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Bevezetés 
 
 
 

A tanulmány célja és feladata rávilágítani arra a speciálisnak tekintheto 

helyzetre, amelyet a gazdaságilag hátrányos helyzetu társadalmi csoportok, vagyis a 

szegények töltenek be az információs társadalom virtuális terében. 

Hogyan strukturálják szabadidejüket? Mire van, mire nincs idejük? Milyen 

médiumokon keresztül tartják a kapcsolatot a külvilággal és ismeroseikkel? Vajon 

miként élik meg a napjainkban is permanensen zajló digitális forradalmat azok, akik 

mindezt, anyagi és egyéb más helyzetük miatt inkább kívülrol, kicsit outsiderként 

figyelik? Mi az o véleményük, milyen tudással és milyen attitudökkel rendelkeznek a 

modern világról? Egyáltalán mennyire és milyen területeket illetoen informáltak? 

Honnan származnak információik? Ilyen és ehhez hasonló kérdések tömege 

fogalmazható meg, amelyekre elemzésünkben a választ keressük. 

A kutatás alapjául egy országos mélyinterjús adatfelvétel szolgál, melynek 

keretében hátrányos társadalmi helyzetu embereket kerestünk fel. Közöttük az 

országos statisztikák szerint az átlagosnál több az alacsony iskolai végzettséguek és 

jóval kevesebb a felsofokú iskolai végzettséggel rendelkezok aránya. Nagyobb 

eséllyel munkanélküliek, vagy válnak azzá életük során valamikor, mint iskolázottabb 

társaik. Kevésbé beszélnek idegen nyelveket, és sokkal kevesebb a számítógéppel 

rendelkezok aránya. Egészségi állapotuk és életkörülményeik az átlagos szint alatt 

vannak. Az ország különbözo nagyvárosaiból 25 (három különbözo életkori 

csoportba tartozó) embert kerestünk fel és kérdeztünk meg. 

A tanulmány fejezetekbol áll, amiknek a végén rövid összefoglaló olvasható; 

az adott rész legfontosabb megállapításainak összefoglalása. Az interjúkból számos 

anonim idézetet válogattunk össze, úgy, hogy élobbé tegye az aktuális 

megállapításokat, véleményeket. 

 

E  Ezzel a piktogrammal jelöltük az interjúidézeteket 

  

N  Ez a piktogram a fejezetek végi összefoglalóra hívja fel a figyelmet 
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Szabadido eltöltés 
 
 
 

A rendelkezésre álló szabadido mennyisége, illetoleg ennek strukturálása 

nagy befolyással bír az egyén életvitelére. Ennek következtében, ha ismerjük 

valakinek a napi, vagy heti idomérlegét, akkor abból nagy bizonyossággal 

következtetni tudunk életmódjára, ebbol adódóan viszonylagos pontossággal 

megismerhetjük anyagi helyzetét, megtudhatunk néhány dolgot iskolázottságával 

kapcsolatban és mindezek eredményeképpen meglehetos biztonsággal be tudjuk 

sorolni az illetot egy többé-kevésbé jól körülhatárolható társadalmi rétegbe. 

Ennyibol is jól látható, hogy a szabadido és eltöltésének módja sokkal 

nagyobb jelentoséggel rendelkezik, semmint azt elso látásra gondolhatnánk; messze 

túlmutat az egyén ízlésének, hobbijainak, értékpreferenciáinak puszta leírásán. A 

közkedvelt mondást parafrazálva: „Mondd el, hogy mennyi szabadidod van és mivel 

töltöd, s én megmondom, hogy ki vagy.” Ebbol kiindulva kutatásunk alapkérdése volt, 

hogy a kérdezett személy rendelkezésére álló szabadido mennyiségét, struktúráját, 

és az ido eltöltésének módjait részletesen is megismerjük. 

Az országos statisztikák eredményeivel összhangban a szabadidejét az 

emberek többsége TV nézéssel, barátaival, kirándulással, sportolással és 

olvasással, illetoleg keresztrejtvény fejtegetéssel tölti. A szabadidos tevékenységek 

köre jóval kisebb variabilitást mutat, mint a rendelkezésre álló szabadido 

mennyisége, illetve az ido strukturálása. 

A megkérdezettek közül többen is azt válaszolták, hogy szabadidejük 

kizárólag hétvégén van, s ezt dönto részben családjukkal és/vagy barátaikkal töltik. A 

TV nézést érdekes módon nagyon sokan nem említik meg, amikor arra kérik oket: 

„Kérem, meséljen nekem arról, hogy átlagosan mennyi szabadideje van egy héten, 

és ezt mivel tölti?”. Ebbol az következne, hogy az emberek egy része a TV nézésre 

fordított idot nem tartja szabadidos tevékenységnek, hanem egy speciális 

kategóriaként, a munka és a szórakozás közti átmenetként értékeli. Vagyis amolyan 

„szükségtelen rossz”, avagy másképpen „szükséges jó”. 

Az egyik nagyon tipikus példa 20 éves GYES-en lévo fiatalasszony, aki így 

mesél szabadidejérol: 

 

E  Délelottönként, heti két alkalommal lemegyek a családsegítobe, 
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vagy társasjátékozunk a gyerekekkel. Hát ez olyan napi 1,5-2 

óra. Amikor tehetem akkor egész nap rádiót, vagy magnót 

hallgatok. Nagyjából ezeket csinálom. 

- És szokott-e Ön TV-t nézni? Ha igen, akkor milyen 

rendszerességgel? 

 Igen. Minden nap. Délután 4-tol a sorozatokat, utána 6-9-ig 

filmek, vetélkedok, mindig ami éppen van. Leginkább RTL-t és 

TV2-t nézek. Végül is a sorozatok a kedvenceim: Sebzett szívek, 

Lucecita, Milagrosz. 

 

Az interjúalanyunk naponta közel 5 órát TV-zik, ám ezt mégis kifelejtette a 

felsorolásból. Vajon miért?  

A másik kiváló példa egy 16 éves tanuló fiú esete, aki arra a kérdésre, hogy 

miként tölti szabadidejét a következoképpen válaszolt: 

 

E Hát hétköznap ugye ott van a suli, meg minden. Akkor csak a 

haverokkal találkozom, meg hülyéskedünk olyan napi 2-3 órát. 

Ezen kívül elég sokat sportolok: napi 1-1,5 óra foci, konditerem 

heti két alkalommal 1-2 óra – attól függ. Szombaton és vasárnap 

nagyrészt lazítok, ilyenkor tudok igazán pihenni napi 3-4 órát. 

Hát kb. így. 

- És szokott-e Ön TV-t nézni? Ha igen, akkor milyen 

rendszerességgel? 

 Hát igen, a TV. Hétvégén gyakorlatilag reggeltol estig az megy, 

hétköznap jóval ritkábban: napi egy film, meg még valami. 

          

 A beszélgetés legelején a nyitott kérdés esetében nem említi a TV nézést, 

mint szórakozást, de amikor konkrétan rákérdezünk, akkor itt is kiderül, hogy azért a 

napi 2-3 óra tévézés heti átlagban boven kijön. 

 A fentebb bemutatott hozzáállás egyik alesete az a szintén meglepo válasz, 

amikor az illeto a videózást megemlíti ugyan, mint szórakozási, kikapcsolódási 

formát, a TV nézésrol ehelyütt azonban nem tesz említést. A TV csak a konkrét 

kérdés kapcsán kerül elo. Ekkor derül ki, hogy: „ja hát igen, TV-t is nézek”. Egy 20 

esztendos asztalos szakmunkás esete nagyon jól példázza ezt: 
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E Szabadido? Napi olyan 4-5 óra videózás, barkácsolás, ez-az: 

ahogy adódik. Aztán a haverokkal szórakozunk minden nap, az 

is van egy olyan napi 1-2 óra. A foci gyakorlatilag a hobbim. Ha 

van rá idom meg lehetoségem, akkor ugye a foci megy. Bár 

mostanában hétköznap nem nagyon van ido, inkább csak 

hétvégenként. Szóval foci az csak hétvégenként. 

- Szokott-e Ön TV-t nézni? 

Hétköznap esténként 3-4 órát. Attól függ. A hétvégén változó. 

Leginkább az HBO-t, meg az RTL-Klubot nézem. Akció filmek 

meg sci-fik leginkább, a meccsért már nem rajongok – bár a 

boxot azt mindig megnézem, az bejön.   

    

Számtalan olyan esettel is találkoztunk, hogy a kérdezett a szokásos obligát 

bevezeto után, hogy „hát-hétköznap-sok-a-munka-semmi-szabadidom-sincs”, amikor 

kifejti részletes szabadido eltöltési szokásait, akkor gyakorlatilag az a helyzet áll elo, 

hogy ha úgy nézzük az illeto napi 4-6 órát lazít, ami azért nem igazán nevezheto 

feszített élettempónak. Az emberek egy jelentos része tehát igyekszik napi 

semmittevését, lustálkodását stb. feszített élettempóként, szorosan beosztott, feszes 

napirendként interpretálni. 

