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A váratlan látogató.
Tavasz volt, virágzás, méhek zümmögése, a képekkel együtt csodás illatok áradtak lakásunk 3D faláról.
Nagyapa írásaiból tudom, hogy a harmadik évezred a múlt végzetével kezdődött és csak a tízes évekre
formálódtak ki a mostani élet gyökerei. Talán XII. Gergely pápa kalendristái tévedtek, vagy egyszerűen
csak a matematikailag alulképzett társadalmunk vár el kerek számokat, az új világ kezdetét az évezred
elejére helyezve. Még az is lehet, hogy egy új korszak kezdetébe a régi bukása is beletartozik.
Váratlan vendégem érkezett, bejelentés nélkül, egyszercsak ott volt, ahogy a messziről jött szokott.
Érdekes ember volt, még soha sem találkoztunk, magas, valószínűtlenül világos bőrű, nyugalmat
árasztó szemekkel, mégis valami vibrálást árasztott maga körül. Nem tudom, nem is mondta, honnan
tudja a címemet. Valami általánosságot mondott nagyapámra, vagy apámra hivatkozva és azonnal az őt
érdeklő tárgyra tért: beszélhetnénk-e az újvilágról. Azt mondta kevés ideje van, nagyon fontos lenne
számára amit elmondhatok. Vibrálása delejként hatolt belém és elkezdtem beszélni.

I. Az emberi ész és a technika diadala.
Szóval a válságokat egy váltás elfújta és új világ kezdődött, mintegy igazolva a Pólya-folyamat tényét. A
Kárpát-medencéből indult ki, mint már annyi minden az emberiség történelmében:
- Viktor, viktor – kiáltották az emberek és elindult valami. A bankok odaadták a nyereségüket a
szegények felkarolására, a visszamaradt kamatokból soha nem látott lakásépítés lett. Hatalmas, 90
emeletes lakótömbök épültek óvodákkal, iskolákkal, kultúrközpontokkal. A házakat minden tizedik
emeleten fedett, mozgó járdák kötik össze.
Az igazat megvallva sok mindent nagyapámnak köszönhetünk, aki számítástechnikus lévén
megmutatta a Pólya-folyamat alapján, bonyolult számítógépes eljárással, hogy mikor és mi a teendő a
válságból való kilábaláshoz. Jó ideig nem hittek téziseiben, mignem higgadt közösségük – a Szalon segítségével sikerült olyan fórumot létrehozni, amelyen az állam képviselői megértették és a téziseket
programjukra tűzték. És akkor megindult valami...
Ez a kárpát-medencei mozgalom átterjedt először a szomszédos országokra, majd egész Európára.
Minden üzletben piros-fehér-zöld címkéjű áruk sorakoztak a polcokon, az anyák egymásután szülték a
gyerekeket. Nagy sokaság lett, a nyugatiak alig győzték utólérni ezeket. Sok-sok nép lett, volt lakás is
elég, gyes is volt, meg banki támogatás, vissza nem térítendő és kamatmentes hitel.
Egy csapásra megszűnt a költségvetési hiány, pótolták a gazdagodó vállatok növekvő befizetéseikkel,
az energia árak csökkenése, az abortuszból megtakarított pénz, a családi adózás. Azután már alig
dolgozott ember, nem kellett, a bank forgatta a pénzeket és az időközben az autógyártásból átalakult
robotüzemek ontották az űrhajós pasztillákat. Volt köztük rántott hús- és csirkepörkölt ízű is. Egyesek
esküdtek, hogy még szalmonellás somlói galuska készítménnyel is találkoztak. A pasztillák falba
süllyesztett csöveken érkeztek, egyenesen a melegítőkonyhákba és már ki sem kellett a házból menni,
hogy mindent elérjenek. Igaz nem is nagyon volt hová, mert mindenütt hasonló lakóházak álltak,
amelyek egyhangúságát itt-ott elszórva szakította meg egy-egy pasztilla-üzem, ahol éjjel-nappal
robotoltak a robotok.
