhetett.
Néhány évtized múlva az írás bármilyen formája elavult, a számítógépek klaviatúráját már
csak az írástörténészek ismerték, de kézzel már
maguk az írástörténészek sem tudtak írni. Mikor
azonban a világméretű éhséglázadás háborúba
torkollt és a globális áramszolgáltatás összeomlott, már senki sem akadt a túlélők között, aki
tudott volna számolni, írni és olvasni. Ekkor jelentek meg a barlangok falán az első rajzok és
különös, egyezményes jelek, de a törzsi varázslók megtiltották a jelek használatát, mert homályosan emlékeztek arra, hogy az ilyesmi gonosz
dolgokhoz vezet. „Nem kell telezsúfolni a gyermekek fejét minden felesleges dologgal” – jelentette ki a fővarázsló, és kiküldte az ifjakat rőzsét
gyűjteni, hogy máglyán elégethessék azt, aki tovább számol a tíz ujjánál.

szavazta, hogy a szlovák nyelvtörvényt terjes�szék ki Magyarországra is. Indoklásul felhozták,
hogy egyrészt Szvatopluk csúnya csalás áldozata lett, és ezt a magyarok is elismerik, másrészt
a magyarok mind elmagyarosodott szlovákok,
továbbá elnyomják a szlovák kisebbséget, és a
magyar cigányok is elmagyarosított szlovák cigányok. A magyar Külügyminisztérium először nem
mert reagálni, majd tréfára vette a dolgot, mire a
szlovákok további követeléssel álltak elő: minden
Tóthnak vagy Tótának nevezett magyar állampolgárságú személy azonnal szlovákosítson Szlovákra. Az ügy az Európai Unióban is visszhangot
váltott ki, de a többség nem óhajtott állást foglalni
a két ország konfliktusában. Az elcsatolt területek
képviselői messzemenően támogatták a jogos
szlovák igényt, majd hosszas tárgyalások után a
magyar kormánynak sikerült kiharcolnia egy három éves moratóriumot, hogy a szlovák nyelvű
ügyintézésben járatlan magyar köztisztviselők
legalább alapfokon elsajátíthassák ezt a gyönyörű, nagy irodalmi hagyományokkal rendelkező világnyelvet. Jelentős sikerként könyvelték el, hogy
– egyelőre – csak kétnyelvű utcatáblák lesznek
Budapesten, és a Kossuth Rádió (MR1) vasárnaponként fél órás műsort magyar nyelven is
sugározhat. A választási koalícióra lépett MSZPSZDSZ kampányának jelszava – AKI SZLOVÁK,
VELÜNK TART! – nagy népszerűségnek örvendett, s az ismét kormányfőnek jelölt Gyurcsány
(akinek nem kellett szlovákosítania) szívére tett
kézzel gyakorolta a szlovák himnuszt.

Teleport Co.