Ilyen némileg zavaros életrend, strukturáltnak tuno idobeosztás több 

interjúban is megjelent. Egy 33 éves GYES-en lévo hölgy, akinek férje munkanélküli, 

többször is panaszkodik arra, hogy gyakorlatilag nincsen szabadideje. 

 

E Három gyermekem van, szóval szabadidom gyakorlatilag 

nincsen. Velük foglalkozom szívesen, elmegyünk kirándulni – ha 

olyan az ido. Rossz idoben TV-zünk. Olvasni nagyon szeretnék, 

de ahhoz fáradt vagyok és elalszom mire a könyvhöz jutnék. 

- És mennyi idot tölt ezekkel a tevékenységekkel? 

A gyerekek délután 4-5 felé érnek haza, lefekvésig velük vagyok. 

TV-t naponta cca. 2 órát nézek, hétvégén és rossz ido esetén 

ennél többet. A természetfilmeket és a tudományos musorokat 

szeretem.   
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Elofordult néhány interjúalanynál, foleg a sokat otthon levok (leginkább a 

munkanélküliek tartoznak ide) esetében, hogy életrendjük teljesen konfúz, 

idogazdálkodásuk külso szemlélo számára abszolút átláthatatlan. 

Egy 40 éves férfi, aki éjszakánként plakátokat ragaszt, kiváló példa erre: 

 

E  Szabadidomben a számítógépen lógok, amikor csak tehetem. 

Internet az sajnos csak a könyvtárban van, azért el kell menni 

oda. Rejtvényt is szívesen fejtek. Annyira rendszertelenül élek, 

van, hogy nappal dolgozom, és éjjel alszok, van, hogy éjjel 

dolgozom, és nappal alszok. Haverokkal is találkozom, 

beszélünk, segítek nekik ha kell. 

- Mennyi idot tölt ezekkel a tevékenységekkel? 

A számítógéppel van, hogy egész nap elotte ülök, de elofordul, 

hogy be sem kapcsolom, mint pl. most már 4 napja. Rejtvénnyel 

kb. napi 1 óra. Haverokkal is találkozgatom ugye, meg a 

kollégákkal, bár mostanában baromi keveset. 

- Szokott-e Ön TV-t nézni? 

Igen, de nem sokat. Talán napi 1-2 órát. Vasárnap egy kicsit 

többet. Vetélkedoket, akciófilmeket és vígjátékokat szeretek a 

legjobban nézni. Egyébként amióta a számítógép van, azóta 

egyértelmuen háttérbe szorult a TV. 

 

A szabadidos tevékenységek viszonylagos homogenitása, és az ido 

strukturálásának heterogenitása már ennyi példán keresztül is jól érzékeltetheto. 

Kutatásunk alapján a legfobb állításokat a következokben foglaltuk össze. 

 

N A megkérdezettek leginkább RTL Klubot, és TV2-t néznek, amit a 

zenecsatornák és más egyéb kábelen fogható adók egészítenek ki 

(Spektrum, National Geography, Discovery Chanel). A közszolgálati 

televíziókat és a Duna TV-t senki sem említette meg. 

A musorok közül sokan emelték ki az akció-, és kalandfilmeket, 

illetoleg a vígjátékokat, továbbá a vetélkedoket („a Vágó Legyen Ön is 

milliomosa”), a talk-showkat (Heti Hetes) és végül, de nem utolsó sorban 
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a sorozatokat (szappanoperák). Viszonylag közkedveltek a 

természetfilmek és a könnyuzenei csatornák musorai. A válaszadók 

körében kifejezetten kevesen néznek hírmusorokat, híradót. 

A generációs és nemi különbségek, illetve jellegzetességek a 

szabadido eltöltésének szempontjából a következo fobb csoportokkal 

jellemezhetoek. 

A fiatalokra összességében legjellemzobb szabadidos 

tevékenységi formák a sportolás (kondi, foci, bicikli), a barátokkal való 

nagyon gyakori, akár heti 3-4 alaklommal történo találkozás, tévézés, 

videózás, és viszonylag élénk társasági élet. A fiatalok körében igen 

népszeru a számítógépezés (játék, zene, film), illetoleg néhányan így 

vannak az internettel is. A társasági élet és a „haverokkal való 

hülyéskedés” helyére lép majd a késobbiekben, a családalapítást 

követoen a noknél a „gyerekekkel való törodés”, a férfiaknál pedig az 

„együttlét a családdal”, ami leggyakrabban kirándulást, különféle 

gyermek és családi programokra járást, nagymama látogatást stb. foglal 

magában.   

A középkorú és idosebb férfiak a kortárs hölgyeknél kevesebb 

tévét néznek, inkább össze járnak barátaikkal, olvasnak és igen sokan a 

házkörüli munkák mellett számítógéppel foglalatoskodnak. A 

számítógép-megszállottak számára a gép egyben kikapcsolódást is 

jelent: itt tárolják összes anyagukat, a zenéktol kezdve régebbi fotókig 

mindent. 

A középkorú és idosebb nok leginkább olvasnak, keresztrejtvényt 

fejtenek, és kötnek. A legtöbb no a gyerekekkel/unokákkal való 

foglalkozást – melyet egyfelol komoly feladatnak aposztrofálhatunk, és 

mely az interjúalanyok elmondása szerint amellett hogy szórakoztató, 

roppantul kimeríto is egyben – általában szabadidos tevékenységként 

említik. Ez azért érdekes, mert szemben a TV nézés esetével itt sokkal 

egyértelmubb, hogy per definitionem munkáról beszélhetünk 

(felelosséget, odafigyelést, törodést, szakértelmet kíván), mégis nagyon 

sokan szabadidos tevékenységként, szórakozásként említik, szemben 

mondjuk a házimunkavégzéssel, vagy a vásárlással, ami sehol nem 
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merült fel. A helyzet tehát itt is furcsa módon alakul, csak pont fordítva, 

mint azt a TV-zés kapcsán kijelentettük: az anyák a gyerekkel való 

foglalkozást – amely konvencionális értelemben komoly, felelosségteljes 

feladat; kvázi munka – és törodést (ami egyébként napjaik nagy részét 

kiteszi) sokkal inkább szórakozásnak semmint munkának ítélik. Ennek 

éppen fordítottja mondható azokról az emberekrol, aki annak ellenére, 

hogy napi 3-5 órát tévéznek, ezt „elfelejtik” megemlíteni a szabadidos 

tevékenységeik felsorolásakor. Ugyanakkor a gyerekkel nem rendelkezo 

hölgyek – természetesen – jóval gyakrabban és jóval hosszabb ideig 

néznek tévét. 
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A modern technikához való viszony 

 

A modern technikához való alapveto viszonyulás meghatározó szereppel bír a 

számítógépekhez való viszony szempontjából, amik önmagukban a modern technika 

bázisát jelentik. A technofilek jellemzoen jól eligazodnak a digitális-elelktronikus 

világban, szemben a technofóbokkal, akik igen gyakran teljes ismerethiánnyal 

rendelkeznek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a technológiai fejlodés irányában 

elkötelezettek ne bírnának bizonyos kritikai szemléletmóddal. 

Arra a kérdésre, hogy „mi jut eszébe arról, hogy ’modern technika’?” a 

válaszadók jelentos része az alábbi válaszokhoz nagyon hasonló választ adott. 

Egy 35 éves no válasza: 

 

E  Itt elsosorban muszaki dolgokra gondolok. Olyanokra, amelyek 

mindennapi életünk során velünk vannak. Amiket használunk, és 

teljesen természetesnek veszünk, annak ellenére, hogy 

muködésükkel esetleg egyáltalán nem vagyunk tisztában. Ilyen, 

pl. az autó, a számítógép, az Internet, TV, magnó, hifi, CD, meg 

a háztartási elektronikai berendezések. Továbbá az automatizált 

gépek a munkahelyeken, a gyárakban. 

 

 Egy 34 esztendos árukiadó férfi az idézett hölgy álláspontjától eltéro 

véleményt fogalmaz meg: 

 

E  Fejlett, vagyis modern technikának a mai korban használt új 

technológiákat tartom. Foleg azt, amirol nekünk, átlag 

embereknek nincs tudomásunk. Mert ezek ma még titkosnak 

számítanak. Gondolok itt a hadiiparban, repülogépiparban és az 

urtechnológiában használt legújabb felfedezésekre. Ide tartozik 

még a mikro-, és nanotechnika. 

Modern technika az, amit nehéz megvenni, ami nagyon spéci. 

