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„Ha fi atalabb lennék, biztosan 
könnyebb lenne”
A harmadik szintű digitális egyenlőtlenségek a romániai magyar idős 

emberek körében1

Bevezető 
A 2020-as évben világszintűvé fokozódó koronavírus-járvány lendületet 

adott a digitális átalakulás megvalósulásának a társadalmi és a gazdasági élet kü-
lönböző területein. A COVID-19-pandémia okozta megtorpanás után az európai 
országok hangadó társadalmi és gazdasági szereplői a társadalmi működés újra-
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indítása és a gazdasági élet újjáélesztése érdekében a digitális technológia egyre 
szélesebb körű alkalmazása felé fordultak.

A digitális technológia integrációja az idős emberek, az ún. hagyományos 
tömegmédia-nemzedék2 mindennapi életében lemaradást mutat mind romániai, 
mind nemzetközi viszonylatban.3 A romániai magyar idős emberek a digitális 
technológia alkalmazásában hátrányos társadalmi csoportot képeznek, amelynek 
részben egyéni (motivációs és szituációs), részben csoportos (kulturális), részben 
pedig társadalmi-gazdasági szintű (SES-helyzet) okai vannak.4

Az idős lakosság felzárkózása, illetve felzárkóztatása a digitális technoló-
gia alkalmazásának követelményeihez a COVID-19-pandémia előtti időszakban 
is időszerű kérdés volt, hiszen a társadalmi és gazdasági élet jelentős részének 
a digitális térbe történő átvándorlása már korábban elkezdődött. A COVID-19-
pandémia kiváltotta kényszerhelyzetben az idős emberek digitális felzárkóztatása 
különös  gyelmet érdemel regionális és nemzetközi szinten egyaránt, különben 
azzal lehet számolni, hogy ezen életkori csoportok a poszt-Covid 2019-pandémia 
időszakának gazdasági-társadalmi folyamataiból teljesen kívül maradnak, sőt 
kirekesztődnek.5 Biztató gondolat, hogy a hagyományos tömegmédia nemzedé-
két az ún. digitális bennszülöttek idővel felváltják, azonban az i  úság és a felnőtt 
lakosság digitális kompetenciáját felmérő kutatások a  atalabb nemzedékek ese-
tében is jelentős mértékű digitális egyenlőtlenségekre világítanak rá.6 A digitális 
egyenlőtlenségek mindenik életkori csoportban kimutathatók, főleg az értelmes 
és hasznos digitális technológiahasználat tekintetében.7 A digitális technológia 
közép-kelet-európai országokbéli integrációját vizsgáló kutatók megállapítják, 
hogy a lakosság magas szintű digitális kompetenciája önmagában nem elég az 
értelmes használathoz, ehhez szükséges a digitális technológia alkalmazásának 
kormányzati szintű felkarolása és kivitelezése.8 

A jelen tanulmány célja az ún. harmadik szintű digitális egyenlőtlenségek 
(third level of digital divide) vizsgálata a romániai magyar idős emberek (65+ élet-
korú) körében. A harmadik szintű digitális megosztottság az internethasználat 
gyakorlati hasznosulásának mértékére vonatkozik a valós (o   ine) élet különbö-
ző területein. A kutatás adatgyűjtése a Covid 2019-pandémia első hullámának 
időszakában történt, azaz 2020 júniusában, az online adatgyűjtés lehetőségeit 
használva.9 Az említett időszakban több mint 50 online interjú készült, az adott 
körülmények között elérhető 65 év fölötti romániai magyar emberekkel. 

A tanulmány a digitális egyenlőtlenségek elméleti bemutatásával és a romá-
niai idős emberek internethasználati szokásainak ismertetésével indul. A tanul-
mány második felében a 2020 nyarán elvégzett online kutatás módszertanának, 
eredményeinek és következtetéseinek bemutatására kerül sor. 

A digitális egyenlőtlenségek 
Az internet széleskörű elterjedése lendületet adott a techno-optimista né-

zetnek, mely szerint az interneten elérhető végtelen mennyiségű ismeret bárki 
számára hozzáférhető, amely esélyegyenlőséget teremt az információs társa-
dalom tagjai számára,10 hogy életkörülményeiket és életminőségüket – egyéni, 
társadalmi, kulturális, gazdasági vagy politikai aspektusból egyaránt – javítani 
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tudják.11 Ez a gondolat nem újkeletű, hiszen a hagyományos tömegmédia elterje-
dése hasonló várakozásokat keltett, azonban az optimizmus megalapozatlannak 
bizonyult.12 Az internet meghonosodásával újraéledő techno-optimista nézetet az 
internet társadalmi hatását vizsgáló kutatások nem támasztják alá.13