A sci-fi írókat már száz éve izgatta a
teleportáció, vagyis az anyagátvitel lehetősége.
Elképesztő összegeket fordítottak a világ leggazdagabb államai arra, hogy titkos kísérletekkel
igazolják vagy cáfolják ezt a lehetőséget, természetesen leginkább katonai szempontból érdekelte őket a dolog. Képzeljünk el egy szerkezetet, mely a feladónál atomjaira bont egy tárgyat,
majd az információt valamilyen vezetéken keresztül továbbítja egy fogadó szerkezetnek, mely
mintegy rekonstruálja, felépíti az eredeti tárgyat.
Persze az írókat leginkább élőlények teleportáAki szlovák, velünk tart!
2020. elején, miközben az MSZP és az lása foglalkoztatta, az ember belép egy kamráSZDSZ azon vitatkozott, legyen-e két héttel elő- ba a Föld egyik pontján és kilép szinte azonnal
rébb hozott választás, a szlovák parlament meg- egy másik ponton, esetleg egy távoli bolygón,
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ahol már sikerült telepíteni egy fogadóegységet.
Sok milliárd dollárt öltek bele a kutatásokba, de
az egész kérdés megragadt elméleti szinten,
mindössze néhány szubatomi részecskét sikerült
továbbítani egy alacsony feszültségű villanyvezetéken. 2015-ben egy fiatal magyar fizikus tanulmányt közölt egy tekintélyes folyóiratban az
anyagátvitel problémájáról, sőt egy szabadalmat
is benyújtott, de a hivatal elutasította, mint olyan
komolytalan találmányt, amilyen az örökmozgó.
Ahogyan ez lenni szokott, a magyar találmányt
ellopták, és 2021-ben az amerikai-izraeli vegyesvállalat, a Teleport Company piacra dobta
a személyi számítógéphez csatlakoztatható mini
teleportot. A készülék úgy festett, akár egy nagyobb nyomtató és egy mikrosütő keveréke, és
napok alatt meghódította a civilizált világot. Négy
kilós tömeget lehetett csaknem fénysebességgel
egyik helyről a másikra küldeni, leggyakrabban
persze pizzát rendeltek, vagy egy csokor virágot
küldtek a segítségével. A világgazdaság szinte
belerokkant az új találmány népszerűségébe, a
posták, csomagküldő szolgálatok gyakorlatilag
megszűntek. A vám- és pénzügyőrségek is későn eszméltek, mert a gyémánt- és nemesfém
küldemények ellenőrizhetetlen áramlása mellett
a kábítószer teleportációs forgalmazása is szinte
megoldhatatlan problémát jelentett, nem is szólva a teleportált bombákról, melyeket a terroristák
illetve ellenséges államok küldözgettek. Összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa, s elrendelte a
teleportáció azonnali betiltását. Amerika azonban rögtön megvétózta a döntést, Kína pedig elkezdte piacra dobni a lényegesen olcsóbb Peking
márkájú teleportot, mely már húsz kilogrammos
küldeményt is képes volt továbbítani, elsősorban
fehérneműt és játékárut. Nagy áttörést jelentett,
amikor Japánban sikerült először egereket, majd
macskákat is átküldeni egyik szigetről a másikra,
ám ekkor kitört a harmadik világháború és megszűnt az internet is. A postások és pizzafutárok
fellélegezhettek.

Parlamenti klónok

A lisszaboni szerződés aláírása után az Európai Unió új vezetése titkos határozatot hozott,
melynek lényege az volt, hogy a tagállamok országgyűlésének képviselőit klónoztatja, s ilyen
módon a sok költséget felemésztő helyi válasz-

tásokat megszüntetik. Így mihelyt egy képviselő
meghal, automatikusan helyére lép egy tökéletes
hasonmása, ez pedig megnyugtatólag fog hatni
az illető tagállam népére, mely hisz a demokráciában és a többség akaratának érvényesülésében.
A kísérletet először a leggyengébb tagállamban,
Magyarországon kezdték el, mivel ott az egész
politikai elit közutálatnak örvendett, és húsz éven
át mégis a helyén tudott maradni. A klónok létrehozása sikeresnek bizonyult, fehérjetömegüket
gyorsított eljárással szaporították, oktatásuk és
nevelésük egy Sulinet-program keretében valósult meg, százötven szavas szókincsükben szerepelt a „versenyképesség”, „hitelesség”, „felelősség”, sőt az „útelágazás” is, mutatóujjukat pedig
alkalmassá tették három gomb felváltva történő
nyomására, mihelyt meghallották az „igen”, „nem”
illetve „tartózkodás” pavlovi reflexeket kiváltó utasításait az országgyűlési frakció előénekesétől.
A párt- és frakcióvezetőkből illetve a szóvivőkből
mindjárt többet is legyártottak, hiszen ezeknek
gyakran kell egyszerre több helyen fellépniük,
hogy elmondják a betanult mondatokat, a feltett kérdésektől teljesen függetlenül. A magyar
lakosság eleinte csodálkozott, hogy képviselői
nem mutatják az öregedés jeleit, később azonban hozzájuk szoktak, sőt meg is szerették őket,
mint ifjúságuk elnyűhetetlen emlékeit – így került
sor az Európai Unió képviselőinek klónozására
is, de őket már megtanították a mellékhelyiségek
idegen nyelvű feliratainak jelentésére is.