Nem modern technika az, amit már mindenki használ. 
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Harmadikként pedig hadd idézzünk egy pragmatikusan profán véleményt, ami 

az elsoként idézett állásponthoz közelít a legjobban. 

 

E  Számítógép, mobiltelefon. Más? Nem érdekelnek túlságosan, 

oszintén szólva. Meg még a jó autók, háztartási gépek, 

mikrohullámú süto, mélyhuto stb., amik segítik az ember 

munkáját – mondja egy 33 esztendos óvóno. 

 

 A modernitáshoz, szukebb értelemben a modernitás tárgyi feltételeihez való 

viszonyulásnak két alapveto típusa különítheto el itt egymástól: az egyik egy 

távolságtartó, az egyénhez képest kívül álló, kirekeszto modernitás-felfogás, mely a 

modern technológia = elérhetetlen, titkos szillogizmus mentén gondolkodik, a másik 

viszont profanizálja a modernitás alapvetoen kissé patetikusnak hangzó fogalmát, és 

a hétköznapi élet kiegészítojeként beszél róla.  

  A modern technológiára való asszociációktól eltéroen a „milyen eszközöket 

sorolna a modern technikához tartozónak?” kérdésre az emberek jelentos része a 

saját életébol közvetlenül is ismert eszközöket sorolt fel. Az itt kapott válaszok 

gyakorlatilag nagyon pontosan körülhatárolhatóak, viszonylag alacsony a 

heterogenitás. Leggyakrabban különbözo computereket, mobiltelefonokat, robotokat, 

az internetet és híradástechnikai, valamint szórakoztatóelektronikai eszközöket 

sorolnak ide. Csak nagyon kevesen említettek urhajót, vagy vadászgépet. 

 Ehhez lényegében nagyon hasonló válaszokat kaptunk akkor is, amikor a 

háztartásban használatos modern technológiai eszközökre kérdeztünk rá. Azt 

azonban megfigyelhetjük, hogy ennél a kérdésnél voltak a leginkább profanizáltak a 

vélemények. Még azok a személyek is, akik egyébként nagyon magasan húzták meg 

a modernség mércéjét, azok is megemlítették vezetékes és mobil telekommunikációs 

eszközeiket, illetve a háztartási és szórakoztató elektronika egyéb eszközeit, 

leggyakrabban: mikro süto, huto, CD, magnó, videó. A válaszokból adódóan többé-

kevésbé mindenki nagyobb, vagy kisebb mértékben, de modernnek érzi magát, vagy 

ha nem is érzi magát teljesen modernnek, akkor sem szeretne semmi estre sem 

ódivatúnak, ósdinak látszani. 

 Néhányan, ahogy a fentebb már idézett egyik példából kiviláglik nem 

feltétlenül barátságosan viszonyulnak a modern technikához, ugyanis az azt is 

jelent(het)i, „amit nem értünk”, „amit meg kell tanulni”, „ami miatt kirúghatnak a 
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munkahelyemrol, ha nem ismerem, vagy nem találok állást”, „megfizethetetlenül 

sokba kerül”, „amin megint mások gazdagszanak meg” stb. Az „egyszeru kis ember” 

tehát számtalan olyan okot találhat, ami miatt számára a technológia ellenség lehet. 

Mindezek mellett leszögezhetjük azt, hogy ilyesfajta zsigeri ellentétek, mélyben 

gyökerezo ellenséges attitudök egyáltalán nem voltak jellemzoek a válaszadókra. 

Inkább csak érdektelenség és apatikusság volt az, amivel néhány helyen 

szembesülnünk kellett, de hangsúlyozzuk mégegyszer: alapvetoen pozitív hozzáállás 

jellemzett mindenkit. 

 

N A modern technikáról alkotott felfogás szerint a vizsgált csoport két 

részre osztható: az egyik a modernséget a hétköznapok világán 

túlmutató, a kisember számára elérhetetlen szféraként tételezi, míg a 

másik éppenséggel pont a hétköznapi életvitelünk területén betöltött 

szerepre helyezi a hangsúlyt. Az elobbi kissé távoli, elidegenített 

modernség felfogást, az utóbbi pedig a hétköznapi realitásban 

gyökerezo, organikus fejlodéselméletet implikál. 

Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy mindenki tudott olyan 

eszközöket felsorolni hétköznapjaiból, amiket a modern technika 

részének tart, mint pl. TV, videó, vezetékes telefon, mobiltelefon, mikro 

süto, számítógép, CD. 

A modern technika megítélése összességében kifejezetten pozitív 

polarizáltságú. 
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Eddigi tapasztalatok számítógéppel 

 

Számítógépet a 25 megkérdezett közül már mindenki látott. A 35 évnél 

idosebbek átlagban 1982 és 1987 között találkoztak eloször PC-vel, a fiatalabb 

generáció tagjai pedig a kilencvenes évek legelején. Az elso találkozás általában a 

használat megkezdésének idopontjával is egybeesik. A 25 válaszadóból csupán 3 fo 

volt, aki még életében nem próbálta ki a számítógépet – saját indoklásuk szerint 

szakmájukhoz eddig nem kellett, egyébként meg nem különösebben érdekli oket. Az 

elso használat módja és az ekkor kialakult benyomások mentén éles cezúra húzható 

a fiatalabbak és az idosebbek között. A fiatalabbak az iskolában, az idosebbek pedig 

már a munkahelyen használták eloször a gépet. Az idosebb generáció javarészt a 

nyolcvanas évek közepén, végén került szembe eloször számítógéppel. Az o 

esetükben szinte mindenki a munkahelyén találkozott a mai computerek elodjeivel, 

ami egyben azt is jelentette, hogy semmilyen elozetes ismerettel nem rendelkeztek, 

felnott fejjel kellett elsajátítani – külso támogatás, mentorálás híján leginkább 

autodidakta módon – a muködtetés legalapvetobb szabályait. Ez sokuknak komoly 

nehézséget jelentett, és az akkoriban keletkezett ellenérzések, félelmet jelentenek a 

mai napig. Ez a fajta szorongás, görcsös félelem határozza meg mind máig a 

számítástechnikához és azon belül is a computerekhez való viszonyukat. A 

válaszadók közül sokan kifejezetten rossz érzésekkel emlékeznek vissza ezekre az 

évekre. Egy olyan eszközt kellett használniuk, amelynek muködésével, és gyakran 

még funkciójával sem voltak teljesen tisztában. A számítógép így számukra 

kényszerpálya volt, amit nem ok maguk választottak – az ismeretlent, a 

bizonytalanságot jelentette. 

A fiatalabbak ezzel szemben már az iskolapadokban, a kilencvenes évek 

elején találkoztak a modern számítástechnikával. Kisebb, nagyobb mértékben, de 

részt is vettek számítástechnikai oktatásokon. Ezek minosége természetesen 

roppantul eltéro volt, helytol, iskolától, tanártól függoen. Azt azonban mindenképpen 

kiemelnénk, hogy az o esetükben valamilyen intézményes oktatás, használatra való 

felkészítés és a géppel való elso találkozás még az attitudök kialakulása 

szempontjából szenzitív periódusban – általános iskolás korban – lezajlott. Ez a 

generáció már tulajdonképpen együtt nott fel, együtt fejlodött a számítógépekkel. Az 
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1960-as évek végén és a 1970-es években születettek számára így a C 64, meg a 

386-osok generációs alapélményként jelennek meg.  

A fiatalok, csak úgy, mint az idosebbek – szinte kivétel nélkül – meglepo 

pontossággal emlékeznek a számítógéppel való találkozásuk dátumára. Vélhetoen 

ez az élmény, életkortól és nemtol függetlenül mindenki számára rendelkezett 

bizonyos fontossággal. 

A megítélés milyenségét nagyban befolyásol(hat)ta az a tény, hogy a 

fiatalabbak elso használatkor játékokkal ismerkedtek, szemben az idosebbekkel, akik 

munkahelyükön már csak és kizárólag bonyolult és nehezen használható 

munkaeszközként ismerték meg. Az iskoláskorúak a kezdeti idegenkedés után a 

játék révén megszerették, megismerték, és lassan meghódították a számítógépeket, 

szemben a felnottek nagy részével, akik csak egyes alkalmazásokat ismertek meg és 

ismernek mind a mai napig. Természetesen találkoztunk olyan idosebb emberrel is 

aki teljesen el tudta fogadni, meg tudta szeretni a számítógépet, és interjúztunk olyan 

huszonévessel is aki továbbra is idegenkedik a géptol.  

Mindezeket illusztrálandó nézzünk néhány idézetet. A kérdés úgy hangzott, 

hogy: „Hogyan emlékszik vissza az elso találkozásra, milyen volt, amikor eloször 

kipróbálta a számítógépet?” 

