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A Facebook révén  
tényleg kicsi lett a világ

Tényleg kicsi lett a világ a Facebook 
közösségi portálnak köszönhetően: a 
felhasználók közötti köztes személyek 

száma 3,74-re csökkent, vagyis ennyi „ember-
re” vannak egymástól vadidegenek.

Azt, hogy egymásnak ismeretlen embe-
rek között vajon hány köztes személy lehet, 
Karinthy Frigyes vetette fel a világon először 
1929-es Láncszemek című novellájában. A 
magyar író öt főre tippelt.

A Facebook közösségi portál egyre tere-
bélyesedő táborát elemezve kutatók május-
ban végzett elemzéseik alapján most beje-
lentették, hogy a platformon 3,74 lépcsőfok 
a távolság a felhasználók között. A szakem-
berek a közösség aktív tagjait, vagyis azo-
kat vizsgálták, akik 28 naponként legalább 
egyszer belépnek az oldalra – jelentette in-
ternetes felületén a BBC brit közszolgálati 
adó (www.bbc.co.uk). A közösségi portál 
jelenleg 800 milliónál is több embert tömö-

rít, az aktív tagság 721 milliós, ami a bolygó 
lakosságának több mint tíz százaléka.

A kutatás során nem vették figyelembe a 
hírességek Facebook-profiljait. A közösségi 
portál ötezer főben maximalizálja a felhasz-
nálóknak, hogy hány ismerősük lehet, de az 
átlag rendszerint száz körüli számot mutat.

A 2008-ban végzett hasonló vizsgálat 
még 4,28 lépcsőfokos különbséget, azaz 
köztes személyt mutatott a tagok között. 
Kutatók szerint az átlagos távolság azonban 
stabilizálódni látszik, és nem lesz ennél sok-
kal kisebb.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös 
idő lesz, ónos szitálás, szemcsés hó előfordulhat. 
Fronthatás nem lesz, de a párás levegő miatt tovább-
ra is gyakoriak lehetnek a légzőszervi megbetegedé-
sekkel kapcsolatos panaszok.
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Amióta diák a diák, kényszernek veszi a 
házi olvasmányokat. Ki ne emlékezne azokra 
a napokra, amikor végzetesen, elodázhatat-
lanul közeledett a házi olvasmányok szá-
monkérésének napja. Az egész vakációban 
tologatott könyvek előkerültek, bekezdéseket, 
oldalakat kihagyva igyekeztünk pótolni a 
lemaradást, hogy a kijelölt órán válaszolni 
tudjunk a házi olvasmányból feltett kérdésre. 
Még rosszabb volt talán, amikor le is kellett 
írni a tartalmat: kínnal töltött órák voltak 
azok, még akkor is, ha sikerült beszerezni 
egy-egy régebbi füzetet, amibe már valaki 
bemásolta azt a bizonyos tartalmat. Ki tud-
ja, hányszor éledtek újra ezek a szövegek az 
újabb másolások során?! Amikor kötelező 
házi olvasmányról hallok, valami rég beideg-
ződött reflexből Nagy István hajdanán nép-
szerűvé erőltetett, Ácsék tábort vernek című 
ifjúsági regénye jelenik meg szemem előtt. 
Volt abban kellő mennyiségben szocializmus-

építés és szocialista öntudat, feleresztve olyas-
mivel, amit a gyerekek még ma is szeretnek, 
gondolok itt pl. a számháborúra.(Talán a kö-
telező olvasmány okozta ellenérzésem miatt 
csodálkoztam, amikor gyermekeim táboro-
zásaik, osztálykirándulásaik idején szívesen 
számháborúztak.)

Ahogy a mai kisebb és nagyobb iskolá-
sok számára szedegetjük le a könyvespolcról 
vagy kölcsönözzük ki a könyvtárból a házi 
olvasmányokat, csak örvendeni tudok, hogy 
ma már más irodalmat kérnek tőlük. Fodor 
Sándor Csipikéje vagy akár Jókai Arany-
embere annak idején kedvenceim közé tar-
tozott, ma kötelező házi olvasmányok. És 
egyfolytában csodálkozom, hogy a mai gyer-
mekek nem szívesen veszik kezükbe. Éppen 
azért, mert házi olvasmány. 

Talán ha azokat a könyveket, amelyeket 
érdemes elolvasni, tiltanánk tőlük, nem ér-
nénk-e el nagyobb sikert? 

Házi olvasmányok
           villanás n Takács Éva
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1.) – Miért hívod a me-
nyasszonyodat kis csigám-
nak?
– ... (poén a rejtvényben)!

2.) – Adj kölcsön 50 lejt, 
komám, holnap lesz fizetés.
– Későn szóltál, ... (poén a 
rejtvényben)!