Szóval mondom csuda világ lett, egy új rend, az Új Világ Rend, a New World Order, élén a világ vezetői
testületével, a BOARD-al. Ez az Új Világ Rend elhozta a békét, az általános világbékét. Igaz, volt egy kis
probléma valamikor a húszas évek táján, de összefogtak az akkori atomhatalmak és egy atomtudós
csapat tervei alapján, felhasználva a Föld teljes atomfegyver készletét, sikerült megakadályozni egy
hatalmas űrbéli objektum betörését a naprendszerünkbe. Az Armageddon sohasem tökéletes, most is
némi hiba csúszott a számításokba, vagy nem volt elég a készlet, ezért rendszeresen lökdösni kell ezt a
nagy izét, nehogy mégis bejusson hozzánk. Segítségül egy perzsa tudós csoportot hívtak át az USA-ba,
akik amerikai kollégáikkal közösen kidolgozták a megoldást. Az eljárás évente jelentős mennyiségű
plutóniumot tartalmazó szerkezetet igényel, így aztán megszűnt minden akadály és korlátlan lett az
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atomerőmű használat – lett energia bőven. A keletkező plutóniumot a nagy tapasztalattal rendelkező
Iránban dolgozzák fel és Palesztin rakéták juttatják a magatehetetlen űrobjektum alkalmas részére a
számunkra veszélytelen pályán tartására. Megbízható megoldás ez, mert a mohamedánok dzsihádot
hirdettek az objektum ellen és a BOARD ezért tartotta célszerűnek a korábbi fenegyerekeket megbízni
a Föld megmentési feladatával. Úgy hírlik, az egésznek az oka a mekkai kábakőben rejlik, amelyet
mágneses ellenpólusként vonz ez az űrobjektum és félő, hogy kiszakad a földből és az űrobjektum
foglyává válik. Akkor viszont mi lesz Mohamed sírjával és a muszlim kötelezettséggel. Egy űrbéli
zarándoklás mégis bonyolultabb, védjük inkább a hagyományokat és a követ. A vallási ellentétek evvel
is csökkenhettek és vált az egész emberiség hasznára.
Európát teljesen elfoglalta az őssejtek kutatása. Hatalmas adat- és sejtbankok jöttek létre: orosz és
magyar programozók román együttműködéssel egy óriási felhőbe tömörülve alkották meg az egyre
újabb verziókat, nagyobbra nyitva az ablakot, a DOOR14-et és előkészületben van már a
roofWINDOWS3 is! Hírlik, hogy kegyeleti okokból kifolyólag a W7/8-GATES nevet adják neki,
emlékezve a régi idők végére és az új korszak kezdetére. Néhányan inkább a WINDOWS98x-et
választanák, ami talán éppoly korszakos volt.
Az USA teljesen lemaradt a fejlődésben, hiszen beszorult nemzeti jellegű oktatásába – még mindig a
himnuszukkal kezdik a tanítást – és a Szilícium-völgybe, amikor a haladás már régen a szerves bázisú
nanotechnológiát preferálja. Nem is születhetne meg a roofWINDOWS3 és az őssejtbank ezek nélkül!
A kínaiak még mindig gyűjtik a dollárt, a II. Keynes közgazdasági éra elmúlására spekulálnak, várják a
liberalizáció visszatérését, hogy megvehessék az USA csendes óceáni birtokait, hogy legyen kikötőhely
a népes dzsunkáik számára. Japán megtartotta autóiparát, Kína veszi, mert ott még mindig hiány van
belőle és persze hely is található az utak számára. Úgy hírlik a nyomorgó szaúdiak fillérekért adják
nekik az olajat, hogy megmeneküljenek a koldulástól.
Elmondhatjuk, fantasztikus, új világ jött létre. A rózsadombi paktumra épülő szociális piacgazdaság
véglegesen tért hódított. Eszméje először 2/3-nyi, majd 3/3-nyi kiterjedésben megnyerte a Kárpátmedence népeit, majd átsuhanva az Alpokon kiterjeszkedett a Sárközön át egészen a brit Árpádutódokig. A németek is bevezették, azt mondták: csak, mer kel. Még Svájc is feladta régi arcát, a
szabadkőművesek visszaadták vakolókanalukat és átléptek a jiddis hangzású képeshegyiek klubjába és
támogatásukról biztosították az Új Világ Rendet, igaz a belépésről szóló népszavazás nem érte el –
szokás szerint – az érvényességet. Az Európai Unió hívei megértették végre az új idők szelét, a Kárpátifőnt és a soros választásokon létrehozták az új világ kormányát, a BOARD-ot, amelyben fontos szerepet
kapott a magyar fülke, még a martoni lúd is ott gágoghatott. A plágisták lézerrel írták az újabb és újabb
sarkalatokat.