 

E Elrontottam, az egyik mappába belenyúltam, és majdnem ki 

kellett fizetni 50 ezer forintot. Ez akadályozott egy kicsit. Az 

osztálytársaimat kérdezgettem mindig. A gátlásaim még nem 

oldódtak fel. Mindig attól félek, hogy elrontom. Játszani nem félek 

– meséli egy 20 éves hölgy. [A kérdezo néhány megjegyzést 

hozzáfuzött az interjúhoz: Az interjú hangulatára rányomta 

bélyegét ez az élmény. Már az ismerkedés során feltunt, hogy 

amikor kiderült, hogy a beszélgetésben számítógéprol is lesz 

szó, a lány lázasan keresni kezdte a jegyzeteit, hogy azok 

segítségével mondhasson valamit. Nem nyugtatta meg, hogy ez 

nem vizsga, hanem csak általános beszélgetés. Vagy a kezeit 

tördelte, vagy a haját rendezgette.] 

 

Egy közel 40 éves értékesítési eloadó hölgy a következoképpen emlékezett 

vissza: 
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E  Ez 1995-ben volt. Elég hülyén éreztem magam. Nem volt elotte 

oktatás semmi, hanem az egyik reggel bejött a fonök és 

megmutatta, hogy milyen gombokat kell nyomogatni sorba, aztán 

kész. Kb. ennyi volt az egész. Nem volt jó érzés, az biztos.  

Most viszont már egész jól megy. 

 

Egy 16 esztendos tanulónak az elején szintén nehézségei voltak, de ezt 

tanárja nyitottsága és szakmai felkészültsége segített áthidalni. 

 

E  Emlékszem, az elején nagyon féltem. Alig mertem hozzányúlni, 

nehogy elrontsak valamit. Aztán késobb oldódott ez a fajta 

félelem. A tanárunk játékokat mutatott. Két-három órán keresztül 

így volt, aztán amikor már látta, hogy nem nagyon játszunk, mert 

már mindenki kijátszotta magát, akkor rátért az alapismeretekre.  

 

Egy 36 éves munkanélküli férfi meglehetosen ambivalens érzésekkel gondol 

vissza az elso számítógép használatára. 

 

E  1983 nyarán, közvetlenül érettségi után el kellett mennem 

dolgozni, rögtön bedobtak a mélyvízbe. Ruszki gépek voltak egy 

hatalmas teremben, de azok szinte semmit nem tudtak a 

maiakhoz képest. Lenyugözo és félelmetes élmény is volt 

egyben, hogy azt csinálta, amit én beírtam.  

Fogtam magam, mondtam neki valamit és megcsinálta.  

Szóval, nagyon kétoldalú dolog volt ez akkor. 

 

 A fiatalok és az idosebbek között a tekintetben is különbség van, hogy míg az 

ifjabbakat kezdetben mindig támogatta valaki szakember (leginkább tanár), vagy a 

kortárscsoportból való ismerose (barát, rokon stb.), addig a munkahelyen kezdoknél 

– mint ahogyan azt a már idézett interjúkból is láthatjuk – ez korántsem így alakult. A 

kezdeti bizonytalanság-érzést tovább erosíthette a kello szakmai ismeret, tudás 

hiánya. Továbbá jellemzoen a fiatalabb generáció válaszolta azt, hogy vett már részt 

olyan képzésen, vagy oktatáson, ami a számítógéppel kapcsolatos. Az idosebbeknél 
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legfeljebb a saját feladat ellátásához legszükségesebb ismereteket tudták 

intézményes keretek között elsajátítani, ami viszont egyáltalán nem jelenti a 

számítógép kezelésének és használatának elsajátítását. 

 Azok, akik vettek részt oktatáson, általánosságban elégedettek voltak a 

képzés színvonalával, és a tanárokkal is. Nagyon kevesen válaszolták, hogy ugyan 

jártak képzésre, de az semmit sem ért. Általában az alábbi idézethez hasonló 

válaszokkal találkoztunk: 

 

E  1996-ban a munkahelyem küldött el tanfolyamra. Windows 3.0 

és Winword 3.0 tanfolyam volt. Kaptunk papírt is róla. Egyébként 

a cég informatikusai oktatták. Az alapokat tanultuk meg, foleg a 

szövegszerkesztés, meg hasonlók. Sokat segített, mert elotte én 

csak autodidakta módon tanultam, és sok olyanra megtanítottak, 

amit elotte nem tudtam. Jók, segítokészek voltak és persze 

nagyon értettek hozzá. 

 

 Arra a kérdésre, hogy részt venne-e számítógépes tanfolyamon, gyakorlatilag 

egy-két kivételtol eltekintve mindenki igent válaszolt. Ennek az igennek azonban 

nincsen olyan komoly súlya, mivel nagyon sokan az egészet kizárólag anyagi 

kérdésként tüntették fel. Leggyakrabban az általános ismerethiányukat jelölték meg 

okként – ahogyan azt már többször is kiemeltük, az interjú alanyok jelentos része 

kizárólag a számára fontos programo(ka)t ismeri valamelyest. Egy korábban már 

idézett középkorú hölgy errol beszél az alábbi interjúrészletben. 

 

E Az alapveto hiányosságaimat szeretném pótolni. Merthogy annak 

ellenére, hogy használom a gépet, van egy csomó minden, 

amivel nem vagyok tisztában. Tehát, úgy gondolom, hogy olyan 

dolgok, amiket eddig nem tudtam felszedni sehonnan. Tehát, úgy 

értem, hogy jó lenne, ha nem csak a munkámmal kapcsolatos 

felhasználói dolgokat tudnám, meg ismerném, hanem mondjuk 

más programokat is. Nagyon jó lenne profi szinten ismerni pl. az 

Internetet. 

 



Szegények az információs társadalomban 

 

  18 

 A képzéssel szemben megfogalmazódó ellenérvek – abban a néhány 

esetben, ahol ez felmerült – általában anyagi természetuek voltak. A számítógépet 

nem használók pedig egyszeruen nem látnák értelmét bármilyen jellegu képzésnek, 

ugyanis nekik nincs rá szükségük. 

A válaszadók többsége használ számítógépet, de a használat intenzitása 

meglehetosen heterogén. Átlagban azt lehet mondani, hogy heti-kétheti 

rendszerességgel használnak számítógépet, azok, akiknek erre lehetoségük van. A 

munkahellyel rendelkezok inkább jutnak számítógéphez, mint az állástalanok, illetve 

a GYES-en lévo anyák. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem tudnak számítógépet 

vásárolni, mert a folyamatos fejlodés miatt nagyon drága a fenntartása. Alternatív 

megoldásként sokan a számítógépes klubokat, és a barátaikat jelölték meg, mint 

potenciális géphez jutási lehetoséget. A számítástechnikával kapcsolatos egyéb 

kérdésekhez hasonlóan – mint ahogyan azt majd látni fogjuk, ilyen az internet 

használat, különféle szoftverek muködésének megismerése, hardver problémák 

orvoslása, játékok stb. – a géphez jutás kérdését is legtöbben a baráti körön belül 

igyekszenek megoldani. A válaszadók jelentos része rendelkezik olyan 

kapcsolatokkal, akik ilyen ügyekben kompetensek. Ha tehát bármilyen jellegu 

számítástechnikával kapcsolatos kérdés felmerül, akkor tudni lehet, hogy hova kell 

fordulni. Bonyolultabb és összetettebb networkkel rendelkezok esetében az egyes 

területeknek megvannak a maguk specialistái (pl. hardver szakérto, hálózatépíto, 

internet szakérto, Excelles stb.). 

A válaszadók jelentos része munkahelyén fér számítógéphez, itt használja. 

Ebbol adódik, hogy leginkább munkára használják. Természetesen a munkahelyi 

hozzáféréseknél is megjelennek a játékok, de ez sokkal inkább az otthoni 

felhasználókra vonatkozik. Egy korábban már szintén idézett 40 éves férfi 

felhasználói szokásairól a következoket mondta. 

 

E  A számítógépet munkán kívül elsosorban játékra és 

szórakozásra használom. Használom a szövegszerkesztot, pl. 

telefonszámokat meg recepteket írtam bele, használom a 

táblázatkezelot, ahol grafikai játékokat oldok meg. 

Rejtvényfejtésre is tudom használni, egyszóval elég sok dologra 

jó. 
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Amikor az interjúalanyokat arra kértük, hogy jellemezzék magukat aszerint, 

hogy mennyire értenek a számítógépekhez, elég gyenge eredményeket kaptunk. 

Ennek oka részint a tényleges ismeretek hiánya, részint pedig a kvázi profik 

szerénysége, az, hogy minél jobban ért valaki a géphez, annál inkább tudja, hogy 

mennyi minden van, amihez még nem ért. Összességében azonban a hozzá-nem-

értés jellemzo a leginkább, aminek a megkérdezettek teljességgel a tudatában 

vannak. Ezt jelzi az alábbi idézet is, ami egy középkorú hölgy szájából hangzott el. 

