
Mobiltelefon: Eszköz vagy élet? 

Manapság már mindenki kezében, zsebében vagy táskájában ott lapul az okostelefon. 

Alapvetően nagyon hasznos egy kütyü, akár azonnal tudunk vele üzenetet írni, hívást 

kezdeményezni, információt szerezni valamiről vagy éppen csak megnézni, hogy mit rakott 

ki a kajájáról a Julcsika. Alapvetően az okostelefon célja, hogy megkönnyítse és boldogabbá 

tegye az életet. De nem lőttünk egy kicsit túl a célon? 

Napjainkban nagyon elgondolkodtató hogy vannak olyan emberek, akik a telefonon élik 

meg mindennapjaikat az igazi életük helyett. Sokan nem tartják magukat telefonfüggőnek, 

pedig a legtöbben csak nem akarják beismerni. 

„Az okostelefon egyfajta lelki társsá vált, elvesztése a legjobb barát elvesztésével ér fel”  

– írja Dale Archer. 

 

Mivel az okostelefonunkat már szinte a lelki társunkként kezeljük, így nem gondoljuk azt, 

hogy függők vagyunk, mivel a barátunkra sem szoktuk azt mondani, hogy ’barátfüggők’ 

vagyunk. Tehát teljesen természetesnek vesszük, hogy sok időt töltünk rajta. 

 „Az, hogy nincs semmilyen idő- vagy térbeli korlátozó tényező a hozzáférésben, mivel a 

felkeléstől a lefekvésig a kezünkben van az online világ, minden eddiginél nagyobb kísértést 

jelent arra, hogy állandóan a telefonunkkal foglalkozzunk. Pláne, hogy az állandó 

elérhetőség sok munkahelyen alapelvárás, ezért különösen nehéz megfelelő önkontrollt 

gyakorolni „– figyelmeztet a szakember. 



A telefonfüggőség és túlzott használat elsődleges jelei a valós baráti, családi kapcsolatok 

leépülése romlása, illetve a legegyértelműbb a megnövekedett telefonhasználati idő is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persze vannak a tipikus rossz dolgok, amit mindenki hall a szüleitől például, hogy romlik 

tőle a szemed, fejfájást okoz és egyéb egészségügyi romlások, de mi találtunk egyet, amiről 

mi még életünkben nem hallottunk. Kicsit nehéz volt először elhinni, de van benne valami. 

Kísérletek bizonyítják (például a Virginia Tech Egyetem kutatása 2014-ben), hogy ha valaki 

előveszi és kiteszi az asztalra a telefonját, már az is zavarja az odafigyelést, hiszen az illető 

fél szemmel úgyis a telefonra figyel. Ez sok szülőnek és közeli ismerősnek ismerős és egyben 

irritáló lehet. A fantomrezgés szindróma egy olyan szindróma, ami miatt beképzelhetjük, 

hogy folyton rezeg a mobilunk, míg csak mi szeretnénk egy pillantást vetni az értesítésekre. 

Furcsa mi? Nehéz belegondolni, hogy eleinte a kapcsolattartást akarták megkönnyíteni a 

telefonokkal és mi lett belőle.  

Minél nagyobb, minél okosabb, minél több pénz, minél kevesebb élet… 

Alföldi Andrea és Kovács Enikő 9.ny 