Piss Car

A fokozódó energiaválság idején az autóipar
kétségbeesetten kereste a megoldást gondjaira,
de sem az elektromos autók, sem a napelemes
járművek nem terjedtek el, az egyre nagyobb,
globális éhínség pedig véget vetett a bioüzemanyagokkal folytatott, amúgy ígéretes próbálkozásoknak. A hidrogénhajtású gépkocsik,
melyek a víz felbontásából nyerték a hidrogént,
sokáig népszerűek voltak, ám a világ vízkészleteinek rohamos csökkenése után a víz drágább
lett, mint a benzin valaha is, így az eladhatatlan
új autók közé a hidrogénhajtású járművek is odakerültek. Még a 2000-es évek elején felröppent a
hír, hogy az emberi vizelet a tiszta víznél sokkal
inkább alkalmas hidrogén előállítására, különösen akkor, ha megfelelő alkoholtartalommal is
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rendelkezik. A legenda szerint egy szovjet tankvezető, Alekszej Ivanovics Volkov mentette meg
a helyzetet, amikor a kurszki ütközetben elfogyott az üzemanyag, Volkov dühében belevizelt
a benzintartályba, és a tank elindult. Volkovot a
Szovjetunió Hőse címmel tüntették ki, később
azonban szabotázs miatt Szibériába száműzték.
A szovjet mérnökök sikeres kísérleteket végeztek Moszkvics és Zsiguli típusú gépkocsikkal is,
de az áttörést egy német cég érte el, mely Piss
Car márkanéven egy kizárólag vizelettel működő
népautót dobott a piacra 2033-ban. Mivel megszokott jelenséggé vált, hogy a férfiak akár az
út mentén is feltöltötték a gépkocsijuk tankját, a
nőszervezetek nyomására olyan modelleket is
forgalmaztak, melyekben a hölgyek akár vezetés közben is tankolhattak, a sofőrülés helyére
szerkesztett, rugózott vécéülőke segítségével.
A nagy, családi vizeletgyűjtő hordók egyre több
helyen jelentek meg a garázsok mellett, és új,
jövedelmező üzletág lett a nyilvános illemhelyek
termékének szelektív gyűjtése és tárolása is. A
nagy sörfogyasztó államok, például Németország vagy Csehország már exportra is termelt,
mások azonban a magasabb alkoholtartalmú
orosz üzemanyag mellett voksoltak. A Piss Car
egyedül Magyarországon nem aratott sikert,
mert az adóhivatal olyan magas illetéket szabott
ki a vizeletre, hogy inkább a II. világháborúban
már bevált fatüzelésű gépkocsikat vásárolták továbbra is.

Az irodalom halála

A szövegszerkesztő programok után a számítógépes fejlesztők egyre nagyobb sikereket értek
el a különböző fordítóprogramokkal, majd megszülettek az első, angol nyelvű szépirodalmi kísérletek is. A számítógép a betáplált információk
alapján tetszés szerinti témában tudott előállítani
teljesen hitelesnek ható szövegeket klasszikus
szerzőktől, Shakespeare-től Dickensig, majd a
verstani és regényelméleti alapokat betáplálva
az amatőr szerzők is képessé váltak saját szövegük korrigálására és tetszés szerinti bővítésére. Hamarosan megjelentek az első, kizárólag
komputerek által írt művek, és az olvasóközönség kitörő örömmel fogadta az így gyártott krimiket, fantasztikus regényeket, erotikus, pornográf
műveket. A kisebb nyelvek piacán is megindult
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a mozgolódás, az élő írók és költők legnagyobb
bosszúságára, akik minden követ megmozgattak a számítógépes irodalom visszaszorítása
vagy legalább szabályozása érdekében. Az angol mintára létrejött SHT egyezmény (Standard
Hungarian Authors) kidolgozta a magyar szabványt, mely kizárólag Imre Kertész, Esterházy,
Nádas, Spíró és Kornis műveinek szókincsét
tartalmazhatta, és csak e szerzők alapműveinek további generálását tette lehetővé. A gondolatrendőrség csírájában elfojtott minden e körön kívül eső próbálkozást, így a huszonegyedik
század végén a korábbi magyar szerzők művei
végleg feledésbe merültek. Mivel azonban ekkor
már maga a magyar nyelv is csak a bennszülöttek érintkezésében maradt fent szórványosan, a
magyar irodalom halálát mindenki úgy értelmezte, hogy a magyar tartomány végre bekerült a
globális kultúra élvonalába.