Az internet elterjedését vizsgáló kezdeti kutatások a digitális technológia 
társadalmi befogadásának megragadására a digitális szakadék fogalmát használ-
ták, amellyel arra utaltak, hogy a társadalom az internethez hozzáférőkre és az 
internethez hozzá nem férőkre tagolható. A vizsgálatok hamarosan rámutattak 
arra, hogy nem minden egyén, aki hozzáfér az internethez, él is a hozzáférés adta 
lehetőséggel. Ekkor vezették be az első szintű digitális megosztottság (  rst level 
digital divide) fogalmát.14 Idővel nyilvánvalóvá vált, hogy a hozzáférők internet-
használata nem egységes, ugyanis a használat minőségében, a készségek és az 
elkötelezettség függvényében különbözőségek észlelhetők. Azoknak a különb-
ségeknek az összességét, amelyek az internethasználat minőségi különbségeiből 
fakadnak, második szintű digitális megosztottságnak (second level digital divide) 
nevezték el.15 Jelenleg a harmadik szintű digitális megosztottság (third level digital 
divide) kutatása van napirenden, amely a digitális technológiahasználat valós 
hasznára összpontosít. A különböző társadalmi csoportok között az internet-
használat lényeges eltérései tapasztalhatók, amennyiben a  gyelem arra irányul, 
hogy az internethasználatnak milyen társadalmi, gazdasági, politikai vagy egyéni 
hasznosulásai vannak az élet különböző területein.16

A digitális egyenlőtlenségek tartós fennmaradása nem magyarázható a 
digitális kompetenciaszint különbségeivel. A digitális egyenlőtlenségek újrater-
melődését sokkal indokoltabb a digitális térben elérhető értékes tartalmak fel-
használási gyakorlatával és a különböző digitális szolgáltatások igénybevételéből 
származó hasznokkal és nyereségekkel magyarázni. A valós élet különböző te-
rületein megnyilvánuló életesélyeket a digitális kompetenciaszint, az internet-
használat motivációja és az online szerzett értékes tudás mértéke felbecsülhetően 
előrejelzi. A digitális technológia hasznos igénybevételének és a hagyományos 
társadalmi egyenlőtlenségeknek az együttes  gyelembevétele a harmadik szintű 
digitális egyenlőtlenségek fogalmának bevezetéséhez vezetett.17

A harmadlagos digitális egyenlőtlenségek elmélete alapján a hagyományos 
társadalmi egyenlőtlenségek ismérvei szerint előnyös helyzetű személyek az in-
ternethasználat révén szerzett értékes ismereteket és digitális szolgáltatásokat 
nagyobb valószínűséggel képesek a maguk hasznára fordítani. Az internet min-
denki számára hozzáférhető demokratikus médiacsatorna, mégis, a társadalom 
számos tagja a digitális platformok által felkínált lehetőségeket nem képes a maga 
javára fordítani.18 Ebből következik, hogy a digitális egyenlőtlenségek vizsgálata 
a hagyományos társadalmi egyenlőtlenségek számbavétele nélkül lehetetlen és 
értelmetlen. 

Van Deursen és Helsper igazolták, hogy az értelmes internethasználat akkor 
vezet gyakorlati haszonhoz, amennyiben a felhasználó a valós élet különböző te-
rületein is jelentős mértékű erőforrással rendelkezik. Véleményük szerint hason-
ló digitális képességekkel és jártassággal rendelkező felhasználók digitális térben 
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folytatott tevékenységeinek a haszna a birtokolt hagyományos tőkék függvényé-
ben alakul.19

Van Deursen és Helsper megállapítják, hogy a különböző életterületeken a 
digitális tevékenységek önmagukban nem vezetnek tényleges haszonhoz, ennek 
szükséges feltétele, hogy az említett területeken a felhasználók magas motivációs, 
hozzáértési és hozzáférési szinttel rendelkezzenek.20 Ugyanakkor a hasznos digi-
tális gyakorlatok kialakuláshoz – a hagyományos erőforrásokkal való rendelkezés 
mellett – a technológiai, információs, tartalomgyártási és társas kompetenciákat 
is ötvöző magas szintű digitális kompetencia nélkülözhetetlen.21

A romániai idős emberek internethasználati szokásai
A COVID-19-pandémia időszakában a digitális technológiahasználat fel-

fokozódott az élet minden területén. A vállalkozások távmunkára, az oktatási 
intézmények távoktatásra, a hatóságok pedig digitális ügyfélfogadásra váltottak. 
A járvány az emberek mindennapi életének szervezését és a személyes kapcso-
lattartást is a közösségi hálózatok kontextusába száműzte. Ezek a változások az 
idős emberek számára különös kihívást jelentettek, hiszen különböző okok miatt, 
a járvány előtti időszakban ez a korcsoport inkább távol tartotta magát a digitá-
lis technológiahasználattól. A koronavírus-járvány során fokozatosan kiderült, 
hogy az idős emberek kimaradása a társadalom digitális átalakulásából nem tech-
nológiai, hanem társadalmi kérdés. A digitális technológiahasználatról lemaradó 
idős emberek a valós társadalmi életben is hátrányos helyzetben vannak. Foko-
zottan kiszolgáltatott csoportot alkotnak a vidéken élő, idült egészségügyi gon-
dokkal küzdő, mozgássérült és egyedül élő idős személyek.22 

A romániai lakosok többségéről elmondható, hogy rossz szociális helyzetben 
vannak, amely az anyagi jólét hiányával, a rossz életminőséggel, az alacsony jöve-
delmekkel, a munkahelyhiánnyal és a szegénységgel hozható összefüggésbe. Ezek 
a folyamatok még hangsúlyosabbak a vidéki térségekben, ahol nagyobb arányban 
élnek az idős és alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező személyek.23 Ilyen 
társadalmi-gazdasági körülmények között a lakosság számára valós kihívást je-
lent a gyorsan fejlődő digitális technológia alkalmazása és hasznosítása. 

