
Avaritia 
 

Az emberek általános jellemhibája a pénzimádat, a hatalom utáni vágy. Végeláthatatlan 

hatalmi harcok, amiben nincsenek győztesek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy már száz 

éve annak, hogy kitört a III. Világháború és a világ élőlényeinek száma megfeleződött, 

állatok, növények, emberek tűntek el a föld színéről. Miért? Pár kapzsi ember feltűnési 

viszketegsége miatt. A nukleáris fegyverekkel rendelkező területek száma túl magas volt 

ahhoz, hogy megfékezhető legyen a tragédia. Még 2020-ban kezdődött el a II. Hidegháború, 

amiben kezdetben az akkori Nagyhatalmak vettek részt, később a jelentéktelenebb államok is 

csatlakoztak kisebb-nagyobb sikereket aratva. A fegyverkezési versenyt felváltották a tettek 

és elkezdődött a tényleges háború. A kormányok újabb és újabb adókat vetettek ki, hogy 

finanszírozni tudják a hadi költségeket, amik fokozatosan növekedtek. A szegényebb rétegek 

még nagyobb nyomorban kényszerültek, az erős középréteg pedig hanyatlani kezdett szemben 

az akkori kormányközeli személyekkel és családaikkal, akiknek mindig akadt egy-két zsíros 

megbízatás a hatalmon lévők által. Természetesen ezeket a köznép pénzéből fizették. Miért 

ne? Megtehették. És mit értek el ezáltal? Lázadást. Az emberek megelégelték a folyamatos 

sínylődést és a tettek mezejére léptek. A viszonylag békés tűntetéseket felváltották a feltüzelt 

emberek rohamai, akik törtek-zúztak, ahol csak jártak, de a legjobban a kormányzati épületek 

bánták; és amikor betörtek az épületekbe, ott kő kövön nem maradt. Az értékes, régi királyok 

ereklyéin kívül semmit és senkit nem kíméltek, az őröket és a képviselőket egyaránt 

bántalmazták. Akkor még intézkedtek a rendvédelmiek, de egy idő után már ők sem 

avatkoztak a dolgokba, hiszen addigra már ők is csak bábúnak számítottak a kormányzók 

sakktábláin. Miért védték volna azokat, akik őket sem védték és csak a saját érdekeiket 

nézték? Ezek után kezdetét vette az anarchia, vezetők nem voltak, az emberek saját kezükbe 

vették a sorsukat. Hogy mi volt ezzel a baj? Ha úgy nézzük, semmi, de mégis káosz volt az 

egész világon. Egyre több lett a bűnözés, a balesetek száma is növekedett, és mivel pár 

atombomba is lesújtott időközben az "idilli" világra, már éhínség is folyamatosan növekedet. 

Az emberek élelemkészlete megfertőződött és úgy tűnt el egyik pillanatról a másikra, mint a 

kámfor, hiába csökkent drasztikusan ezzel párhuzamosan az emberek létszáma is. A levegő 

rosszabb lett, hiszen most már nem csak szmog, hanem a radioaktív anyagok is szennyezik a 

robbanás következményeképpen. A sugárzásveszély miatt a gyermekek halva vagy betegen 

születtek, az átlag élettartam is hirtelen alább csökkent. Ahogy múltak az évek, az emberek 

kezdtek hozzászokni az új környezetükhöz, az immunrendszerük erősödött, a gyerek többsége 

nem volt már súlyosan sugárfertőzött, de még nem lettek teljesen egészségesek sem. Viszont a 

talaj és a levegő továbbra is szennyezett maradt, a növények többsége soha többet nem 

termett, az állatok is betegek maradtak. Az egész Föld szép lassan elvesztette a saját élete 

feletti uralmat és pusztította el önmagát. Ez mind minek a következménye? Az avaritiának. 
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Egy új élet kezdete 

 