A munkahelyteremtés révén a technika mérföldes léptekben haladt előre: plazmahajtómű,
nanotechnológia, őssejt, hibernálás, űrhajós ételek, levegőtisztítás, oxigéntermelés, zéróenergiájú
építmények, szerves szerkezetek, nano- és piko organizmusokból álló robotok, mind-mind a kor
csodáinak számítanak, lélegzetelállító eredmények – laboratóriumi környezetben. Az űrkutatás is
előrehaladt, felfedezték az Alfa-kentauriban a naprendszerünk szimmetria testvérét, tökéletes
burkolattal, de sajnos levegő és ezért élet nélkül. Adódott viszont, éppen a lakatlansága miatt, az esély
a kísérletre, az új technikák nem laboratóriumi viszonyok közötti kipróbálására. Ráadásul a burkolatot
képező gázösszetétel a nano- és más szerves technológiák működésének természetes bázistere lehet,
mert azonos a laboratóriumban előállított körülményekkel és korlátlanul rendelkezésre áll.
Egy ilyen telep a kezdeti évek után együtt növekedhet, formálódhat a benne élő lényekkel, teszem azt
emberekkel. A telep növekedési sebessége határozza meg, hogy hány ember képes benne élni. Ez a
növekedés éppen akkora, mint bármilyen más szerves organizmusé: egyéves embernek egyéves
teleprész, amely ötven év múlva éppen az ötvenévesnek felel meg, tehát együtt nő az emberrel, egy
emberöltő alatt egy embernyit! Sok telep persze sok embernek ad lehetőséget, csak oda kell szállítani a
felszerelést, üzembe kell helyezni, időt hagyni a kezdeti növekedésnek, a telep gyerekkorának. Jelentős
feladat volt ez a tudósok számára az adott űrhajózási lehetőségek mellett. Tulajdonképen a technika
már nem okozott problémát, mint azt láttuk az előbb. A feladatot az odautazás ideje és az űrhajók
mérete miatti szervezési korlát jelentette.
Térjünk most vissza a Földre, a hétköznapokhoz. A modern technikák korlátlan alkalmazása az
említett előnyök mellett teljesen tönkre tette a Föld burkolatát: a szennyezők, a széndioxid szitává
szaggatta az ózonréteget és már a termoszférát fenyegeti.
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A Kárpáti-főn gerjesztette Új Világ Rend tudósai és mérnökei megteremtették az új világ létfeltételeit
és most minden erővel a szitafoltozás kidolgozásához kezdtek. A feladatot szinte a reménytelenségig
nehezíti, hogy a túlterhelt Föld egyre árasztja az újabb és újabb szennyezéseket és nem csak a létező
lyukak betömésére kell megoldást találni, de figyelemmel kell lenni az újabbak állandó keletkezésére, a
folyamatosan növekvő szeméthegyek okozta pusztításra is. A tudósoknak, mérnököknek nehéz a
dolguk, amióta az alkotásaik váltak uralkodóvá a természetes világ helyett, de teszik a dolgukat most
is. Eredményeikre éppúgy számíthatunk, mint az emberiség történetében mindezidáig.
A megoldandó probléma egyre nagyobb lett, a technika egyre nehezebben küzdött meg a betörő
sugárzással, egyre több tudós vallotta, hogy az egyetlen kiút, a kiút a Földről.

II. A földi állapotok.
Győzött a szociális piacgazdaság eszméje és pusztán csak egy-két apróság zavarta a korlátlan
élvezeteket. Gyorsan nőtt a népesség, először a Kárpát-medencében, a jólét központjában, az áldásos
viktoriánus intézkedések hatására. A SMER elnöke és az osztrák kancellár együtt kérvényezte a
magyar állampolgárságot, a régi jó kapcsolatokra és magyar ősökre hivatkozva. Az internacionalisták
hamar belátták, hogy felesleges ez az állampolgársági bürokrácia: a hatások átterjedtek egész
Európára, sőt Amerikának is jutott belőle. Kína, India, Afrika a saját népesség gyarapodási szokásait
követte és felvette a kesztyűt Európával. Az egésszel önállóan csak Ázsia volt képes versenyezni.
