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Hat lépésben hozzád
Egykor Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című karikatúrája nyomán
mondogattuk, mi készültünk, csak nem annyira és pont nem ebből az
anyagból. Majd, mert Karinthyt széles látókörű ember lévén érdekelték a
tudományok is, az ő tollából olvashattunk – volna, amennyiben tanítják –
elsőként a hat lépés távolság elméletről. A Láncszemek című tárcájában
1929-ben meggyőzően bizonygatta, hogy hat lépésben bárki bárkihez
eljuthat a Föld lakói közül. Akár hozzád is.
Kétségtelen, az utazószolgálat csak nevetett volna, mondván inkább
vonattal, de azon kapták magukat ők is meg a világ is, hogy megvalósulni
látszik az elmélet: A közösségi oldalakon egyre többen (lassan mindenki) részesei vagyunk a
bizonyításnak, és közben meggyőződhetünk arról, hogy mozdonyok nélkül is kicsi a világ.
Ehhez kellett azért egy s más, leginkább az internet elterjedése, de ma már kénytelenkelletlen tudomásul vesszük, hogy aki nincs a hálón, az hovatovább nincs is. Ami
Magyarországon sem nagy túlzás, és a kimaradók könnyen lemaradhatnak mindenről, ami
nem a múltba vezet, hanem hozzád.
A kétezres évek első felében a boldog emlékezetű magyar közösségi oldalon tettük meg az
első lépéseket. Ezzel, és néhány nem kevésbé fontos lépéssel kezdtünk digitális írástudóvá
lenni, mert ha másért nem, hát ismerőseinkért, és az e-mail okán rendszeresebben
ballagtunk fel a netre, és ha már ott toporogtunk, akkor miért ne száguldjunk. Sikerült is
belebonyolódnunk a szörfölés kacskaringós rejtelmeibe, és hamar rájöttünk, hogy tényleg
kitágult a világ, és bárkihez könnyű eljutni, még hozzád is.
De ha nekünk kitágult a világ, mindenki másnak is, aki erre felé barangol, és így máris
érdekesebb az egykori magyar oldal. Mert a debütálás egyfajta nyilvánosság elé lépést
jelentett, ami az ilyen oldalak lényege, tehát aki regisztrál, az a nyilvánosság elé tár magáról
ezt-azt. Később talán megbánja, néha még egyik-másik ismerősét is törli a sorból, hogy azt
is megbánhassa. Aztán
mire már tele a hócipő
meg a leveles láda,
gondol egy merészet, és
törli a regisztrációját. De a
világ nem azért tágult ki,
hogy ilyen egyszerűen
megússzuk, mert több
más oldal mellett sietve
megérkezett valami, amit
talán
„arckönyv”-ként
fordíthatnánk magyarra.
Ezen száguldhatunk tovább, például hozzád.
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A fordítás inkább
tűnik ferdítésnek, de
a cél változatlan: hat
lépéssel megtaláljunk bárkit, akit csak akarunk, és a módszer sem változott, lépegetünk,
jelölgetünk. És néha törlünk, vagy bennünket törölnek, bár sokan észre sem veszik, hiszen
nem ritka az ezer fölötti „lépegető”. Állítólag kétszázötven körül van egy átlagos ember azon
ismerőseinek a száma, akikkel tényleg lehetséges olyan kapcsolat, ami valamennyire élőnek
tekinthető, a többiek csak úgy vannak. Lehetnek azért olyan egyéni helyzetek is, hogy
elkerülhetetlen a nagyszámú ismerős. Például egy valamire való diák esetében úgy nő a
tanár ismerősök száma, ahogy a tanulásban közelít a félkettes felé. Vagy hozzád.
Sokan attól tartanak, hogy a megjelenésükkel túlságosan kitárulkoznak. Igaz, ami igaz,
előfordulhat, de rajtunk múlik, mit teszünk ki az ablakba csakúgy, mintha a kocsmában
beszélgetnénk – jó, a szó elszáll, a poszt meg beragad, de sebaj, úgyis tudnak rólunk már
mindent, akik tudni akarnak. Akik meg lemaradtak, csemegézzenek bátran, legyen valami
szép az életükben. Te meg készülj, már csak egy gondolat, és ott vagyok!
Dolhai József
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HUMORSAROK
MEGFIGYELŐKÉPESSÉG
Képzeld, az új barátnőmnek ikertestvére van!
– Nahát! És hogyan tudod megkülönböztetni őket?
– Egyszerűen. A fiúnak szakálla van…

EVIDENCIA
Az első randevún már ágyban vannak a fiatalok.
– Ugye, drágám, most te is arra gondolsz, amire én? – tudakolja a fiú.
– Ez csak természetes – válaszolja a lány.
– Akkor hozz egy üveg sört a hűtőből.
RENDES FIATALOK
Egy külvárosi családi házban bulit tartanak a fiúk. A mama átmegy a másik szobába, és csak
akkor szól aggódva, amikor gyanús hangokat hall a falon keresztül:
– Mit csináltok ott, gyerekek? – szól át nekik.
– Gruppenszexet!
– Akkor jó! Már azt hittem, megint cigarettáztok...
Balogh Attila
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