KRAJCSÓ NELLI

DIGITÁLIS
MÉREGTELENÍTÉS
ÉLET KÜTYÜK NÉLKÜL

Egy hét e-mail, laptop, tévé és telefon nélkül manapság
legalább olyannak hangzik, mintha karok-lábak, érzékszervek nélkül kellene léteznünk. Kipróbáltuk.
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A digitális világ észrevétlenül mindennapjaink meghatározó tényezőjévé vált. Sokat
ad, viszont valamit mintha elrontott volna:
kommunikációnkat bekebelezte, deformálta a viszonyainkat magunkkal és másokkal.
Növelte szétszórtságunkat, a régi időkre
jellemző édes semmittevést eltüntette, információéhségünket a csúcsra járatja, életünket pedig utolérhetetlenné változtatta.
Ma Magyarországon a 15–49 éves korosztály átlagban 3 óra 45 percet tölt az interneten. 2011 óta az Egyesült Államokban
Digital Detox táborokat hirdetnek, ahol a cél
a kütyümentes napok megvalósítása, vis�szatalálás a természethez – jobban mondva
a természetünkhöz. Ugyanilyen okokból
egy ideje óriási népszerűségnek örvend a
Freedom névre hallgató, okostelefonokra
letölthető alkalmazás is, amely az általunk
megadott időszakban netmentesíti készülékeinket.
Kommunikálunk, pörgünk, fogyasztunk, állandó készenlétben vagyunk, információ-túladagolásban szenvedünk. A baj
csak annyi, hogy agyunkhoz nincs külső
merevlemez. Én egyhetes kikapcsolásra
vállalkoztam, ami ilyen viszonyok között
sok kérdést vetett fel. Mi a kikapcsolás a
mai világban, s hogyan lesz ez fenntartható
a mindennapjaimban? Legyek teljesen offline? De akkor hogyan dolgozzak? Csak a baráti és családi kapcsolataimban térjek vissza
a természeteshez, vagy a munkámban is minimalizáljam az e-maileket, az online pingpongot? Legyen tévé- és Facebook-mentes a
hetem, vagy kapcsoljam ki a telefont is?
Én elsősorban a kiegyensúlyozott állapotot kerestem a kikapcsolásban, de úgy,
hogy közben ne frusztrálódjak tőle. TudH VG extr a
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tam, hogy több teret szeretnék engedni a
személyes érintkezésnek. Újra használni
akartam a saját tudásomat, és bízni mások
segítő erejében. Esélyt akartam adni a tartalmasabb időeltöltést adó lehetőségeknek.
Szerettem volna többet olvasni, találkozni
azokkal, akik fontosak számomra. Szerettem volna látni az arcukat, ahogy felderül
egy jó hír hallatán, szerettem volna hallani a
hangjukat, ahogy mindenről megfeledkezve
nevetnek. Megölelni őket, s úgy beszélgetni
velük, hogy csak egymásra figyelünk. Szerettem volna megtapasztalni azt a büszkeséget, amit akkor érzek, amikor a saját tudásomra támaszkodva, a kreativitásommal
oldok meg valamit.