... És a sok ember zabálta a Föld kincseit, pazarolta energiáit, szennyezte minden lehetséges részét, az
óceánokat, a folyókat, a hegyeket, a síkságot. Nem kímélte a Föld burkolatát sem: ózón lyukkal,
széndioxiddal és csak a jó ég tudja még mivel, az egész már teljesen szitává vált.
Az emberiség azonban okos, mindent megold, még azt is, amit maga rontott el. Legfeljebb tovább
rontja. Sebaj, csak az hibázhat, aki dolgozik! Akkor mi a megoldás? Ha nem dolgoznak, hiba sem lesz!
Ez aztán a jó megoldás, nem?
A BOARD azonban komolyan gondolta, összeültek és keresték a megoldást. Elővették a Római-klubot,
az újabbat is, aztán megtalálták a Budapest-klubot is valahol San Francisco táján. Néhány bátrabb
japán hitt még benne, élükön az örökéletű László Ervinnel.
Titkos tanácsok jöttek létre, mind-mind a Föld és az emberiség sorsáról értekezett. Meg kell menteni a
pusztulástól, át kell menekíteni a földi természet értékeit és az emberiség sok évezredes alkotását,
tudását. Szó, szót követett, vita, vitát, tanácsok özönlöttek, végül létrejött a szintézis és vele a BOARD
legújabb törvénye, az OV.α., majd rövidesen az OV.β.
- OV.α. Haladéktalanul, minden lehetséges erővel létesíteni kell az alfa-kentauri szimmetriatelepet és
beindítani a gyerekkorát, hogy mielőbb elfoglalható legyen! Az evvel foglalkozó tudósok határozzák meg
az odaköltöztethető népesség létszámát.
- OV.β. Fel kell állítani a világegyenletet, amely meghatározza a Föld megmentésének menetrendjét.
Nincs már idő a Pólya-féle heurisztikára, a descartesi egyenlet metódus marad tehát és az egyenlet
gyökei fognak felelet adni a mentés lehetőségeire: pozitív valós gyök esetén annak értéke megadja a
munkálatok időtartamát és módját, míg képzetes gyök esetén a jelen tendenciákkal nincs megoldás,
negativ gyök esetén a tudósok hibáztak és a tervezést újra kell kezdeni.
Még soha nem született olyan emberi rend, amely ne hozta volna létre saját titkos ügyeit. Ha nincs
titok, nincs hatalom! Minek is lenne? Mindenki tud mindent és a szerint cselekszik! Kell itt valakit
irányítani? Szóval a BOARD titkos tanácsosai is értekeztek és a titkos találkozóknak meg is született az
eredményük: ha a világegyenlet nem valós megoldású, akkor a nem publikálandó OV.Ω. lép életbe. Az
ősök ezt B-tervnek becézték.
- OV.Ω. Nyitó záradék: aki tudja, nem olvassa, mert már tudja, aki nem tudja, nem olvashatja, mert
olvasás előtt megsemmísítendő.
1. § Számítani kell a Föld megmenthetetlenségére, ezért
a. fel kell mérni és össze kell gyűjteni az emberiség felhalmozott tudás anyagát és űrhajós szállításra
alkalmas módon kell tárolni;
b. népszámlálást kell tartani, amely olyan kérdéseket tartalmazzon, hogy segítségével meg lehessen
állapítani a személyek alkalmasságát az OV.α.-ban foglaltakra, beleértve a zárt közösségben való
életképességeire is;
c. tudósok készítsenek programokat az alkalmasságok meghatározására és az OV.α. szerinti létszám
megfelelő lajstromozására, kiválasztására;
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d. készüljön terv a kiválasztottak űrutazási felkészítésére;
e. készüljön propaganda-terv a maradó népesség tájékoztatására és megnyugtatására a földi
folyamatok tekintetében: az elutazók révén csökken a Föld terhelése és javulnak a létkörülmények.
2. § Tekintettel a Föld állapotára legfeljebb két fordulóban biztonságos az evakuálás:
a. az első fordulóban utazik az indulásig összegyűjtött földi tudástárral a BOARD gyors-hadtestének
utazásra kiválasztott egységei megfelelő fegyverzettel (a parancsnok és a vezérkar az induláskor
kerül kijelölésre);
b. a második menetben a tudástár másolata és a BOARD utazik.
c. mindkét menetben az üres helyeket az utazást megfizetőkkel kell feltölteni, amely egyben a
program finaszírozási alapját képezi;
d. a Földön maradók megbízást kapnak a BOARD által előkészített eljárások beindítására.