Talán ez közelíti meg legjobban a valóságot. 

 

E Semmilyen programot nem ismerek igazán. A táblázatokat a 

munkahelyemen Excellben szoktuk csinálni, a többit 

Windowsban – azt hiszem. Ja nem, szóval a neveket nem 

nagyon tudom; Winwordben. Igazából nem értek ezekhez a 

programokhoz, csak néhány muveletet ismerek bennük: azokat 

sem nagyon. Szóval csak ilyen felhasználói szinten megy. 

 

Természetesen találkoztunk olyan emberrel is, akinek tudása még ennél is 

jóval korlátozottabb. 

 

E Egyáltalán nem értek hozzá. Még bekapcsolni sem tudom 

egyedül. Ha beállítják nekem, akkor elolvasom ami érdekel. Ha 

valaki mutatja, hogy mit kell csinálni, azt meg tudom csinálni. 

Többet nem. – meséli egy 33 esztendos asszony. 

 

A megkérdezettek nagy részének volt véleménye arról, hogy mire jó a 

számítógép. Legtöbben már az internettel is összemosva információszerzési 

forrásként említik. Sokan hangsúlyozták a hatalmas adattároló, és összegzo 

kapacitást, valamint a megbízhatóságot, kiszámíthatóságot. A munkatapasztalatok 

alapján a szövegszerkeszto és a táblázatkezelo elonyeit is megemlítik, valamint a 

nyilvántartások közötti gyors keresési lehetoségeket, tehát az adatbányászatot. 

Néhányan az automatizáció területén betöltött szerepét emelik ki, ami 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy életünket kényelmesebben élhessük. 

A számítógépek elonyeként a gyorsaságot, a megbízhatóságot és a 

pontosságot említették a leggyakrabban. 



Szegények az információs társadalomban 

 

  20 

Érdekesebb eredményeket kapunk, ha a számítógépnek tulajdonított 

hátrányokat vizsgáljuk. Meglepo módon a válaszadóknak csak 15-20 százaléka 

ismer ilyen hátrányokat. Ide tartozik elsosorban a fiziológiás és élettani folyamatokat 

befolyásoló, betegségeket eloidézo szerepe (hát-, szem-, derék-, fejfájás), 

másodsorban a függové válás, az eltunyulás. Kifejezetten moralista, egyértelmuen 

ellenséges véleménnyel abszolút nem találkoztunk. Némi generációs különbség 

tetten érheto; az idosebbek inkább ismerni vélik a fentebb említett hátrányok egyikét, 

másikát, szemben a fiatalokkal, akik kevés kivételtol eltekintve semmilyen hátrányát 

nem ismerik a számítógépnek. A legtöbb hátrányt a hölgyek említik, amit jól példáz a 

következo idézet, mely egy 37 éves családanya szájából hangzott el: 

 

E Hát alapvetoen ugye nagyon drága. Sokat kell ráfordítani, és 

elég surun, és hát ez nem mindenkinek megy. 

- Ezen kívül esetleg még valami? 

A szemnek az biztos, hogy rossz. Ezt már többször is hallottam. 

Mi még? Hát könnyen rá lehet kapni, tehát ilyen függové lehet 

válni, tehát így rákapsz és folyton csak elotte ülsz. Hallottam már 

ilyet is. Mást se csinál az ember csak így elotte ül. Játékok, meg 

hasonlók, aki elkezdi, nem tud szabadulni. Foleg a gyerekek. 

 

 Nagyon ritka volt az olyan – sokkal elmélyültebb informatikai tudást igénylo – 

érvelés, ami a számítógép meghibásodásából, vagy rossz célokra történo 

felhasználásából eredo hátrányokra figyelmeztet. Ilyen az alábbi interjúrészlet is. 

 

E Hú! Hát így most hirtelen... Ha lefagy a program, vagy éppen 

áramkimaradás van, és a gép nem kap áramot, akkor egy 

képzetlen ember egyáltalán nem tudja elvégezni a munkáját. El 

is veszhet a nyilvántartás, vagy mondjuk egy nagyon fontos 

dokumentum. 

Azután negatívan lehet vele befolyásolni a számítógép által 

vezérlet folyamatokat – feltéve, ha valaki nagyon ért hozzá. 

Mondjuk egy terrorista átírhatja, és akkor vonatok mehetnek 

össze, repülok zuhanhatnak le stb. 
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N Összefoglalva a számítógéppel kapcsolatban elmondottakat: a 

megkérdezettek közül mindenki látott már számítógépet, és 3 ember 

kivételével használták is azt. A gyakori felhasználók azonban viszonylag 

kevesen vannak, sokuk csak alkalmanként jut géphez. Ennek egyik fo 

fóruma a baráti kapcsolatok színtere, szinte mindenkinek van olyan 

ismerose, vagy barátja, akinek van gépe, és ért hozzá. Az otthoni 

számítógép tartás leggyakrabban anyagi természetu okok miatt hiúsul 

meg. Az aktívan dolgozók jelentos részben munkahelyükön tudnak 

számítógéphez férni, itt használják munkára és pihenésképpen játékra. A 

használók átlagosan hetente egyszer használják. 

A számítástechnikai ismeretek mind szubjektívan, mind pedig 

objektíven nézve meglehetosen alacsony szintuek. Ennek legfobb oka az 

lehet, hogy az idosebb generáció – kevés kivételtol eltekintve – már 

felnott korában, munka közben találkozott eloször computerrel, és annak 

beható megismerése, a pillanatnyi feladatok elvégzéséhez szükséges 

tudással szemben mindig háttérbe szorult. Elonyösebb helyzetben 

vannak a fiatalok, akik már általános iskolában tanultak 

számítástechnikát. Mindezek ellenére tanfolyamon, oktatáson a 

válaszadók nagy része szívesen részt venne – jelentos részben éppen a 

hiányosságaikat pótolandó. A megkérdezettek véleménye szerint a 

számítógép a hatékonyabb, pontosabb, gyorsabb munkavégzés mellett 

szórakozásra, információszerzésre (internet, CD-rom), játékra is 

alkalmas.  

Kockázatot, vagy veszélyt jelenthet az egészségre (hát-, nyak, 

derék-, szemfájás), illetve bizonyos szinten függoséget is okozhat. 
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Tapasztalatok az Internettel kapcsolatban  

(felhasználók körében) 

 

 

Általánosságban elmondható, hogy a célcsoportunkban minél fiatalabb valaki, 

annál nagyobb az esély arra, hogy már kipróbálta az internetet. Az 1970-es évek 

vége, vagy az az után született fiatalok közül szinte mindenki találkozott-e már a 

világhálóval. Magát a fogalmat gyakorlatilag – nemtol és életkortól függetlenül – 

mindenki ismeri, de a pontos jelentésével inkább a fiatalabb generáció tagjai vannak 

tisztában. Az idosebbek egy része csak más médiumokból ismeri (TV, rádió, újság 

stb.), közvetlen tapasztalattal nem rendelkezik. 

Arra a kérdésre, hogy „Mi jut eszébe elsoként arról, hogy internet?” a 

válaszadók leginkább az információk szabad áramlását emelték ki. Olyan fajta 

kapcsolati lehetoséget, amely földrajzi helyzettol független. Mások a „számítógépek 

közti kommunikációnak” nevezték. Sokan kiváló tanulási és szórakozási eszközként 

ismerik. Íme néhány idézet: 

 

E Eloször még nem tudtam róla semmit. Tudja, ez is olyan volt, 

mint az „HBO”, az emberek hallottak róla, de nem tudták, hogy 

mi az. Én, ha jól emlékszem, a televízióban hallottam eloször, de 

persze a barátok és rokonok is beszéltek errol. Tudja, így benne 

volt a levegoben akkoriban. A telefonhálózaton keresztül muködo 

kommunikáció, ami számítógéppel történik. Kapcsolatteremtés, 

információszerzés a világ bármely két pontja között – mondja egy 

35 éves férfi.  

 

E Hát a nagyvilág jut eszembe. Küldtem már pl. e-mailt 

Ausztráliába, és kaptam is rá választ. Levéllel ugyanez csak 

nagyon lassan bejárható távolság. Meg aztán könnyen el lehet 

érni rajta bármit. Könyveket lehet letölteni róla, akár ingyen is, a 

levelezés meg lassan mindennapos dologgá válik. Az interneten 

minden információhoz hozzá lehet férni – mondja egy korábban 

már idézett 40 éves férfi. 



Szegények az információs társadalomban 

 

  23 

E Az interneten keresztül fel tudom venni a kapcsolatot a 

nagyvilággal. Be tudok lépni olyan programokba, amiknek a 

segítségével kapcsolatba lehet kerülni különbözo földrészekkel. 