A sikeres internethasználó városi,  atal- vagy középkorú, közép- vagy felső-
szintű szocio-ökonómiai státussal rendelkező személy,24 azonban ezekkel a sajá-
tosságokkal a romániai lakosság kis aránya rendelkezik. A sikeres internethasz-
náló leírásából eleve következik a vidéki, az idős és az alacsony szocio-ökonómiai 
státusú személyek hátránya a digitális egyenlőtlenségek terén.25

A legfrissebb felmérések alapján az okostelefonok és a mobilinternet elterje-
dése jelentősen javította az internethasználati adatokat Romániában.26 A lakos-
ságban 135 százalékos a mobiltelefon-lefedettség, az internetezés 55 százaléka 
pedig okostelefonról zajlik. Az átlagos romániai felhasználó 3 óra és 45 percet az 
okostelefonjáról internetezik, és a mobiltelefonos internethasználatra szánt idő 
mértéke évi 20 százalékos növekedést mutat. Az internetezők többsége csevegés-
re és közösségi oldalak látogatására, valamint a térjelzőrendszer igénybevételére 
használja az internetkapcsolattal ellátott okostelefonját. A felhasználók fele már 
bankol és vásárol is az okostelefonja révén.27 
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Az Eurostat (2019) adatai alapján a romániai idős (65-74 éves) emberek 45%-
a internetfelhasználó, amely arány 2009-2019 között a tízszeresére emelkedett, 
de még így is alatta marad az EU28-ban jellemző átlagos aránynak (67%). Az in-
ternethasználók aránya az iskolai végzettség emelkedésével arányosan nő, így a 
legalacsonyabb iskolai végzettségű romániai lakosság 70%-a, a legmagasabb is-
kolai végzettségű romániai lakosság több mint 90%-a internetező.28 A rendelke-
zésre álló statisztikai adatok és elemzések egyértelműen jelzik a romániai városi 
és vidéki lakosság közötti távolságot a digitális technológia meghonosításában.29 
A városi környezetben élő romániai lakosság körében kétszer annyian rendel-
keznek legalább alapszintű vagy alapszint fölötti digitális kompetenciával, mint a 
vidéki környezetben élők, azonban összességében az ország lakosságának legtöbb 
40%-a rendelkezik alapszintű vagy alapszint fölötti digitális kompetenciával. Az 
információs társadalom statisztikai mutatóinak a közép-kelet-európai országok 
közötti gyors összevetése (Csehország, Lengyelország, Magyarország) Románia 
regionális lemaradását igazolja, amely Bulgáriához hasonlóan a sereghajtók közé 
tartozik a digitális Európához való felzárkózásban.30 

Romániai viszonylatban hiány mutatkozik az idős emberek digitális lemara-
dását elemző vizsgálatok terén. A létező minőségi elemzések rámutatnak az idős 
emberek szemléleti és motivációs hátrányára a digitális technológia alkalmazása 
tekintetében.31 A digitális technológia megszelídítéséhez a romániai magyar idős 
embereknek mind a szűkebb, mind a tágabb társas környezetük segítségére szük-
sége lenne, azonban a megkapott szociális támogatás mértéke nem kielégítő. Az 
időseket tanító  atalabb családtagok türelmetlenek, ezért az idős emberek a  a-
talabb rokonokkal az internethasználattal kapcsolatos legszükségesebb kérdése-
iket beszélik meg. Ingyenes intézményes képzések nem léteznek, költségtérítéses 
tanfolyamokon vagy szervezett képzéseken kevesen vállalják a részvételt.32 Ilyen 
körülmények között, a romániai idős emberek digitális felzárkóztatására és a di-
gitális egyenlőtlenségekből származó hátrányok leküzdésére nagyon kevés esély 
mutatkozik. 

Módszertan 
A kutatás populációját a romániai magyar 65 év fölötti lakosság képezte. A 

kutatási folyamatot nehezítette a COVID-19-járvány, hiszen Romániában 2020. 
május 16-ig sürgősségi állapot volt. A sürgősségi állapotot a szükségállapot meg-
hirdetése követte, amely jelen pillanatig is érvényben van. Az idősödő lakosság 
kiemelten veszélyeztetett csoportja a koronavírus-járványnak, ezért az adatgyűj-
tés online módon – a Google Meet videokommunikációs szolgáltatás – vagy tele-
fonos kapcsolatfelvétel és rögzítés révén történt.33 

A mintavétel az elérhető alanyokra korlátozódott. A kutatási adatgyűjtés 
ideje alatt, 2020 júniusában, 51 alannyal készült online interjú. Az alanyok a há-
rom magyarlakta romániai megyéből – Hargita, Maros, Kovászna – kerültek ki, 
főképp az önkényes és időnként a hólabdamódszer alkalmazásával. A mintavá-
lasztás a kutatás gyenge pontját képezi, hiszen nem nyújt lehetőséget az általáno-
sításra, inkább egyfajta problémakatalógust tár az olvasó elé, amely az idős nem-
zedék digitális egyenlőtlenségével kapcsolatos.
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Az interjúvezető a digitális technológiához való hozzáférésre, a digitális 
kompetenciákra, a digitális gyakorlatokra és a digitális világban való részvételből 
származó hasznokra utaló kérdéseket tartalmazott. 