3. § A Holdon titkos HAARP-ot kell létesíteni, különlegessége a teljes robotizáció legyen (személyzet
nélkül működjön).
Az emberiség tudástárának összegyűjtése és a természeti kincsek lajstromozása hatalmas lendülettel
folyt. Kezdetben nehézségek sem látszottak, mígnem az egyik csoport elérkezett a bacilusok és a
vírusok világába. Sehogyan sem sikerült megegyezésre jutni, hogy ezek bekerüljenek-e a tudástárba?
Vajon vigyék magukkal a szalmonellát, kolera-bacilust, vagy éppen az AIDS-virust? Aztán újabb
területek akadtak fenn hasonló problémákon, például a történészek feltették a kérdést a holokausztot,
a kommunizmust, vagy éppen a fasizmust illetően, de más genocidiumok is gondot okoztak. A
fizikusok sem jutottak előre a tömegpusztító fegyverek kérdésében. Azután már ömlött a sok
eldönthetetlen kérdés: egyesek már azt állították, hogy az emberiség történelme nem más, mint a
pusztítások története, egymás- és a Föld tönkretételének idősora. A problémát a BOARD oldotta meg:
mindent felvenni rendelt és egyidejűleg titkosította az emberiség tudástárát! Ilyen kérdések
fölöslegesen állnak a köz nyilvánossága előtt.

III. A (végső)megoldás?
A titkos tanács a tudósok jelentései alapján megállapította, hogy az OV.Ω, azaz a béterv az érvényes!
Lesz aki utazik, lesz aki marad, a Föld pusztulásra van ítélve! Utaznak a kiválasztottak, a BOARD és
akik megvásárolják az utazást, amiből az egészet finanszírozni lehet.
A többiek – mintegy tízmilliárd ember – maradnak és küzdenek a földi léttel, amíg az lehetséges.
Mindenképen ez az emberiség sorsa és éljenek avval a boldog tudattal, hogy az emberiség felhalmozott
tudását néhányan megmentik egy másik világ számára. Az űrhajók pár százezer embernél többet nem
képesek elszállítani és az új világban amúgyis csak ennyi hely van. A megfelelő propaganda hadjáratról
az OV.Ω intézkedik.
A BOARD friss koponyái terrorizmustól tartva az elfogadás pillanata előtt új javaslattal álltak elő. Lézer
élességgel állították, hogy veszélyes lenne ezt a sok embert magára hagyni, mert számítani lehet a
terror-háború fellángolására és például újabb űrhajót indítanának az új telep megtámadására és más
aljasságokra is képesek lehetnek. Ráadásul a tudósi jelentés egyik rovata felveti a Föld
újrahasznosítását a mostani természete teljes megsemmísítésével és újra teremtésével. A szavazás a
soronkívüli felvetésnek kedvezett és azonnal kiegészítették az alaptörvényt két pontban:
OV.Ω. 4. § Titkos rendszereket kell telepíteni a Földi élet teljes megsemmísítésére.
OV.Ω. 5. § Figyelő és visszatérő rendszert kell létesíteni a Holdon.
A figyelő szolgálat vizsgálja a Föld állapotát és alkalmas időpontban aktiválja a holdbéli visszatérő
rendszert, amely egy emberpár – Ádám és Éva – megszületését és az élet mindenféle magvait,
megtermékenyített petéit tartalmazza. Egy alkalmas földi területen szétszórva, kezdődhet újra a földi
élet a Paradicsomban.
A BOARD által támogatott Tudósok Okos Köre megtervezi a földi élet, a természet teljes kipusztítását,
amelyhez a tudástár, amúgyis most frissített anyagából minden lehetséges eszközt felhasználnak. A
mérges gázok, a biológiai fegyverek bevetésével a legalapvetőbb földi folyamatokat, a fotoszintézist, a
kemoszintézist bénítják meg, ezzel elfogy az oxigén, korlátozódik az energiatermelés és megszűnik a
szervesanyag utánpótlás. A sarkok jegének megolvasztásával eltünik a szárazföld és a még
fennaradókkal a „neutron-bomba” végez. A felszabaduló hatalmas energia a tengereket elpárologtatja,
amely nagyrészt az űrbe távozik a védtelen légréteggel együtt. Mondhatjuk minden hamúvá lesz: ...isa
pur es homu vogmuk...