Ha jól emlékszem, a TV-ben hallottam eloször az internetrol. Ott 

mondták, hogy a TV-sek munkáját is mennyire segíti, mert hogy 

ott jelennek meg legeloször a friss hírek. Tehát, hogy ott minden 

egyszeruen hozzáférheto, bármilyen információ könnyen 

megszerezheto – meséli tapasztalatait egy 50 éves hölgy.  

 

Az internet a legtöbb ember számára információforrást és globális 

kapcsolatteremtési lehetoséget jelent. Sokuk fejében az internet fogalma egyet jelent 

az e-mailel, vagy a chat-el. Egyesek inkább szórakozásra való felületként ismerik, 

amiben nagy szerepe lehet annak, hogy a reklámok javarészt ezt az arculatot 

sugallják. 

Érdekes módon a világhálóval való elso találkozás pontos dátumára jóval 

kevésbé pontosan emlékeznek, mint a számítógéppel való találkozásra. Többen 

teljesen irreális dátumokat mondanak, nagyon sokan nem tudják megmondani, 

„fogalmuk sincs”. Ezeket figyelembe véve összességében azt azért elmondhatjuk, 

hogy a legtöbben a kilencvenes évek közepén hallottak eloször az internetrol. 

Pontosabban és jobban emlékeznek viszont arra, hogy milyen benyomást tett 

rájuk ez a bizonyos elso találkozás. Több válaszadó kifejezetten élénken emlékszik 

vissza akkori élményeire. Mindez persze összefügg azzal a ténnyel is, hogy az 

internet hazai debütálása 4-6 évnél nem régebbi, szemben az 1980-as évek végétol 

folyamatosan elterjedoben lévo computerekkel. Nézzünk meg most néhány ilyen 

visszaemlékezést! 

 

E Egy hirdetést adtam fel az ingatlan rovatba. Mindenképpen 

nagyon érdekes volt. Olyan igazán modern, újszeru dolognak 

tartottam, és ez a mai napig így van. Itt is vannak bizonyos 

szabályok, amiket be kell tartani a keresésnél. Arra gondolok, 

hogy nem mindegy milyen szóval keresek valamit. Szerintem ez 

a keresés lényege. Szóval, aki bármit is keres, annak ezt kell 

nagyon megtanulnia, mert különben nagyon könnyen elveszik. 
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Most már tudom, hogy mindehhez gyakorlat kell, és utána 

minden gördülékenyebben megy – meséli egy 49 éves asszony. 

 

Vannak olyanok is, akik számára elsodlegesen a hatalmas szabadságélmény 

volt a meghatározó. 

 

E Most olyan jó öt éve adódott rá lehetoségem, hogy hozzáférjek. 

Azelott, egyszer 1988-ban láttam eloször internetet. Csak akkor 

olyan tömeg volt, hogy egyáltalán nem lehetett hozzáférni – 

kezdi saját történetét egy középkorú férfi. 

Mint minden hülye, persze, mit csinál az ember? Szörfözni 

kezdtem mindenfelé a weben. Szabadság, minden ami tiltott 

gyümölcs volt, tehát szex oldal, olyan külföldi újságok, amik itt 

nem kaphatók, stb. Ilyenek mentek eloször. Szabadon, bármit 

amire kíváncsi voltál, meg lehetett nézni. Akkor még minden 

tetszett. 

 

A válaszadók közül többen is kiemelték a kezdeti bizonytalanság-érzést, ami a 

korlátok nélküli szabadság közvetlen megtapasztalása mellett mindenképpen 

meghatározta az elso találkozást. 

 

E Egy középkorú férfi ezt röviden a következoképpen foglalta 

össze: Nagyjából egy éve történt. Érdekes volt, de egy kicsit 

idegen is. Inkább szokatlannak nevezhetném. Bizonytalanul 

álltam a dolgokhoz, azt sem tudtam, hogy mi mindenre lehet 

gyakorlatilag használni. Emlékszem, eloször a „Heti hetes” 

tartalmát néztem meg. Minden olyan gyorsan történt, ez volt 

benne a szokatlan. 

 

E Az elso találkozásom meglehetosen szokatlan volt, ugyanis 

teljesen hülye voltam hozzá – kezdi egy 40 esztendos úr. 

Emlékszem egy könyvtárban voltam, és egy fiatal srác mutatta 

meg, hogy mit hogy kell rajta csinálni. Jó volt. Nagyon tetszett. 
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Egy csomó url címet összegyujtöttem a TV-bol, hogy azokat 

felkereshessem. Csak kapkodtam. Azt sem tudtam, hol kezdjem. 

Eloször ugye az zavart meg, hogy túl sok mindent lehet vele 

csinálni, ténylegesen nem tudtam mihez nyúlni. De mindezek 

ellenére határozottan jó élmény volt. Olyasmi, mint amikor 

eloször autót vezet az ember. Élveztem, de egyben meg is 

voltam ijedve a nagy szabadságtól. Ezt azóta természetesen már 

kordában tudom tartani. 

 

Egy másik interjúalany is segítséggel látott neki az internet használatnak. Ot 

leginkább az e-mail lehetoségei ejtették ámulatba. 

 

E Ez nagyjából két éve történhetett. Egy közeli ismerosöm 

segítségével próbálkoztam. Megmutatta, hogy hogyan lehet 

belépni a rendszerbe, hogyan kell felcsatlakozni a modemmel, 

meg hasonlók. Aztán megmutatta, hogy hova kell beírni a honlap 

nevét, hogy egyáltalán megtaláljunk valamit. Utána jött az e-mail. 

Na ez volt az, ami nekem nagyon tetszett. Ezt ugye megint 

másképpen kell kezelni. Az valami fantasztikus volt, ahogy 

megírtam egy levelet és akkor azt mondtam a gépnek, hogy 

„send” és utána meg tudtam nézni, hogy elment-e a levél, és 

láttam, hogy az illeto megkapta. Megkapta. Tíz percen belül ott 

volt. Egészen fantasztikus dolog. – emlékszik vissza egy 48 éves 

adminisztrátorként dolgozó hölgy. 

 

 Rendszeres Internet-használóként nagyon kevesen jellemezték magukat. 

Összességében a válaszadók sokkal inkább rendszertelen, alkalmi internetezonek 

minosíthetok. Azon kevesek, akik néha hozzáférnek a világhálóhoz, csak havi 

néhány alkalommal teszik ezt. Munkahelyi hozzáféréssel a célcsoportból senki nem 

rendelkezik, otthoni internet kapcsolattal is csak nagyon kevesen. Az ok 

egyértelmuen a magas költségekben (hozzáférés, telefonköltségek és a háttér 

infrastruktúra) keresendo. Sok vidéki válaszoló panaszkodott arra, hogy az internet 

elofizetési díjat nem számlázó cégek (pl.: Freestart, Kiwwi) vidéken még nem nagyon 

jelentek meg. 
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 Potenciális hozzáférési helyként a kérdezettek elsosorban az internet 

kávéházakat, a PC klubokat, és könyvtárakat, valamint közeli barátokat, ismerosöket 

jelölték meg. Itt is komoly anyagi eroforráskorlátok merültek fel. Néhányan említettek 

még olyan helyeket is, amikrol tudnak, de különbözo okok miatt mégsem használják. 

Ilyenek pl. a mobilszolgáltatók által üzemeltetett ingyenes terminálok, a plázákban és 

hipermarketekben üzemelo számítógépek. 

 Az internethasználók általában böngésznek, vagy chat-elnek, illetoleg 

leveleznek. Kevesen ugyan, de szoktak játszani, illetve zenét letölteni is. Néhány 

hölgy említette, hogy o kizárólag ismerkedésre, partnerkeresésre használja. 

Mindazonáltal a rendszertelenség és a külso körülményekbol fakadó bizonytalansági 

tényezok miatt nem határolható körül pontosan, hogy ki mivel foglalkozik az 

interneten. 

 Lényegesen pontosabban megválaszolható kérdésnek tunik az, hogy mit 

gondolnak, mások mire használják a világhálót. A válaszadók úgy vélik, hogy az 

emberek nagy része leginkább keresésre, ismerkedésre, kapcsolattartásra, illetoleg 

szórakozásra és informálódásra használja a világhálót. Egyesek szerint vannak 

olyanok is, akik dolgoznak, vagy tanulnak rajta. 

 

E A fiatalabbak gondolom csevegésre használják. Az persze 

nagyon sok idot elvesz, meg pénzben is elég húzós. Persze aki 

suliból, vagy munkahelyrol csinálja, annál ez másképpen fest. 