Eredmények 
A technológiához való hozzáállás és a digitális eszközhasználat
A romániai idős emberek  gyelemmel kísérik a körülöttük zajló technoló-

giai forradalmat, és a megkérdezettek többségének magával szemben támasztott 
szigorú elvárása, hogy a digitális technológiai eszközöket beépítse a mindennapi 
életébe. A megkérdezettek elképzelhetetlennek tartották, hogy ne tartsanak lé-
pést a digitális világ kihívásaival (I2734), hiszen a modern élet megköveteli, hogy 
felzárkózzanak a technológiai változásokhoz (I2, I14). A digitális technológia 
kritikátlan pozitív megítélése a kevésbé művelt társadalmi csoportokra jellemző, 
akiknek nincs személyes tapasztalatuk az adott kérdésben, azonban a konformiz-
mus nyomása alatt a társadalomban elterjedt többségi véleményt hangoztatják.35

Az egyre inkább technológiaorientált világban az idős emberek érzékelik az 
egyre növekvő digitális lemaradásukat, lemondóan állapítva meg, hogy „ez az 
egész társadalom a korosztályok között kettévált, kettészakadt” (I1). Az életkori 
hátrány mellett érzékelhető a vidéki lakosság körében megjelenő frusztráció és a 
digitális felzárkózásra való képtelenség kimagyarázásának igénye: „Lehet, hogy 
intellektuális körökben nagyobb [szükség van rá], de falusi viszonylatban, nagyon 
kevesen vannak, akik igénybe veszik…” (I1). „Valahogy a falusi nép elzárkózott 
ettől a dologtól…” (I27). 

A megfogalmazott álláspontok mellett, azonban meg  gyelhető az általános 
érdektelenség a technológiai fejlődés nyújtotta tényleges lehetőségek iránt, és az 
idős emberek már nem motiváltak újabb tudásfejlesztő értelmi befektetések meg-
tételére, mert nem látják ennek a befektetésnek a megtérülését és hasznát (I3, I4, 
I12, I40). 

„Engem nem nagyon érint ez, inkább azokat, akik hasz-
nálják” (I4) – hangsúlyozza egy 67 éves vidéki fér  . 

Az érdektelenség rejtetten is érvényesül, azáltal, hogy a megkérdezettek jó-
nak minősítik a technológiai fejlődést, de a maguk szempontjából sem létfontos-
ságúnak, sem szükségesnek nem tartják (I13, I48). 

„a mi korosztályunknak már idegen, mi megszoktuk az 
életformánkat, amivel eljutottunk mostanig és gondolom, hogy 
ehhez mi már jobban ragaszkodunk.” (I34)

A megkérdezettek többsége azonban a félelmének és szorongásának adott 
hangot, amelyek értelmében az új ismeretek és technológiahasználat elsajátítására 
már nem képesek, és ezért már a próbálkozást is felesleges erőfeszítésnek és idő-
töltésnek tekintik (I6, I8, I9, I38). 

„Lehet, hogy a  ataloknak könnyű, de nekem nem olyan 
könnyű. Nehézséget okoz.” (I49)

„Ha  atalabb lettem volna, és akkor lett volna, vagy lennék 
most, akkor biztosan könnyebb lenne.” (I50)
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A bemutatott megosztó vélemények ellenére, a romániai magyar idős lakos-
ság internethasználati aránya az elmúlt tíz évben növekedéssel jellemezhető, és ez 
elég nagy arányban az okostelefonok és a mobil-internetszolgáltatások elterjedé-
sével függött össze. A romániai magyar idős emberek az okostelefonnak számos 
hasznát látták, sőt még jelképes jelentőséggel is felruházták (I8). Az interjúala-
nyok jelentős része kiemelte, hogy az okostelefon a mobiltelefon utódaként, kis 
helyen, könnyen elfér (I5, I22, I33), ezért mindenhová – erdőre, mezőre, vásárol-
ni, kirándulni, ügyet intézni stb. – vihető (I15, I18, I22), biztosítva a világgal, és 
ezen belül a fontos emberekkel való kapcsolattartást (I3, I22, I31, I36). 

„a telefon helyettesít mindent” (I33) – foglalja össze egy 74 
éves vidéki nő. 

A kapcsolódáson túl, az okostelefon a biztonság forrása is, hiszen az idős 
emberek az élet lefelé ívelő időszakában aggodalmaskodnak a várhatóan bekövet-
kező negatív események miatt, és lényegesen megnyugtatja őket az a tudat, hogy 
közvetetten bár, de állandó kapcsolatban vannak a segítséget jelentő rokonokkal 
vagy egészségügyi ellátó intézményekkel. 

„A leghasznosabb, tulajdonképpen, a telefon. Mert ez az 
embernek a kezében van, tulajdonképpen bármikor, például ha 
leestél a földre, és nincs segítség, ott a telefon, tudod hívni a 
112-t, vagy legközelebbi rokonodat, vagy családtagodat, vala-
mit, hogy segítsen, tehát a legfontosabb a mobiltelefon.” (I5)

Az alanyok között volt olyan is, aki megszemélyesítette okostelefonját, és tár-
sának nevezte (I36), amely olykor okosabb, mint ő maga (I51).