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A következő fázishoz titkos, beépített technikákat hoznak létre munkagépeket, földgyalukat
telepítenek, amelyeket ellátnak mindenféle szervesanyag érzékelőkkel az esetlegesen mégis megbújt
maradványok elpusztítására. Ezek a gépek korlátozott energiakészlettel rendelkeznek, hogy
használhatatlanokká váljanak feladatuk elvégzése után, sőt az utolsó, maradék energiájukkal
megsemmísítik saját magukat is.
A holdbéli megfigyelő állomás jelzői és érzékelői tovább figyelik a Földet a megmaradt élettelen fizikai
rendszerek újraéledését, a földi klima helyreállását. Amikor alkalmasnak találják megindítják a
visszatérő rendszert és a földtörténet újrakezdődik a teremtéssel, ezúttal az isten képmásai által, akik
magukat istenné tették.
A holdbéli figyelő rendszer szintén önmegsemmísítő technikával van ellátva, feladata avval zárul, hogy
értesítést küld az Alfa-kentauriba távozottaknak.

IV. Indul az űrhajó!
A „végső megoldás” szigorúan titkos, senki sem tudhatta, titok volt ez a felszállók és a Földön maradók
számára egyaránt. Attila, hun vezér temetésénél történteket alkalmazták a program előkészítőivel.
A felszállók csak azt tudták, hogy soha nem térhetnek vissza, ha elhagyták a Holdat, mert az utazáshoz
hibernálás szükséges, ami a szervezet megváltozását is jelenti. Ezáltal már csak az új telepen képesek
majd élni. Ott persze lesz lehetőség az átmentett őssejtek révén, olyan kezelésre, amely ismét
alkalmassá tesz a Földi életre, de ezt inkább csak újszülöttekkel ajánlott elvégezni, mert az őssejttenyésztéses beavatkozás irreverzibilis folyamat.
Az informatika mindenhová bejut és ahová bejut onnan az információ, előbb-utóbb kijut. Ez egy
közismert tétel, igaz nincsen bizonyítása, csak hipotézis, de a tapasztalat minduntalan igazolja
létezését.
Szóval a Holdon összegyűlt utazásra készülők között a felkészülés és várakozás idején egy hír kezdett
terjedni a végső megoldásról. Talán egy véletlen robbanás a titkos eszközök telepítésénél, vagy a
BOARD-ban mégsincs teljes egyetértés és dúl a harc hatalomért, talán valakinek más a véleménye?
Esetleg a kifürkészhetetlen sors, vagy maga az Isten? Vagy egyszerűen csak az informatikai-hipotézis
érvényesült? Ki tudja? Lényeg, hogy a hír kiszivárgott a Holdon! A hír hallatán az utazók úgy döntöttek,
felveszik a kapcsolatot a Földön maradókkal, amely addigra már nem volt lehetséges, mert a BOARD
illetékesei is tudomást szereztek a kiszivárgásról és azonnal elvágtak mindenféle kommunikációs
lehetőséget. Az utazók magukra maradtak a hírrel. Azonnal vita alakult ki köztük: ki megy, ki marad?
Ha mégis utaznak, akkor ők lesznek a teremtő isten és a Föld újraéled, de milyen áron?
Ha vissztérnek a Földre, akkor megakadályozhatják a pusztítást, de milyen megoldás marad a földi lét
folytatására?

V. Kérdések.
Az embereknek már vannak túlnépesedés megoldási tapasztalatai, kilövik rendszeresen az általuk
fölösnek tartott erdei vadakat, írtják a szapora verebeket és kengurukat, mérget vetnek a
patkányoknak, gyilkos csapdát az éjjeli röpködőknek. Akkor most miért ne tennék ezt a fölös
emberiséggel? Jó, de ki a fölösleges? Ki végzi el az osztályozást és milyen szempontok szerint és ki adja
ki a parancsot, no és ki hajtja végre? Talán a BOARD, mint diktátor, vagy demokratikusan, többségi
szavazással? Azaz a többség megszavazza a többség kiírtását?