Tudomásom szerint nagyon sokan e-maileznek. Azután a diákok 

egy csomó anyagot az internetrol szednek le, információkat a 

vizsgákhoz, dolgozatokhoz, és sokkal hamarabb megtalálják, 

mint egy könyvtárban. Meg kényelmesebb is. 

Mindenféle információkhoz hozzá lehet férni, vonatindulástól 

kezdve, hogy mikor éltek a dinoszaszauruszok. 

Sok ismerosöm állandóan letölt. Pontosan nem is tudom, hogy 

micsodát, azt hiszem játékok, képek, meg talán Mp3 – vélekedik 

egy 40 esztendos, korábban már többször is idézett férfi. 

 

 A legtöbb használó az internetet – a kezdeti nehézségek után – kifejezetten 

könnyen kezelhetonek tartja, olyannak, ami „minimális számítógépes ismeret 

segítségével, és gyakorlással nagyon hamar megtanulható”. Természetesen ez azért 
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is van így, mert azok, akik internethez jutnak, általában már ismerik valamilyen 

szinten a számítógépet, s így jóval könnyebben sajátítják el az új ismereteket. Ennek 

köszönhetoen a válaszokból az derül ki, hogy mindenki annyira ért hozzá, amennyire 

neki erre jelen helyzetében szüksége van. Problémát jelent azonban sok esetben az 

idegen nyelvek – és itt természetesen elsosorban az angolról van szó – ismeretének 

hiánya, amivel elobb-utóbb minden felhasználó szembesül. 

 

 

N Az internethasználók tábora a vizsgált populációban – az elozetes 

várakozásoknak megfeleloen – roppantul alacsony; érdeklodésbol és 

használati kedvbol azonban nincs hiány. 

Megállapítható továbbá az is, hogy az internet ismertsége rettentoen 

szélesköru, szinte mindenki rendelkezik bizonyos mennyiségu 

információval a világhálót illetoen. Ezen információk nagy része az elmúlt 

néhány évben jutott el – elsosorban a hagyományos média közvetítése 

segítségével – a szélesebb tömegekhez. A vizsgált réteg alapvetoen a 

szórakozás, tájékozódás és a munka eszközét látja az internetben. Akik 

viszonylag gyakran használják, – még egyszer jelezzük, hogy ok nagyon 

kevesen vannak – azok leginkább böngésznek, e-maileznek, játszanak, 

és ismerkednek. 

Az internettel való elso találkozásra mindenki meglehetosen ambivalens 

módon emlékszik vissza: az errol szóló elbeszéléseket az elveszettség, 

magárahagyatottság, és bizonytalanság érzése, valamit a korlátlan 

szabadság eufórikus megtapasztalásának antagonisztikus ellentéte 

feszíti szét. Ezen ellentétek az ido elorehaladtával kibékülnek egymással; 

rendezodik az összevisszaság, kialakul az internetrol alkotott 

valóságközeli percepció, mely a világhálót immáron strukturált káosznak 

tételezi. 
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Tapasztalatok az Internettel kapcsolatban  

(nem felhasználók körében) 

 

  

 A nem felhasználók körében – a korábbiaknak megfeleloen – sokkal több az 

idosebb generációkhoz tartozó. 

Az internetet nem használók lényegében hasonló, csak sokkal pontatlanabb 

információkkal rendelkeznek, mint aktív, vagy kevésbé aktív user társaik. Ok 

ugyanúgy ismerik a fogalmat, szintén a hagyományos médiából, és nagyjából 

tisztában vannak jelentésével is. Természetesen tudásuk jóval bizonytalanabb, 

hézagosabb, és gyakran meglehetosen torzított. Tolük is megkérdeztük, hogy: „Mi jut 

eszükbe, ha azt a szót hallják, hogy ’Internet’?” A legjellemzobb válaszok közül íme 

néhány: 

  

E Világháló. Bárhol, bármikor, bárkit el lehet érni. Nagyon sok 

információt le lehet kérni róla. Pillanatokon belül a világ bármely 

részérol ismeretséget tudok kötni bárkivel. Biztos most nagy 

hülyeségeket mondok. Fogalmam sincs, hogy mi ez az egész. 

- És mi ugrik be még ha azt hallod, hogy internet? 

Képek, pornóképek. Ez a Bill Gates, meg ilyesmi. Pletykák 

korlátlan számban. Sztárokról, botrányok, intrikák. Más nem. – 

meséli egy másik középkorú férfi. 

 

E Az internet a világháló. Volt egyszer egy régi film Robert 

Redforddal, aki egy hackert játszott. Az jut eszembe most. 

Talán ez volt az elso információm, amit a nettel kapcsolatban 

szereztem. Valami nagyon titkos információt szereztek meg, 

vagy valamilyen ipari céghez törtek be. 

- Térjünk vissza, mi is az internet? 

A Föld bármely pontján élo emberek bárkivel, akik szintén 

használják, kapcsolatot teremthetnek. A cégek ezen keresztül 

kommunikálhatnak egymással – véli egy 40 éves hölgy. 
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Vannak olyanok is, akik hosszasan mentegetik magukat, már jó elore, hogy 

kompetencia hiányukat igazolják, illetve védve legyenek az esetleges nevetségessé 

válástól. Ez a magatartás egyébként sokkal inkább a nokre jellemzo. 

  

E Ugye mivel én még nem interneteztem, ezért nem tudom 

pontosan. Hát, amit hallottam, az az, hogy számítógép-kapcsolat 

az emberek között. Nem nagyon tudom. Még a mai napig nem 

nagyon értem én ezt az egészet. Akinek már van internet 

elofizetése – éljenek a Föld bármely pontján – beszélhetnek, 

azzal akivel csak akarnak. De azt tudom, hogy elég költséges 

mulatság – tájékoztat egy fiatalasszony. 

 

E Hogy oszinte legyek, a pontos kifejezést nem tudom, hogy mit 

jelent. Nem beszélek ugyanis angolul. 

- Ne a pontos kifejezésre koncentráljon! Írja körül, mit hallott? 

Számítógépes dolog..., tájékoztat, de micsoda? Kikapcsolódás, 

de milyen? Nem tudom, fogalmam sincs. Annyit tudok róla, amit 

hallok. Sok mindent meg lehet rajta keresni, recepteket is, a TV-

ben meg örökké a párkeresot reklámozzák. Programokat lehet 

rajta keresni, hogy mi hol van, mozi, színház; tehát tájékoztatás – 

meséli nagy nehezen egy 50 éves asszony. 

 

 A nem felhasználók nagy része szívesen kipróbálná az internetet, csak 

financiális lehetoségei ezt számára nem teszik lehetové. Arra a kérdésre, hogy miért 

szeretné kipróbálni az internetet, leginkább az újszeru dolgok iránti kíváncsiságot, 

érdeklodést említik meg. A vonzalom oka egyértelmuen a világ pontosabb 

megismerése, az ismeretlen területek szukítése iránti vágy. A nyitottság tehát 

bennük is megvan, a használathoz szükséges alapveto számítástechnikai ismeretek 

viszont annál kevésbé. 

 A vizsgált populáció nem felhasználó tagjai közül igen sokan konkrét 

területeket is meg tudtak jelölni azzal kapcsolatban, hogy mi érdekelné oket a neten. 

Általában ismerkedésre és szörfölésre használnák legszívesebben, amit a különféle, 

médiából ismert weboldalak felkeresése követne. Sokan szívesen kipróbálnák az e-

mail nyújtotta lehetoségeket is. 
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 Internettel kapcsolatos képzésen – éppen a fentebb részletezett nyitottságnak 

köszönhetoen – majd minden kérdezett szívesen részt venne, feltéve, hogy a képzés 

ingyenes. 

 A világhálóhoz való hozzáférésnek a már sokszor említett financiális okokon 

kívül idobeli korlátokra visszavezetheto okai is vannak. Sokszor találkozhattunk a 

már említett „kinek-van-arra-ideje” típusú érvekkel. A legtöbb válaszadó egyébként 

legalább 1-2 olyan helyet ismer lakókörnyezetében, ahol kipróbálhatná a világhálót. 

A meghiúsulás oka ez esetben is a fentebbi két magyarázó tényezo egyikével, 

másikával, vagy mindkettovel indokolható. 

 

 

N Az internethez hozzáféréssel nem rendelkezok között jóval 

nagyobb arányban vannak az idosek, akiket ez az egész dolog inkább 

csak távolról érdekel. 

 Általánosságban azt lehet mondani, hogy az emberek igen 

nyitottak, szívesen kipróbálnák, és használnák is a világhálót. 

Érdeklodésük oka leggyakrabban a kíváncsiság, az új dolgokhoz való 

természetes emberi vonzódás. 

 Legtöbbjük – ha módja volna rá – szívesen venne részt olyan 

tanfolyamon, ahol az internetezéssel kapcsolatos alapdolgokat tanítanák 

meg. Ahogy egy interjúalany fogalmazott: „nem akarnék hacker, vagy 

micsoda lenni, meg feltörni titkos oldalakat, csak így az alapok 

megtanulása érdekelne”. 