2020-at írunk. A csaknem 5000 ember közül, akiket kiválogattak a tudósok én vagyok az egyik szerencsés. Azt 
mondták a képességeink és az egészségünk miatt választottak minket. Lehet, hogy ennek örülnöm kellene, 
hiszen így kaphattam egy esélyt az új életre, de ez egyben azt jelentette, hogy magam mögött kellett 
hagynom a családomat. De, hogy érthető legyen a dolog, elkezdem az elején, figyelj és tanulj belőle.  Az 
emberek a kapzsiságukkal és a mértéktelen hatalomvággyal tönkretették a Földet. Azt mondják, az emberek 
önzők és nehezen képesek a változásra. Ez így igaz. Még 2018 nyarán kitört a harmadik világháború a 
nagyhatalmak között. A technika fejlődése miatt egyre nagyobb és veszélyesebb fegyvereket vetettek be, mit 
sem törődve azzal, ami az igazán nagy problémát okozta. A pénz elvette az országok vezetőinek a fejét. Míg a 
tudósok próbálták őket rávilágítani a legfontosabb gondra, a politikusok csak még több területet és hatalmat 
akartak. Senki sem foglalkozott azzal, amitől mindenkit óvtak évek óta. A felmelegedés. Sajnos az emberek 
elkényelmesedtek az évtizedek alatt és egyre kevésbé figyeltek oda a környezetükre. Szemeteltek, 
szennyezték a környezetet, és amikor már olyannyira elfajultak a dolgok, hogy kezdett megváltozni a 
megszokott időjárás, még mindig nem törődtek vele és csak a szőnyeg alá söpörték, mint holmi később 
gyorsan megoldható dolgot. A felmelegedés és a Föld rohamos pusztulása szinte senkit sem érdekelt. A 
háború alatt szinte kétszeresére gyorsult a pusztulás. A tudósok elkezdtek évekkel azelőtt, titokban egy 
megoldáson gondolkodni, ami megmenthetné a Földet. Az események azonban rohamosan felgyorsultak, 
miután bejelentette Amerika és Észak-Korea, hogy bármikor hajlandóak lesznek bevetni az 
atomfegyvereiket. Már nem a Föld megmentése volt a cél, hanem az emberiségé. Nem találtak rá más 
megoldást, mintsem át kell telepíteni az embereket egy olyan helyre, ahol képesek lesznek túlélni. A világ 
professzorai összefogtak és nem sokkal később felépítettek egy hajót. Egy hajót, amit fellőttek az űrbe. Ezt 
azonban megpróbálták titokban tartani, amíg lehetséges volt. Nem akartak lázongásokat. Lázongásokat az 
engedélyért, hogy felmehetnek a hajóra és elmehetnek. Ugyanis, nem tudták az egész emberiséget egy 
hajóra feltelepíteni és nem is akarták. Az öregeket és a betegeket nem akarták felengedni. Miután tényleg 
bekövetkezett, amitől rettegtek, az atomfegyverek bevetése, a Föld lakosságának csaknem fele kipusztult. 
Akik túlélték majdnem 60 százalékuk súlyosan megfertőződött az atomtámadás miatt. Abban egyeztek meg a 
hatalmak, hogy a legokosabb és legintelligensebb fiatalokat engedik csak fel. Mindenkivel csináltattak egy 
tesztet, még az óvóhelyeken. Az eredményeket nem árulták el, egyszer csak megjelentek beöltözött, 
fegyveres katonák és elvittek egy pár fiatalt, velem együtt. Nem tudtuk, hogy mi történik. Féltünk, 
mindenkinek eltakarták a szemét miután beültettek minket egy helikopterbe. Pár órával később 
megérkeztünk egy nagyobb központba. Miután leszedték a szemünkről a kendőket, észrevettem, hogy 
rajtunk kívül még rengeteg ugyanilyen helikopterrel érkeztek korombeli fiatalok. Mind máshogy néztek ki, a 
világkülönböző óvóhelyeiről szedték össze őket. Tájékoztattak minket, hogy a tesztek alapján minket soroltak 
be a legintelligensebbek közé a világon. Megtudtuk, hogy csak mi mehetünk majd el innen, a családunktól 
nem köszönhettünk el. Titokban kellett tartatnunk. Nem akarták, hogy az emberek idő előtt megtudják, hogy 
csak mi mehetünk el innen. Nagyjából ez az előzménye annak, hogyan is kerültünk ide. Egy üzenetem van 
azoknak, akik majd a jövőben elolvassák a feljegyzésemet. Ne legyetek olyanok, mint mi voltunk. Mint a 
Földön élő emberek. Figyeljetek oda, hogyan is éltek ezen a helyen és próbáljátok megóvni, ha már kaptatok 
egy lehetőséget az életre. A társaimmal azon fogunk dolgozni, hogy megteremtsük a jövőbeli 
nemzedékeknek a legjobb körülményeket. Cserébe azt fogjuk kérni, ha megfelelően kitisztult a Föld, 
menjetek vissza és próbáljátok meg megvédeni, ha már nekünk nem sikerült. Ne legyetek olyanok, mint mi 
voltunk… 
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