Tehát engedjük át a megoldást a BOARD-nak? Vagy bízzuk Istenre: melyikre? A keresztényre, a
zsidóra, a mohamedánra, vagy hindúra, a buddhára? Vagy egy az Isten? Talán a próféták cselekszenek?
És, ha rájuk bízzuk, akkor nem lesz tragédia, tömegpusztulás, -pusztítás? Ha választani kell, ki élheti
túl, ki vállalja a döntést? A népességszabályozás eddig is – egész történelmünk ezt bizonyítja –
pusztítással, pusztulással járt! Ideológiák jegyében fogant vallásháborúkkal, meg az azokat követő
járványok révén maradt elfogadható a Föld lélekszáma, de a gyarmatosítás, a demokratikus eszmék
terjesztése sem törődött a humanista elvekkel! Igaz, ezek inkább az alsóbbrendűséget, a szolgasorsot
preferálták. Egyaránt elsöpörtek minden ellenállást. Boldogok a túlélők, mert övék maradt a Föld!
Van-e más megoldás? Egységben az erő és legyen a BOARD, ha képes volt megalkotni az Új Világ
Rendet. Talán evvel is megbirkózik? Vagy a népek, fajok külön, önállóan tevékenykedjenek nemzeti
államokként, amint azt a XX. század elején Európában megcsinálták?
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Legyen születésszabályozás, falanx, orwelli-módszerek, kasztrálás, sugárzás, őssejtek, újfajta ember?
Tényleg utazzunk másik bolygókra? Esetleg ebből is, abból is valamennyi?
Ki meri kiszámítani és ki merészel cselekedni? Talán ahogy esik, ugy puffan, kit érdekel? De ha éppen
te leszel akit fel kell áldozni, vagy a gyereked? Akkor harcolsz, de miért, milyen megoldásért?
Legyenek elsőrendű és alárendelt polgárok, mint egykor a nemesek és a nemtelenek, vagy
keresztények és zsidók, mert akkor a pogrom túlnépesedés elleni bevett szokás volt. Most is minek a
sok kurd, meg afgán és perzsa se nagyon kell, a tucik meg már nincsenek, miként az indiánok sem.
Vége a szép új világnak!
Mégis, meg kell oldani valahogy a jövőt, vagy az old meg bennünket!
Felment a vérnyomásom, azt hiszem már ordítottam a kérdéseket tehetetlenségemben, amikor
hirtelen elszállt a vendég okozta delej és újból ott ültem lakásunkban az idegennel szemben a kihűlő
kávét kavargatva.

VI. A beszélgetés vége.
Tulajdonképpen ott lakunk nagyapám egykori házában. Ez nem teljesen pontos, mert már nem az
általa épített állt, de pontosan az azon a helyen épült házban – ami nyilvánvalóan szintén 90 emeletes
volt. A földszintjén az ősi bútorokkal berendezett szobák állnak, a Csepel varrógéppel, a deguk
szobájával és a már teljesen szúette könyvek tárával. A halastó emlékét egy akvárium képviseli. Még az
egykori számítógép is ott rozsdásodik a polcok alatti sarokban.
Nekünk az éppen megüresedett 68. emeleti – apám 1968-ban született - körkilátásos lakást sikerült
megszereznünk. Nagy jelentősége a kilátásnak nincsen, mert a lefedett Duna fölé épített házak sorát
látjuk, amelyek a szigeti és a pesti tájat eltakarják. Az sem táj már, hiszen az is tele van a miénkkel
hasonló házakkal, meg robotgyárakkal. A másik irányban elbűvölő a látvány, mert a Pilis megmaradt,
megtartja a Föld hite, az új világ forrása és még madárének hangzik Dobogókő és Szentlélek felől.
Vendégemnek megszólalt az időjelzője emlékeztetvén őt további ügyeire. Búcsúzóul – kiváncsi
tekintetemre – csak annyit mondott: én is a Holdon voltam akkor, de az első turnusban és nem tudtam
a Föld sorsáról. Csillag utazó vagyok, az Alfa-Cetibe visz az utam, a tudásanyag van velem. Csak tudni
akartam valóban nagyapád hírdette a Pólya-gondolatokat, voltak búcsúzó szavai.
~~~~~
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