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Kezdetben volt az angol szó: „virtually”, ami „igazán”-t jelentett, vagyis 
„valóságos”-at. Volt is bajom a virtuális valósággal eleinte, most pedig 
simán értem a virtuális szervert. Hopp, a nagy ugrás. 
 
Szóval, a virtualitások.  
 
Mondják/juk, az baj, hogy a gyerek ideje jelentős részét egy virtuális 
valóságban tölti, video-játékokkal. 
 
Nézem a híreket, kommenteket. Megannyi virtualitás. Körülbelül három 
csoportra osztanám: a konzervatívra, a liberálisra és baloldalira, a 
szélsőségeseket egyszerűen intézem el. Az egyik virtualitása, mondjuk, 
ideo-játéka a romantikus historizmus nemzettudata, a másiké ugyanabból 
a korból a lassaiz-faire individualizmusa (mindkettő elesett az első 
világháborúban), a baloldaliak meg, nem tudom, miben reménykednek. 
Apám még tudta, azt hiszem, joggal hitte is. Én nem. 
 
Egyszóval azt tapasztalom, hogy a konkrét valóságban kevesen élnek. 
Ragaszkodunk a mítoszainkhoz. A valóság a maga „medúza-iszonyatával” 
nem jó, túl bonyolult – passzoljuk a politikusoknak. Így jártak.  
 
Én is. Mikor már magyarázni kellett, miért felejtettem megint el valamit, 
csüggedten azt mondtam: „Gyerekek, az idén 140 diákom van.” Hirtelen 
mindent megértettek. Így jártunk: ők is, akik igényelnék az egyéni 
odafigyelést, és én is, aki azt szeretném. De tömegoktatás van. 
 
Mi meg, amúgy írástudók is, úgy jártunk, hogy végre szembenézünk-e, 
merünk-e. A kormánypárt egy prominense minap nyugtatgatta az 
értelmiséget, hogy a propaganda nem nekik szól, ne idegeskedjenek. 
Világos beszéd, ezt eddig is tudtam. A diktatúrákban betiltanak, a 



demokráciákban demokratikus döntés után nem hoznak nyilvánosságra. 
(Idézet a Yes, Prime Minister-ből, 1980-as évek, BBC.) Minden kampány 
populista, a hezitálóknak szól, akik nem értik (sokszor talán jobb is), a 
világtrendet. Nem azért, mert buták, hanem sok más okból, mindegy, hogy 
magyarok, angolok vagy brazilok. Szóval, elég régóta nem halok meg 
hülyén. Így jártam. Sajnos, kell ehhez némi lélek-kéreg. De kidugaszolja 
majd vissza a szellemet a palackba? És ki viszi át, amit lehet és érdemes? 
 
A világpolitika a Brexit óta foglalkoztat, amúgy fölöslegesen, hiszen 
úgysem értem a részleteket, csak a globális folyamatokat érzékelem. Ez 
van. Ez a valóság, ebben kell értelmesen tölteni a napokat. Csak semmi 
hisztéria. „Kiterítenek úgyis.”  
 
Chomskyt olvastam ma reggel. Nem vagyok bálványimádó, rajtakapom őt 
is virtualitáson, hajaj. Épp a globális felmelegedés katasztrófájáról 
értekezett, de ezt inkább rábíznám a szakemberekre.  
 
Amúgyis csak a tudományban és az értelemben bízom már. Az 
embertömegek morális tudatára apellálni – ideo-játék, virtualitás. Ami 
érdekes volt abban, amit mondott: 1980-ban körülbelül 50, ma kevesebb, 
mint tucatnyi hírforrásból dolgozik a világsajtó. Íme, ez tény, a 
világkörnyezet. Így jártunk. 
 
„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet 
be fényével…” 
 
Kérdezem Kristófot, a Parainesisben mit tart ma is követhető, korszerű 
gondolatnak. Mosolyog: „Mindent.” Hm. Nem vitatkozom. Nem igét 
hirdetek, megértetek. Ez meg az én virtualitásom. Már makacsul 
pragmatikus. Naponta olvasok gyerekekről, akik feltaláltak valamit, ami 
hatalmas innováció, ezért is hiszek a tudományban, az értelemben.  
 
Így jártam. „Legfölebb, ha omnibuszon.” 
 
 