Humán Reprodukciós Hatóság

2018-ban a Világállam magyar tartományában
is létrehozták a Humán Reprodukciós Hatóság
budapesti központját. A Human Reproduction
Authority magyar hivatala adta ki az engedélyt
fiatal házasok gyermekvállalására. A 20 és 30
év közötti, lakással és állással rendelkező fiatalok száma meglehetősen kevés volt, s mivel az
engedélykérő űrlapot tanúk jelenlétében, angolul
kellett kitölteni, viszonylag kevesen jelentkeztek
a hatóságnál. A tisztviselő idősebb, afroamerikai
hölgy volt, aki a formaságokat mellőzve próbált
segíteni a fiataloknak, bár magyarul nem tudott.
- Tudják, sokkal nagyobb esélyük volna örökbe fogadási engedélyre, különösen akkor, ha
egyneműek volnának. Én megértem Önöket, de
a kvótát tartanunk kell, különben súlyos büntetést
szabnak ki a tartományra. A magyar tartomány
optimális lélekszáma ötmillió, vagyis jelentős lemaradásban vagyunk, tekintettel a bevándorlók
egyre növekvő számára. Meg kell, hogy értsék,
a tartományt a Világbank és az IMF nem finanszírozza, ha munkaképtelen, hosszas gondozást, táplálást, iskoláztatást igénylő gyermekekre
költjük a pénzt, miközben importálhatunk fiatal,
életerős felnőtteket is. De ne csüggedjenek, a
kérvényüket iktatjuk és jövő évben újból automatikusan elbíráljuk.
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A fiatal pár a Hatóság kapujában átvette az
ajándék óvszercsomagot, illetve a brosúrát az
ingyenes meddővé tétel lehetőségeiről. Fejük felett kigyulladt a Világállam jelszava: FEGYELEM,
TAKARÉKOSSÁG, STABILITÁS.

megosztotta vele élete nagy titkát és felajánlotta
támogatását.
- Köszönöm, papa! – mondta. – De szerencsére nem szorulok rá. Mi már nagyobb pénzekkel dolgozunk. Jól jön az a kis összeg öreg
napjaidra.
Így aztán K.M., a párt és a munkásmozgalom
Kóma
régi
harcosa átutalt ötvenezer forintot a Vörös
K.M., a párt és a munkásmozgalom régi harcosa 1989. június 6-án gutaütést kapott, amikor Segélynek, amelyet most krízisalapnak nevezértesült Kádár János haláláról. A leggondosabb tek.
kezelés ellenére sem tudták kihozni a kómás álRetró
lapotból, bár állapotát stabilizálták. K.M. felesége
Ahogyan közeledett 2012. december 21-e,
időközben elhunyt, egyetlen fia belépett az ide- úgy ontották a különböző elméleteket tudósok és
genlégióba, majd bankár lett Panamában. A Párt áltudósok, mi lesz a világgal e nevezetes dátum
legfelső vezetése tudott arról, hogy K.M. elvtárs, után. Ugyanis az ősi maya naptár szerint ekkor
az egyik nagy külkereskedelmi cég vezetője kezdődik egy új világkorszak, a hatodik világ.
szorgalmasan gyarapította magánvagyonát, de Egyesek a világvégét hirdették, apokaliptikus
senki sem sejtette, hogy K.M. svájci bankszám- látomásokkal és jóslatokkal borzolták az embeláján harminc millió dollár alussza Csipkerózsi- rek idegeit. A csillagászok dühödten cáfolták a
ka-álmát. Időközben sorra elhunytak K.M. régi feltételezést, hogy a Föld és az egész Naprendharcostársai, őt pedig csaknem lekapcsolták a szer valamiféle galaktikus egységbe kerül az
lélegeztetőgépről, amikor 2009 nyarán váratla- egész univerzummal, a biológusok kinevették az
nul felült az ágyban, és oroszul kezdett beszélni, elméletet, mely szerint valamiképpen újraproguborkát és vodkát követelt. A fiatal ápolónők egy ramozódik az emberi DNS, új faj jön létre egy
kukkot sem értettek, de a professzor még a régi felgyorsult időben, megnyílik előttünk az ötödik
rendszerben nőtt fel, és elkezdett kommunikál- dimenzió, véget ér a technika és a pénz uralma –
ni a beteggel. A sebtében összehívott konzílium és így tovább. Egy magyar tudós is előrukkolt vamegállapította, hogy K.M. immár teljesen egész- lami új elmélettel: szerinte 2012 után egyszerűen
séges, emlékezőképessége is lassan visszatér, megfordul az idő, ahogyan a homokórát megforde nem szabad semmivel felizgatni, ami esetleg dítják, s az egész emberi történelem visszafelé
újból előidézhetné az agyműködés károsodását. fog folyni, anélkül, hogy az emberek ezt érzékelNéhány nap múlva a lábadozó beteget megláto- nék. Dr. Kovács teóriája csak itthon keltett némi
gatta a Párt doyenje, akitől K.M. érdeklődött a visszhangot, elsősorban a kereskedelmi tévék
politikai helyzetről, és örömmel vette tudomá- és a bulvársajtó foglalkozott a vicces emberrel,
sul, hogy néhány nehéz esztendő kivételével a az igazi tudósok pedig ízekre tépték ezt az újabb
proletariátus élcsapata tartotta és tartja most is ostobaságot, hiszen logikai képtelenség volt,
kézben a szocializmust építő ország kormányát. hogy a mostani felnőttek visszafiatalodjanak,
K.M. számára engedélyeztek egy rövid városné- szüleik, majd nagyszüleik feltámadjanak, és az
zést is gépkocsival, és K.M. elégedetten állapí- emberiség minden zökkenő nélkül szép lassan
totta meg, hogy Budapest húsz év alatt mit sem végigmenjen visszafelé a megtett úton, a kapitaváltozott, még az állványerdők is a régi helyen lizmusból a feudalizmusba, majd a rabszolgaság
magasodtak, sőt pontosan ugyanott szedték fel a korába, a törzsi társadalmakig, Ádámig és Éváig,
villamossíneket, ahol két évtizede elkezdték.
vagy darwini szemlélettel egészen az egysejtűig.
K.M. kiemelt nyugdíja időközben szépen gyűlt
Dr. Kovács hírneve szétfoszlott 2013. első hóés kamatozott, és váratlanul eszébe jutott a züric- napjaiban, hiszen nem történt semmi – ő maga
hi bankszámla jelszava is. Fia, a panamai bankár is kénytelen volt belátni, hogy tévedett, és vis�meglátogatta K.M.-et szerény rózsadombi villá- szatért eredeti hivatásához – a villanyóra-leolvajában, és könnyekig meghatódott, amikor apja sáshoz. Aztán egy szép napon reggel felfigyelt
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Vissza a jövõbõl

