
Az énidő-router reláció 

Ugye ismered az érzést, amikor eltervezed, hogy miután hazaértél a melóból – körbecsókoltad 

a pereputtyot és biztosítottad az asszonyt múlhatatlan szerelmedről és odaadásodról, mert még 

erre is odafigyelsz-, bejelented, hogy egy kis énidőt szakítanál magadnak. Mert kell az érzés, 

hogy nemcsak dolgozol, hogy nemcsak családfenntartó vagy, nem pusztán egy humanoid 

pénztárca, nem valakinek a férje, apja, fia, tesója, hanem csak és kizárólag önmagad. 

Nem mellesleg, stressz-mentesítésnek sem egy utolsó opció. 

A család biztosít Téged támogatásáról. Menjél csak, persze, senki sem fog holmi házi 

feladattal vagy a hétvégi bevásárló-listával vagy az apósod szülinapi tortájának díszítésével 

zargatni. Az énidő az jár. Neked is. 

A tévénézés, vagy egy film túl passzív a hangulatodhoz, valami olyasmire vágysz, amiben 

van egy kis kreativitás, meg stratégia, de nem izzasztó/fárasztó, mint a tegnapi lábnap az 

edzőteremben. Ma valami mást akarsz. Valamit, ami zúzós és okos is egyben, ami úgy 

kapcsol ki a körforgásból, hogy közben azért a komfortzónádban maradhatsz. 

Talán leülsz online pókerezni, vagy a virtuális focicsapatod menedzselni. Esetleg a Mortal 

Kombat-ban csapatsz pár csörtét. Naná, hogy élvezed a fatalityt; áttételesen az inkompetens 

kollégád gerincét téped ki. Tudod, aki miatt már bő egy hete totálszívás a projekted. Vagy 

kiereszted a gőzt azzal, hogy rommá hentelsz néhány tankot, zerget, zombit. Azért az jól tud 

esni. 

Odakészíted magadnak a rágcsát, sört kéz közelbe, füles belőve. Felcsatlakozol a szerverre, 

minden szép és jó, érzed, ahogy a feszkó kicsorog az ujjaidon. Simul az arcod és az agyad, és 

már épp kezded tényleg jól érezni magad, amikor… amikor lerohad a cucc a csatamező 

közepén és tök tehetetlenül hallod – mert látni nem látod-, ahogy széjjelszednek. 

Ha pénzt is költöttél prémium fiókra, extra karakterekre, skillekre és stuffra, duplán gáz a 

szitu. Nézed a kijelzőt: az fps alacsony, esetleg a ping van az egekben. Na, itt kezded el szidni 

Murphyt, hogy miért pont Te, miért pont most, és különben is az énidőőőőd! 

Ha azt mondom, hogy ilyenkor helyből zúznád telibe a monitort, azzal nyilván épp csak 

karcolom a valóság felszínét. Az is nyilvánvaló, hogy miután lehiggadtál, végigmész a 

protokollon. 

Speedtest oké, videó-illesztők frissítve vannak, tűzfal beállítva, merevlemez töredezettség-

mentesítés kipipálva, cookie-k törölve, torrent leállítva, és a modokat is lejjebb veszed, vagy 

kikapcsolod. Újraindítás, ééés… 

És nem. Miután hosszú perceket csuklóztál vele, sem úgy működik, ahogy kéne. Elvileg hasít 

a net… éppen csak nem jut el a gépedig. 

Sötét sejtelem bontakozik valahol a tudatod mélyén… 

Füles le, ajtó nyit, gyerekszobába kukk. Hát nem Minecraftozik a kölyök?! Ráadásul 

hálózatban nyomul! 



A gyanú egyre markánsabb barázdákat vés az agyadra. Mész tovább és titkon annak azért 

örülsz, hogy Legó, a kutyátok, nem kap azonnali sétálhatnékot a látványodtól. 

Bekukk a nappaliba. Ha eddig azt hitted, hogy a vég kezdete az, amikor az asszony órákig 

telefonál, most rájössz, hogy nem is. Mert amellett, hogy épp a Szulejmán 

ezerötszázhatvanhatodik részét tölti le, még a tetejébe arat is. Merthogy megérett a kukorica. 

Meg a tarlórépa. Meg a retek. És persze a tehenek jól tejelnek, tejszínt, meg sajtot is kell 

belőle készíteni, amihez éppen fejlesztés alatt áll a feldolgozóüzem. És nézd szívem, hát nem 

tökcukik a kisvidrák, ahogy ugrabugrálnak?! Naná, hogy 3D animált az egész farm! 

Na, ekkor érzed azt, hogy senki, de tényleg, senki az ég egy adta világon nincs tekintettel rád. 

Az asszonykád, akit imádsz, akiért a csillagokat is lehoznád az égről, és aki akkor volt 

legközelebb egy realtime tehénhez, amikor a reggeli kávéját háromfeles tejjel tuningolta, és a 

pixelbányász creeperkiller fiad, aki létezésed büszkesége, kábé annyiba veszi az énidődet, 

mint Legó kutya a spenótfőzeléket. 

Ilyenkor két dolgot tehetsz: 

1. Destruktív szavakat használsz, belegyalogolsz a gyereked önérzetébe és bónuszként 

még magadra haragítod az asszonyt is. Ez esetben tuti nem lesz szex este. Kábé három 

napig biztosan nem. Jó esetben. 

2. Veszel egy normális routert. 

Nyilván erősen sarkított szituáció a fenti, de tedd a kezed a szívedre… hányszor jártál már 

úgy, hogy totálisan „lehalt a net” pusztán azért, mert a routered nem bírta a gyűrődést?! 

Komolyra fordítva a szót: az MMORPG nem a világ közepe. Egy egészséges lelkű, működő 

kapcsolatokkal rendelkező embernek semmiképpen sem. Ugyanakkor, egy jó minőségű és 

stratégiailag jól elhelyezett router sokkal többet tud nyújtani annál, mint hogy a meló után 

kiengedd magadból a feszkót egy játékban. Például a riasztód és a biztonsági 

kamerarendszered szintén a routeren át csatlakozik fel a hálóra, ezért tudod bárhonnan 

ellenőrizni és kézben tartani az otthonod védelmét és biztonságát. Akár tabletről vagy 

mobiltelefonról is. 

Tekints hosszútávú befektetésként a routeredre; őrizd meg a családi békéd és persze az 

énidődet is. Az még jobb, ha gratulálsz az asszonynak a terméshozamhoz aztán leülsz a 

srácoddal virtuálislegózni. 

Mert végeredményben, amikor felbukkansz az énidődből, ők várnak téged itt kint. 

A valódi világban. 