Digitális kompetenciák és digitális tevékenységek 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a romániai magyar idős emberek 

számára az internethasználat szorosan az okostelefonhoz kötődik. A romániai 
magyar idős emberekkel folyatott beszélgetésekből kiderült, hogy legtöbbjük az 
unokáktól vagy a gyerekeiktől tanulták meg az okostelefonok internetes funkció-
inak a használatát (I1, I10, I22, I25, I45), viszont annak is tudatában voltak, hogy 
sokkal több lehetőséget is tartogatna számukra az internethasználat, amennyiben 
jobban értenének hozzá (I1). Az okostelefonok és az internetes funkciók megta-
nulását elsősorban a távol lévő gyerekekkel való kapcsolattartás igénye motiválta 
(I1, I14, I15, I16, I18, I20, I26, I45). Ilyen esetben a gyerekek eszközökkel is ellátták 
a szüleiket, illetve az okostelefon-használati alapokat is megtanították nekik (I1, 
I3, I9, I45). Nem elhanyagolható a régi ismerősökkel, osztálytársakkal és munka-
társakkal történő kapcsolatfelvétel sem, és az időnkénti beszélgetések a „régi szép 
időkről” (I13, I16, I26, I44, I8).

„Az unokám segített és magam is próbáltam” (I1) vagy 
„Az elején megmutatták az alapokat, utána nekem kellett rá-
jönnöm a dolgokra” (I29) – mesélik a megkérdezettek. 

A korai időskorúak esetében az autodidakta tanulás is gyakran előfordult 
(I21, I22, I26, I29, I48). Az autodidakta tanulásnak általában volt egy munkahelyi 
ösztönzése (I6, I9, I27), vagyis az illető személy a tevékeny időszakában végzett 
munkája révén rákényszerült a számítógép vagy laptop használatára (I13), majd 
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az okostelefonok megjelenésekor már kellő önbizalommal és érdeklődéssel ren-
delkeztek, hogy ennek kezelését önállóan megtanulják, számos próbálkozás és té-
vedés árán. Ritkán, de az is előfordult, hogy az érdeklődés oly mértékű volt, hogy 
az idős személy bárki segítségét elfogadta, aki a környezetében képzettebb volt. 

„Engem érdekelt, és én a munkahelyemen is dolgoztam 
már számítógépen.” (I9)

„A munka, az egészségügyi rendszer átszervezése, ami 
1999-ben történt, és ez megkövetelte.” (I13)

„Kurzusokra jártam, nem szégyelltem kérdezni, segítséget 
kérni, tehát aki épp a közelembe volt, kollegáktól, szakos taná-
roktól, és sok mindent böngésztem magamtól is.” (I27)

„Hát mindig valakitől, aki többet tud, mint én, azoktól 
megkérdeztem.” (I10)

Veszélyek, nehézségek és elakadás esetén, a jártasság hiánya miatt, a fatalista 
megküzdés a jellemző, vagyis a digitális eszköz lezárása, kikapcsolása (I13, I15, 
I22, I25, I29).

A digitális tevékenységek szintén fontos motivációs hátterét az internet in-
formációgazdagsága és az ismeretszerzésből származó előnyök képezték az élet 
különböző területén (I5, I6, I7, I20, I21, I26, I28, I30, I32, I34). 

„Az interneten szerzünk ismereteket hamarabb a jelenlegi 
aktuális világról és a hírekről, jelenségekről.” (I27)

„A mindennapi híreket, minden oldalt átlapozom, megné-
zem, egészségügytől elkezdve minden érdekel.” (I28)

Néhányan említették, hogy az internetet időtöltésre és szórakozásra is hasz-
nálják, amikor épp ráérnek (I22, I29, I30, I33, I36, I48). 

„Ez jelenti nekem a szórakozást, azt nézek, amit akarok, 
olyan zenét hallgatok, amit akarok, ha valamire kíváncsi va-
gyok.” (I29)

A digitális eszköz- és internethasználatnak egyik alapvető akadálya az angol 
nyelvtudás hiánya (I25, I27, I53), így a megkérdezettek sokszor hivatkoztak arra, 
hogy nem értik, „mit akar tőlük a készülék”, ezért ilyen esetekben általában abba-
hagyták az internetezést, és lezárták a készüléket (I20). 

Akadályokról lévén szó, az egészségügyi állapotnak is fontos szerepe volt az 
internethasználati szokások alakulásában, hiszen a megkérdezettek közül többen 
is jelezték, hogy rövid ideig képesek az okostelefon használatára, mert nem látnak 
jól, és belefáradnak a kis képernyő böngészésébe (I13), vagy éppen elfelejtik, amit 
már korábban megtanultak (I3). Még nehezebb a helyzet a tartós testi sérültség 
vagy idült betegség esetén. 

A megkérdezettek között voltak olyan személyek is, akik, a hozzá nem értés 
okán, csodaként tekintettek az internetes keresőmotorok működésére, a csoda 
pedig az, hogy csak „be kell ütni” a kívánt kérdést, és a válasz már meg is jelenik 
(I5, I6, I11, I46).