arra, milyen fiatalos arc néz vissza rá a tükörből, mintha a haja is kezdett volna kinőni, majd
felfigyelt arra is, hogy a vécécsészében fordítva
örvénylik le a víz, sőt a villanyóra kereke is mintha visszafelé forogna. Kellemes érzés fogta el,
amikor kezébe vette a tegnapi újságot, de mivel
mindenki ezt olvasta, nem tudatosult benne az
élmény. Ugyanilyen kellemes érzésekkel nézte
a televíziós csatornák között kattintgatva az ismétlések ismétléseit, s az évek múlásával egyre
jobban kedvelte az ifjúsági, majd a gyermekműsorokat, sőt megérte még azt is, hogy hétfőnként
adásszünet volt. Ilyenkor a csehszlovák műsorral
vigasztalódott, és az időközben visszatért édesanyja még mesélt is neki lefekvés előtt.
Mindenki boldog volt.

Homosex sapiens

2040-re a Világállam minden népességcsökkentő próbálkozása ellenére a Föld népessége
elérte a harminc milliárdot. Óriási összegeket
költöttek a homoszexualitás népszerűsítésére,
kiemelt támogatásban részesítették a gyermektelen házaspárokat, súlyos pénzbüntetést szabtak ki az egy gyermeknél többet vállalókra, de
az emberiség meggondolatlanul, bőszen szaporodott, miközben a munkahelyek száma egyre
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csökkent. Nem segített a helyzeten a számos
helyi háború, a Világállam által céltudatosan gerjesztett éhínség, a tudósok által kikísérletezett új
járványok sora sem. Ekkor a Világállam vezetése
drasztikus lépésre szánta el magát. Amerikát és
Ausztráliát kinevezték a Nők Kontinenseinek, a
férfiakat pedig Eurázsiába telepítették. Ez nem
ment zavargások nélkül, több száz millió férfi és
nő halt meg az intézkedés után kirobbanó felkelésekben és a deportálások során, de 2060-ra
normalizálódott a népességcsökkenés, csupán
elvétve született egy-két illegális gyermek a kevésbé ellenőrzött, világtól elzárt hegyekben.
A világ egyre tágasabb lett, egyre csendesebb és nyugodtabb, megszűntek a bölcsődék,
óvodák, iskolák, nem kellett többé tankönyveket
írni és kiadni, játékokat gyártani és gyermekműsorokat készíteni. Az emberiség elégedetten,
békességben öregedett, és lassan kihalt. Ez volt
a világvége, melyet oly sok szent könyv megjövendölt. És a Föld – annyi szenvedés után – boldogan kinyújtózott, és megpróbálta begyógyítani
az ember okozta szörnyű sebeket. Eltelt néhány
száz év, és az emberek után már semmi sem
maradt – csak az óceánokon úsztak tovább az
el nem bomló műanyag szemétből összeállt szigetek.

