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2000 szeptemberében szó volt e lap hasáb-
jain a tudományos bírálatról (Braun, 2000), s
akkor említésre került a jelen írás egyik témá-
ja. Az év decemberében Beck Mihály (2000)
hozzászólást jelentetett meg fent említett
cikkhez, és ebben megemlítette Karinthy
Frigyes alant vázolt eszmefuttatását.

Karinthyról már annyian és annyit írtak,
hogy csak közhelyeket ismételgethetünk.
Igazi reneszánsz gondolkodó volt e fogalom
legnemesebb, sõt – furcsa módon – leghu-
morosabb értelmében. Közismert Kosztolá-
nyi megállapítása: „ez a marha közöttünk az
egyetlen zseni”. Annál sajnálatosabb, hogy
Karinthy zsenialitását, mint köztudott, fõ mû-
vei, elsõsorban az egyedülálló Így írtok ti, az
irodalmi karikatúrák lefordíthatatlansága
miatt nem ismeri, nem ismerhette meg a
világ. Rá jellemzõ szólása – „humorban nem
ismerek tréfát” – révén itthon a nagyközön-
ség elsõsorban humoristaként tartja számon.
Széles körben népszerûek azonban többi
mûvei is. Az Utazás a koponyám körül
olvasása több nemzedéknek okozott és okoz
maradandó élményt.

Meglepõ és a fentiek jegyében is érdekes
volt felfedezni hogy Karinthy egy jelentõs
tudományos felismerés, az ún. „kicsi a világ”
jelenség elõfutárának tekinthetõ.

Eddig a világ ezt a jelenséget az Egyesült
Államok-beli kutatók: Ithiel de Sola Pool és
Manfred Kochen 1958-ban publikált, majd a

Stanley Milgram által 1967-ben részleteseb-
ben körvonalazott eredményeként tartotta
számon.

Milgram a „kicsi a világ” jelenséget a kö-
vetkezõképpen jellemezte. Meg kívánjuk
tudni, hogy két – véletlenszerûen kiválasztott
– személy között hány ismerõsön1   keresz-
tüli kapcsolat szükséges ahhoz, hogy zárt
lánchoz jussunk. X nem ismeri Y-t, de ismeri
A-t, aki ismeri B-t, aki ismeri C-t, aki viszont
D ismerõse és aki Y fõnöke, felesége, pro-
fesszora vagy valami hasonló. A fentiek kö-
zötti kapcsolatok száma jellemzi azt a világot,
amiben élünk. Minél kisebb ez a szám, annál
kisebbnek tekinthetõ a világ.

Karinthy a Minden másképpen van címû
tárcagyûjteményének Láncszemek címû
fejezetében a következõket írja 1929-ben:
„…Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó
lakossága sokkal közelebb van egymáshoz,
mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha
is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik
tagja. Tessék egy akármilyen meghatároz-
ható egyént kijelölni a Föld másfél m illiárd
lakója közül, bármelyik pontján a Földnek –
õ fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyé-
nen keresztül, kik közül az egyik neki sze-
mélyes ismerõse, kapcsolatot tud létesíteni
az illetõvel, csupa közvetlen – ismeretség
alapon, mint ahogy mondani szokták: Kér-
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lek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon
Z. V.-nek, aki neki ismerõse… stb.

– Na erre kíváncsi vagyok – mondta vala-
ki; – hát kérem, mondjuk… mondjuk,
Lagerlöff Zelma.

– Lagerlöff Zelma – mondta barátunk,
mi sem könnyebb ennél.