„Akkor beütöm, és az jelenik meg,” (I4)
„…a Google-be beütöd, hogy mi érdekelne és (…) nagyon 

sok esetben <kidobja>, amit az ember keres.” (I5)
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A kapcsolattartás lehetősége mellett a legtöbben az internetes csatornáknak 
az információközvetítő szerepét értékelték, és számosan hangsúlyozták, hogy mi-
óta interneteznek, nagyobb a rálátásuk a világ dolgaira, és szélesebb körben tájé-
kozódnak, mint korábban (I1, I10, I11, I24, I27, I36). Igen sok esetben a válaszolók 
nem rendelkeztek megfelelő információs kompetenciával, így elmondásuk szerint 
az első megjelenő hírt igaznak tekintették. 

A megkérdezettekre, kivételes esetben, az áldozati magatartás is jellemző 
volt, vagyis igényt tartottak volna arra, hogy „valaki”, kívülről jövő személy vagy 
intézmény, megtanítsa nekik a digitális technológia használatát, amennyiben a 
társadalom elvárja tőlük ennek használatát (I1). A szociális támogatottság hiá-
nya valóságos akadály, amely az idős embereket a technológiai kihívásokkal való 
megküzdésben érinti, azonban ezesetben a hangsúly a társadalom felelősségére 
esik, amely elvárja az idős emberek digitális felzárkózását, azonban ehhez nem 
nyújt segítséget.

„Sokan nem engedhetik meg maguknak, másoknak, pe-
dig nincs, aki segítsen, hogy megtanulják használni a digitális 
eszközöket.” (I26)

Az alacsony digitális kompetenciaszint számos esetben az időskori érdekte-
lenséggel magyarázható, amelynek értelmében az idősek nem tekintették érde-
mesnek időt és energiát fordítani a nehéznek értékelt tanulási folyamatra.

„Nem is nagyon érdekelt, mert ha nagyon érdekelt volna, 
akkor jobban próbálkoztam volna,” (I29)

„Ha látnám az értelmét, hogy vajon, fontos-e ez nekem, 
miben élnék jobban?” (I40)

Az időskori érdektelenséggel az is összefügg, hogy a megkérdezettek digitá-
lis készülékeiket nem óhajtják újabbakra lecserélni. Mivel a régebbi készülékeiket 
sem tudják optimálisan kihasználni, a megkérdezettek nem tartottak igényt az 
újabb és újabb, folyamatosan megújuló funkciókészlettel rendelkező okostelefon-
készülékek beszerzésére (I1, I10, I27, I35). S habár az okostelefonok alapfunkcióit 
kezdetben megtanulták, a későbbiekben a technológiához való alkalmazkodásuk 
íve megtört. 

„Ennél többet nem szeretnék tanulni, nekem ez már elég.” 
(I31)

„Modernebb eszközökre nem is vágyok, mert tudom, hogy 
nagyon kevés arányban tudom én kihasználni.” (I27)

A megkérdezettek többsége elégedett volt azzal az alapszintű tudással, 
amelynek segítségével okostelefonját működtette, és habár a családtagoktól elfo-
gadtak volna további tanítást, a digitális műveltségüket fejlesztendő, intézményes 
képzésben nem akartak részt venni (I2, I8, I 14, I22, I39). A magasabb iskolai 
végzettségű válaszolók között voltak olyan személyek, akik a számítógépes tanfo-
lyamokon való részvételbe akár pénzt is fektetnének (I27), vagy akik már vettek 
részt ilyen tanfolyamokon (I27), főleg az aktív munkavégzésük időszakában (I6). 
A hozzáértő személyek között volt egy olyan is, akiknek az ismeretségi körében 
informatikai szakemberek voltak, és elakadás esetén hozzájuk fordultak segítsé-
gért (I13).
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A digitális tevékenységek hasznossága 
Az internethasználat önmagában kevés haszonnal kecsegtet, amennyiben 

nem tudatosan és célszerűen kerül sor a használatára. A vizsgált mintában a fel-
használók már a másodlagos digitális egyenlőtlenség tekintetében is hátrányos 
helyzetben voltak, így az internethasználat erőforrásnövelő előnyeinek kihaszná-
lásáról néhány romániai magyar idős személy esetében lehet beszélni. A megkér-
dezettek többsége az internethasználat két előnyét élvezték, mégpedig az igény 
szerinti ismeretgyűjtés és a családi, baráti kapcsolattartás lehetőségét. A megkér-
dezetteknek kis aránya említette az otthoni ügyintézés hasznosságát, a szűkebb és 
a tágabb környezet eseményeihez való csatlakozás vagy különböző képzési prog-
ramokba való bekapcsolódás lehetőségeinek a kihasználását. 

A megkérdezett személyek kétharmada (30 fő) abban látta az internet hasz-
nát, hogy saját érdeklődése szerint juthatott hírekhez (I1, I10, I11, I24, I27, I36) 
vagy különböző ismeretekhez, és szélesebb körben tájékozódhatott, mint eddig 
bármikor (I5, I6, I7, I20, I21, I26, I28, I30, I32, I34, I35, I39, I44). A fér  ak több-
sége híreket olvasott; a nők az egészséggel, sütés-főzéssel, a kertészkedéssel és 
növényápolással kapcsolatos információkra kerestek rá. Az ismeretszerzés terén 
a megkérdezettek az internetes forrásokat előtérbe helyezték a hagyományos mé-
diaforrásokkal (tévé és újság) szemben, ugyanis a hagyományos médiaforrások 
kínálatát nem tudták befolyásolni, míg az interneten arra kereshettek rá, ami őket 
kifejezetten érdekelte. Ezen a téren, a középfokú és felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező személyek hasonló magatartást tanúsítottak. 