Kikapcsolva
egy héten át

Minden kétséget kizáróan kétarcúnak ígérkezett a hetem: hét közben a munkahelyi kikapcsolás, hétvégén a teljes értékű szabadság megteremtése. Mivel a munkahelyen
kívül én vagyok a főnök, ez utóbbi ígérkezett könnyebbnek. Erre az időszakra a teljes kikapcsoltságot céloztam meg. Se tévé,
se e-mail, se laptop, se telefon. Nem féltem
a kudarctól, inkább kíváncsi voltam, milyen
pillanatokban fogom úgy érezni, hogy így
nem vagyok ember. És jöttek is a meglepő
felismerések, a furcsa hiányérzet, kis elhagyatottsági para, a rácsodálkozás, hogy akkor hogyan is volt a net előtt? Wikizni akartam, valahányszor beszélgettünk valamiről,
és az információhiány megakasztott minket.
Azonnal ugrottam volna a Facebookra, fotókat mutogatva, amikor az újdonsült ismerősömről beszéltem a régieknek. Kellett volna
a Google Map, valahányszor eltévedtünk túrázás közben. Behoztam volna a telefonon
tárolt jegyzeteimet, amikor eszembe jutott
egy lejegyezni való gondolat. Megnéztem
volna, mennyi az idő, naponta többször is,
de leginkább reggel, ébredés után.
Túllépve az első ijedségen, szépen lassan
bebizonyosodott, hogy tudom a válaszokat,
csak lehet, hogy nem rögtön. Hogy egy embert úgy is be lehet mutatni másoknak, hogy
leírjuk a saját szavainkkal. Rájöttem, hogy
az utóbbi időben elfelejtettünk jelzőket és
metaforákat használni. Nem beszélünk színesen, mert a világhálóról bármikor le lehet
tölteni egy fotót, ami mesél helyettünk. Elkezdtem újra kézzel lejegyezni a gondolataimat: először nehezen kanyarodtak a mondatok, de nemsokára visszataláltam a saját
betűimhez. A papírra leírt szavak – szemben
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a bármikor törölhető tartalommal – örök
érvényűnek tűntek. De ami a legfelemelőbb
volt, hogy nem riadtam meg, amikor nem
tudtam, mennyi az idő. Figyeltem a napot,
hallgattam a harangokat, figyeltem magamat. És minden rendben volt. Nem hívtam
fel senkit, mert mindenki ott volt velem, aki
abban a pillanatban számított. Nem hiányzott semmi, mert pont annyi volt mindenből, amennyi kellett.
A munkanapokat persze már jobban
elő kellett készíteni. A célom az e-mailek
minimalizálása, a teljes Facebook-talanság
megvalósítása, a magán e-mailek mellőzése, a netes szörfözés, hírolvasás elfelejtése,
a telefonos és személyes beszélgetések erősítése volt. Tudtam, hogy nem kérhetem
meg minden kollégámat és ügyfelemet arra,
hogy hívjanak vagy találkozzanak velem, valahányszor akarnak valamit, de a taktikám
az volt, hogy aki nincs elérhető közelségben,
azzal amikor csak lehet, telefonon érintkezem, akivel pedig egy helyen vagyok, azt
személyesen keresem meg. Nem mondhattam le a munkahelyi leveleimről, mert nem
akartam veszélyeztetni a programokat, így
a levelezőrendszerem nyitva volt, viszont
amikor csak tehettem, kikapcsolva oldottam

„Annyi e-mailt
kapunk, ahányat
írunk.”
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meg a dolgokat. Az első napon furcsa volt,
hogy papírral és tollal megyek át a többiekhez a feladattal, kényelemből és megszokásból sokszor nyomtam rá az új e-mail
vagy a válasz írása gombra. Néha nem volt
kedvem a problémás kollégákkal beszélgetni, néha tényleg úgy éreztem, hogy nem
tudok tovább várni egy-egy munkatársra,
hogy beszéljünk, sokkal jobb lenne dobni
egy e-mailt.
Minden lassabban ment, viszont általánosságban a félreértések csökkentek,
a pingpongkörök megszűntek, a hangulatom jobb lett. Jellemző, hogy egy alkalommal meg is kérdezte a főnököm, baj van-e
az egyik új kollégával, mert annyit járok
át hozzá. Ellenkezőleg, minden rendben
volt, könnyedebb és minőségi lett az elvégzett munka.

Nincs olyan,
hogy sürgős

Egy hét alatt lelassultam. Kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb lettem. Néhány dolog
nem haladt előre, de sokat megoldott az
idő. Most már tudom, hogy annyi e-mailt
kapunk, ahányat írunk. A lájkolások, a
tagelések egymást generálják, ezért érdemes odafigyelni, hányszor kattintunk. Én
nem kaptam sok e-mailt. Főleg nem sürgőset. Egyébként az is világossá vált, hogy
nincs olyan, hogy sürgős. Nincs olyan a
mindennapok szintjén, akár a magánéletben, akár a munkában, ami nem várhat. Ki
kellene lépnünk ebből az „amilyen hamar
csak lehet” kultúrából. Saját magunkat
nem az online térben kellene meghatároznunk, hanem az alkotás és alkotó tudás
által, amit a kütyük nyújtanak nekünk a
való élethez. Minden generáció le volt és le
is lesz nyűgözve a technológiai fejlődéstől,
mindenki ünnepeli az újdonságot, a haladást, de mindezek mögött akkor is örökre
ott lesz a nagy igazság a személyes kapcsolódás szükségességéről. Mert a sorstól kölcsönkapott, limitált időnkben itt, a Földön
mégiscsak a legfontosabb az, hogy azokkal
legyünk teljes valónkban, akiket szeretünk.
És ehhez nem kell se internet, se laptop, se tévé, se telefon.
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