 Az internethez való hozzáférés gátja szinte kizárólag a pénzhiány, 

de kiemelendo abbéli kétségünk, hogy ez az igény mennyiben valódi, 

illetve, hogy rendelkezik-e megfelelo informatikai ismereti illetve 

kompetenciabeli háttérrel. 
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Az Internet világa 

 

 A megkérdezettek az internetet csupa praktikus ügy mentén ítélik nagyon 

hasznosnak. Ezzel egyidoben a kontrolállhatatlanságából eredo túlzott nyitottsága 

miatti veszélyekre is felhívják a figyelmet. Általánosságban gyorsnak, praktikusnak, 

és rettentoen sokoldalúnak tartják. 

 A megkérdezettek nagyjából egyharmada semmilyen veszélyét nem látja az 

internetnek. Ez a fajta technofilia azonban jelentos részben ismerethiányra vezetheto 

vissza. A rendszeres felhasználóktól sokkal inkább idegen a „hurrá-optimizmus”. 

Hátrányként említik azt, hogy elidegeníthet a környezettol, lustává, „folyton csak 

otthonülové” tehet, illetoleg – különösen a nok – a függoség kialakulásától intenek. 

Sokan megemlítették, hogy háttérbe szorítja az olvasást, és az egész könyvalapú 

kulturális kánont. 

 

E Ugye ott vannak eloször is a vírusok. Ha bármilyen programot 

letöltesz, vagy levelet megnyitsz, vagy egy csatolt fájlt megnézel, 

szóval bármikor vírust kaphatsz. Titkos kódok feltörésével meg 

bármilyen adatunkat meg tudják szerezni a rossz szándékú 

hackerek, gondolok itt a bankkártya számtól a személyes 

adatokig mindenre. 

Tehát az, hogy a gépeken adatokat tárolunk, nem jelenti azt is 

egyben, hogy az adatok biztonságát bárki is szavatolná. Arról 

már nem is beszélve, hogy ha valakinek sok pénze, meg ideje 

van az könnyen függové válhat. Leszoktat a kimozdulásról meg a 

tanulásról is – véli egy 20 éves tanuló.  

 

 Kifejezett veszélyként a vírusok, a gyermekpornográfia és a terrorizmus 

terjesztését jelölték meg. Sokan féltik gyereküket kitenni ehhez hasonló hatásoknak. 

 

E Nagyon sok olyan dolog kerül fel a netre, aminek nem lenne 

szabad, még olyan is, ami a felnottekre is veszélyes, nemhogy a 

gyerekekre! Nem tudjuk kontrollálni, hogy a gyerekek mit néznek 

meg rajta, a robbanóanyag gyártásától kezdve a gyermekpornóig 
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minden fenn van. Szóval állati veszélyes, ha innen nézzük – 

meséli egy GYES-en lévo 33 éves anyuka. 

 

E Ezen keresztül bonyolítsák a gyerek-eladásokat, meg ott van a 

gyermekpornó is. Hallottam olyat is, hogy feltörik egymás 

ablakját, vagy micsodát, bankszámlákhoz hozzájutnak, 

levesznek pénzt róla, hasonlók – mondja egy 20 éves 

szakmunkástanuló lány. 

 

Egy, az internettel szemben kifejezetten ellenséges 41 esztendos 

munkanélküli hölgy sajátos véleménnyel rendelkezik: 

 

E Sokan csak flancból használják, meg szórakozásra. 

Mi a fenének kell egy hétköznapi embernek, aki se nem tanul, se 

nem dolgozik? Csak ülnek elotte órákat, ahelyett, hogy 

sportolnának, mozognának, vagy a barátokkal szórakoznának. 

Nagyon könnyen a technikai eszközök rabjává képesek válni az 

emberek. 

 

A megkérdezettek egyöntetuen azt vallják, hogy az emberek azért keresik fel 

a világhálót, mert vagy kikapcsolódásra, vagy szórakozásra vágynak. Ezen kívül 

sokan gondolják úgy, hogy vannak olyan emberek, akik a kapcsolattartás fo 

eszközeként is a netet használják. 

 

N Az internetet mind a felhasználók, mind pedig a nem felhasználók 

vegyesen ítélik meg. Kifejezetten reális képet festenek az elonyöket és a 

hátrányokat illetoen egyaránt. Nagyon kevesen képviselnek szélsoséges 

véleményt, általában higgadt és megfontolt jelzokkel beszélnek a 

világhálóról. 

Az internet világát összességében, nemtol és életkortól 

függetlenül, – viszonylagosan cizellált látásmódról téve tanúbizonyságot 

– ambivalensnek, kétélunek ítélik. 
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Internet-ország 

 

 

 Viszonylag kevesen voltak képesek arra a komoly fantáziát igénylo nyitott 

kérdésre koherens választ adni, hogy: „Milyennek képzelné el az internetet, ha egy 

országgá változna?”. 

 Az így kapott válaszok alapvetoen két nagy csoportba sorolhatók: 1) akik 

lényegében a földi világ virtuális mását képzelik el, 2) a másik, amelyek egy a sci-fik 

világát idézo, technicizált, elidegenedett, gép-világot fantáziálnak maguk elé. Az 

elobbi voltaképpen nem különbözik annyira a mostanitól, a geopolitikai és földrajzi 

adottságok hasonlóak volnának, csak éppen az emberek az interneten keresztül 

élnének, ott intéznék dolgaikat; kissé sivárabbak lennének az emberi kapcsolatok. Az 

utóbbi; kifejezetten negatív utópia viszont a teljes elidegenedettségrol beszél. 

Mindketto elképzelés felgyorsult élettempót, állandóan változó világot feltételez. 

 Egy másik különbség, egyesek csak világméretunek tudják elképzelni Internet-

országot, mások egy közepes méretu európai ország határai között gondolkodnak. 

 Az épületek stílusát mindenki modernnek, sot túl modernnek, tehát 

kifejezetten hidegnek képzeli. Hatalmas tornyházak, amiken belül kis lakásokban ül 

mindenki a számítógépe elott. 

 

E Hiperaktívnak, maximálisan felgyorsultnak képzelem. Elég 

nagynak gondolom el, olyannak, ahol minden nagyon gyorsan 

változik, az épületek pedig nagyon modernek. 

Internet-ország lakosai számítógép programozók, 

rendszergazdák lennének, jelentos részben olyan dolgokkal 

foglalkoznának, ami a számítógépekkel kapcsolatos. Persze 

egyébként mindenki csinálná saját dolgát, csak az interneten – 

véli egy középkorú férfi. 

 

A második felfogásra példa lehet az, amit egy 34 esztendos hölgy mondott: 

 

E Mindenki folyton a gép elott ülne. Az országot sivárnak, 

szikárnak és laposnak képzelem, modern, magas épületekkel. 
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Se növény, se állat sehol. Az emberek ülnének a szobákban és 

csak a gépen keresztül kommunikálnának. Szemüveges lenne 

mindenki és úgy néznének ki, mint a zombik, illetve mint amikor 

az ember egész nap a gép elott ül. Árkos, dülledt, bevérzett 

szemek. Az emberek a környezetükkel való kapcsolatokat 

minimalizálni igyekeznének. A való világtól elrugaszkodottak és 

nagyon kényelmesek lennének. 

Véleményem szerint lelkiismertfurdalásuk lenne, fájna a fejük 

amiatt, hogy mással nem foglalkoznak, de lassan ezt is 

megszoknák, és késobb már ez sem zavarná oket. 

 

 Azok a válaszadók, akik emberibbnek képzelik Internet-országot, hosszabb 

ideig szeretnének ott tartózkodni, míg a negatív utópia hívoi csak 1-2 hétre vagy 

ennél rövidebb idore látogatnák meg az országot. Azok a fiatalok, akik a pozitív 

Internet-ország hívei, tehát akik a való világ internetesítését értik Internet-ország 

alatt, szívesen élnének ott. 

 

N Összességében az internethez olyan fogalmak tapadnak, mint 

gyorsaság, felgyorsult élettempó, sivárság, elidegenedés, könnyu, 

kényelmes, gyors élet, hipermodernség, technicizáltság, magas fokú 

automatizáció stb. 

Alapvetoen két féle felfogás létezik egy képzeletbeli Internet-

országról: 1) pozitív felfogás, mely a való világ virtuális másaként 

képzelné el az országot, ami lényegében nagyon hasonlítana mai 

világunkhoz, a másik 2) negatív utópia, ami a számítógépes hálózatok 

antropomorfizálásának eredményeképpen jön létre, alapvetoen élet-, és 

emberidegen, sivár, kietlen. 

 

 