A koronavírus-járvány időszakában a tájékozódás igénye felfokozott volt, te-
kintve a romániai hivatalos tájékoztatás felszínes jellegét. A hivatalos tájékoztatás 
a COVID-19-megbetegedések és az elhalálozottak számáról számolt be, azonban 
sem ismeretterjesztés, sem helyzetfelmérés, sem a jövőre vonatkozó lehetséges 
forgatókönyvek nem kerültek terítékre, így a romániai lakosság körében a sür-
gősségi állapot időszakában fokozatosan nőtt a bizonytalanság, a pánik és az in-
formációigény. Ez a közhangulat befolyásolhatta a megkérdezettek válaszait is. 

A családtagokkal való kapcsolattartás képezte a második területet, ahol a 
felhasználók az internethasználat előnyeit tapasztalták. A megkérdezettek több 
mint fele említette, hogy mivel gyermekeik külföldön dolgoznak, és nincs lehe-
tőségük a túl gyakori személyes találkozásra, a telefonbeszélgetésnél nagyobb 
örömet nyújtott az internetes videóbeszélgetés. Az internetes videóbeszélgetés 
egyrészt ingyenes, így hosszú beszélgetéseket lehetett folytatni, ami a hagyo-
mányos telefonbeszélgetés esetén igen költséges. Másrészt a videóbeszélgetések 
paraszociális jellegük folytán a családi együttlét érzését és/vagy illúzióját lehetett 
megteremteni, és adott esetben közös virtuális házi programokat szervezni (pl. 
közösen főzni, kávézni, enni, gyerekekkel játszani és beszélgetni). A megkérdezet-
tek fele (24 személy) említette, hogy rendszeresen kihasználta az internetnek ezen 
adottságát, azonban a nők esetében enyhén gyakoribb ez a tevékenység, mint a 
fér  ak esetében. Ez összecseng a kapcsolattartás hagyományos mintáival, melyek 
szerint a nők a családi fészek őrzői, és mint ilyenek, a kapcsolattartásért felelősek. 

Kevés válaszoló jelezte, hogy az internet a családon kívüli kapcsolatrendszer 
fenntartásához is kitűnő eszköz. 
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„Sok barátom van a nagyvilágban, ezért tényleg hihetetlen 
előny és fantasztikus dolog” (I13); „Sokan vagyunk magunkra, 
van, akiknek már nincsen párja, özvegyek vagyunk, és az na-
gyon fontos, hogy kommunikáljunk, barátokkal, barátnőkkel, 
családdal” (I16) – fogalmazták meg az említett válaszolók. 

A harmadik terület, ahol a megkérdezettek kihasználták az internet előnyeit, 
az a mindennapi tevékenységek során szükséges vagy a szakmai, illetve egyéni kí-
váncsiság által sarkalt ismeretek gyűjtése. A leggyakrabban a DIY (do it yourself)-
típusú videókra vagy ismeretterjesztő videókra kerestek rá. A DIY-típusú videók 
megtekintése a gyakorlati problémamegoldást és a tanulást segítették. Ezzel a le-
hetőséggel a megkérdezettek egyharmada, vagyis 14 személy élt. Véleményük sze-
rint az így gyűjtött ismeretek időszerűbbek, mint a könyvekben található leírások, 
továbbá bizonyos információk kizárólag csak interneten érhetők el. 

A megkérdezettek közül senki nem fordult az intézményes tanulás vagy a 
politikai részvétel lehetősége felé az internetes platformokon. 

Az internetes ügyintézés, legyen szó az ügyintézéshez szükséges informá-
ciók megszerzéséről, az űrlapok letöltéséről és feltöltéséről, az ügyek eredményes 
megoldásáról, a hasznos tevékenységek körébe sorolható, amely egyben sok időt 
is felszabadít. Az internet ilyen irányú felhasználását alig említették a megkérde-
zettek. 

„Kényelmesebb otthonról intézni banki ügyeket, mint 
járkálni egy számlával egyik hivatalból a másikba meg ehhez 
hasonló dolgok.” (I2)

„Időmegtakarítás mindenképpen, pénzmegtakarításról is 
van szó, és mindenképpen az emberekkel való kapcsolattartás-
ban nélkülözhetetlen” (I6)

A megkérdezettek közül 5 személy élt az online hatósági kapcsolattartás le-
hetőségével. Az említett 5 személyből hárman a foglalkozásából fakadóan ala-
kítottak ki online kapcsolatot a hatóságokkal, a fennmaradó két személy egyéni 
ügyintézés érdekében: az orvos az egészségügyi biztosítóval, a könyvelő a pénz-
ügyi hatóságokkal, a tanár a tanügyi igazgatósággal; a magánszemélyek az erdé-
szeti hatóságokkal és a polgármesteri hivatallal léptek online kapcsolatba. A vizs-
gált romániai magyar idősek hangsúlyozták, hogy jobban bíznak az ügyintézés 
személyes formájában, és véleményük szerint a hivatalok is azért léteznek, hogy a 
lakosság gondjait helyben megoldják. 