Két másodpercig gondolkodott csak, már
kész is volt. Hát kérem, Lagerlöff Zelma, mint
a Nobel-díj nyertese, nyilván személyesen
ismeri Gusztáv svéd királyt, hiszen az adta át
neki a díjat, az elõírás szerint. Márpedig Gusz-
táv svéd király szenvedélyes teniszjátékos,
részt vesz a nemzetközi nagyversenyeken
is, játszott Kehrlinggel, akit kétségkívül kegyel
és jól ismer, Kehrlinget pedig én magam  (ba-
rátunk szintén erõs teniszjátékos) nagyon jól
ismerem. Íme a lánc, – csak két láncszem kel-
lett hozzá a maximális öt pontból, ami termé-
szetes is, hiszen a világ nagyhírû és népszerû
embereihez könnyebb kapcsolatot találni,
mint a jelentéktelenséghez, lévén elõbbiek-
nek rengeteg ismerõse. Tessék nehezebb
feladatot adni.

A nehezebb feladatot: egy szögecselõ
munkást a Ford-mûvek mûhelyébõl, ezek-
után magam vállaltam és négy láncszemmel
szerencsésen meg is oldottam. A munkás
ismeri mûhelyfõnökét, mûhelyfõnöke magát
Fordot, Ford jóban van a Hearst-lapok vezér-
igazgatójával, a Hearst-lapok vezérigazgatójá-
val tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor
Árpád úr, aki nekem nemcsak ismerõsöm, de
tudtommal kitûnõ barátom – csak egy sza-
vamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigaz-
gatónak, hogy szóljon Fordnak, hogy Ford
szóljon a mûhelyfõnöknek, hogy a szögecselõ
munkás sürgõsen szögecseljen nekem össze
egy autót, éppen szükségem lenne rá.

Így folyt a játék és barátunknak igaza lett
– soha nem kellett ötnél több láncszem ah-
hoz, hogy a Földkerekség bármelyik lakosá-
val, csupa személyes ismeretség révén, ösz-

szeköttetésbe kerüljön a társaság bármelyik
tagja.” (Karinthy, 1929)

Lélegzetelállító, hogy milyen világosan,
sõt mennyire karinthysan íródott a fenti szö-
veg, ismételjük, 1929-ben.

Persze, az ismert okok miatt 1958-ban
Pool és Kochen, sõt 1967-ben Milgram nem
olvasta, nem olvashatta és így nem is idéz-
hette Karinthyt. Ennek ellenére Karinthy
„prioritása” vitathatatlan. A tudománytörté-
net számos hasonló példát ismer. Igazolásul
álljon itt egyetlenegy jelen cikk szerzõjének
kutatási szakterületérõl. Harold Kroto és tár-
sai, 1985-ben fedezték fel (egyébként vélet-
lenül) és írták le a csupaszén, gömbszerû
kalitkamolekulákat, a fulleréneket. Ezért a
felfedezésért  Harold Kroto, Richard Smalley,
és Richard Curl 1996-ban megkapták a ké-
miai Nobel-díjat. 1985 után tudta meg a világ,
hogy Eidzsi Oszava japán kutató 1971-ben
egy cikkében, sõt egy könyvében is – mind-
kettõ japán nyelven jelent meg – megjósolta
a C

60
 molekula (alapfullerén) létét. Oszava

nem tulajdonított különösebb jelentõséget
e munkájának, és persze a világ sem vehe-
tett róla tudomást, mert japánul íródott. Igy
Oszava szóba sem jött a Nobel-díj jelölésnél.
De 1985 után világhírûvé vált, és mindenki
elismerte, hogy elõfutára volt egy nagy felfe-
dezésnek. Ezt a sorsot Karinthy is megérde-
melné.

Befejezésül a címben megemlített tudo-
mányágról. A „kicsi a világ” jelenségbõl fejlõ-
dött ki a kommunikációs hálózatok, a cyber-
terek tudománya, aminek rendkívüli jelen-
tõsége az internetkapcsolatok, a gráfok
elméletében, az emberi agy neuronkutatásai-
ban és számos más területen csúcsosodik ki
(Shotland, 1967; Crane, 1972; Barabási, 2002;
Buchanan, 2002).

Kulcsszavak: lángész, Karinthy, láncsze-
mek, hálózat
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