Értelmezés és következtetés
A bemutatott kutatás a romániai magyar idős emberek (65 év fölötti) harma-

dik szintű digitális megosztottságát vizsgálta. A kutatás adatgyűjtése 2020 júniu-
sában történt, online interjúzás formájában. Az alanyok elérhetőségi nehézségei 
egy bizonyos társadalmi szegmens – középfokú végzettséggel rendelkező, főleg 
vidéken élő személyek – túlsúlyát eredményezte a mintában, amely jelen kutatás 
korlátjának tekinthető. Ugyanakkor, a mintának ez a torzulása erőteljesen rávilá-
gított a vidéken élő romániai magyar idősek többszörösen hátrányos helyzetére a 
vizsgált kérdést illetően. 
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A vizsgált alanyok digitális technológiahasználata jelentősen javult 2010 
után, az okostelefonok elterjedése következtében, hiszen a romániai magyar idős 
emberek többsége személyes okostelefonnal rendelkezett, vagy a háztartásban 
volt olyan személy, aki rendelkezett ilyennel. Mivel az okostelefonok számára 
szolgáltatást biztosító szolgáltatók mobilinternetet is biztosítanak, így a megkér-
dezett személyek mindannyian rendelkeztek (mobil) internetszolgáltatással. 

A vizsgált csoportban a használat motivációja és a digitális hozzáértés terén 
jelentős megosztottság mutatkozott. A megkérdezettek beszámolóiból az derült 
ki, hogy alapfokon sikerült eszközeik működtetése, azonban bonyolultabb felada-
tokat a digitális platformokon már nem tudtak véghezvinni. A romániai magyar 
idős embereket gyerekeik és unokáik tanították az okostelefonok és laptopok 
használatára, azonban mindkét fél megelégedett a legegyszerűbb működtetési ta-
nácsok átadásával és fogadásával. Az idős emberek véleménye szerint számukra 
elegendő az a digitális hozzáértés, amellyel rendelkeztek, és csak kevesen érez-
tek késztetést arra, hogy ezen a téren fejlesszék magukat. Ez maga után vonta az 
okoseszközök beszűkült használatát a célcsoportban, és vélhetően kilátás sincs 
ennek a helyzetnek az önerőből történő megváltoztatására. A fejlődés akadálya-
ként említhető az angol nyelvtudás hiánya is, amely következtében a minta tag-
jai inkább mechanikus tanulással alakították digitális jártasságukat, nem pedig 
megértés által. Ugyanakkor, az egészségi állapotukból fakadóan – nem látnak jól, 
fájdalmaik vannak – türelmük sem volt hosszú ideig a digitális világról tapaszta-
latokat gyűjteni.

Ilyen körülmények között, a romániai magyar idős emberek a harmadik 
szintű digitális megosztottság tekintetében egyértelműen lemaradt csoportot ké-
peztek. Ennek magyarázata részben az életkori sajátosságaik korlátjaiban, rész-
ben pedig a társadalmi-gazdasági helyzetükben keresendő. A beszélgetésekből 
kiderült, hogy a vizsgálati személyek ragaszkodnak megszokott életükhöz és 
korábbi életszakaszaikban kialakult szokásaikhoz, amelynek repertoárjába nem 
épült be a folyamatos tanulás, fejlődés, majd a digitális technológiahasználat. A 
romániai magyar idős emberek számára a digitális világhoz való felzárkózásuk 
korlátozottsága frusztrációt is eredményez, hiszen egyre csekélyebb mértékben 
tudják generációs tudásátadási szerepüket betölteni. Ezt a frusztrációt a  atalabb 
nemzedékek túlzott digitális technológiahasználatának kritikájával igyekeztek 
feloldani. 

Az eredmények azt is alátámasztották, hogy a digitális egyenlőtlenségek 
vizsgálata és magyarázata a társadalmi egyenlőtlenségek számbavétele nélkül ér-
telmetlen. A vizsgált személyek esetében is összefüggés  gyelhető meg a digitális 
hozzáértés mértéke, a digitális tevékenységek szerkezete és hasznossága, valamint 
a hagyományos társadalmi rétegképző dimenziók szerinti egyenlőtlenségek kö-
zött (gazdasági, kulturális, egyéni), amelyek meghatározó tényezői a harmadik 
szintű digitális megosztottság kialakulásának.36

A hasznos digitális gyakorlatok tekintetében a romániai magyar idős em-
berek nincsenek rosszabb helyzetben, mint általában a romániai idős személyek. 
Romániában az idős lakosság vidékre koncentrálódik, és hasonló a helyzet a ro-
mániai magyar idősek körében is. A romániai idős lakosság többsége rossz szo-
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ciális körülmények között él, és hátrányos helyzetben van a digitális technológia 
meghonosításának folyamatában. Ilyen tekintetben, a megkérdezett romániai 
magyar idős emberek viszonylagos jólétben éltek, valamint mindannyian ren-
delkeztek digitális technológiai eszközökkel és internetkapcsolattal. A felvázolt 
helyzet javítása érdekében intézményi és közösségi szintű beavatkozásokra lenne 
szükség, amelyek révén a romániai magyar idős embereknek digitális kompeten-
ciaszintje növelhető lenne, továbbá a hasznos digitális tevékenységek begyakorlá-
sa megtörténhetne.
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