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Előszó

A 2014. évi adatfelvételen alapuló határon túli magyar médiakutatásunk során a korábbi ku-
tatásokra jellemző, a médiatartalmak befogadójára összpontosító szemlélet helyett magukra 
a médiumokra irányítottuk fi gyelmünket. A fő hangsúlyt arra helyeztük, hogy az anyaor-
szágból sugárzott – főként közszolgálati – médiatartalmak milyen fokú elfogadásra vagy 
elutasításra, érdeklődésre vagy éppen érdektelenségre találnak a vizsgált magyar közösségek 
különböző rétegeinek körében. Eredményeinket a Médiatudományi Könyvtár 16. kötetében1 
tettük közzé egy elsődleges elemzés formájában, amelyben rámutattunk a főbb tendenciákra 
és a médiafogyasztás alapvető jellemzőire.

Az adatbázis további feldolgozásával, jelen kötetben két újabb elemzést teszünk közzé, 
amelyek további részleteket tárnak fel az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar 
közösségek médiafogyasztásáról, szintén kiemelten kezelve a közszolgálati tartalmakhoz való 
viszonyulást.

Az első részben arra keressük a választ, hogy határon túli magyar rétegeket eltérő nemzeti 
identitásfokozataik szerint milyen anyanyelvi, illetve többségi nyelvű médiahasználati gya-
korlat jellemzi. Az alapkutatás célkitűzéseinek megfelelően itt is elsősorban a Magyarország-
ról sugárzott közszolgálati televíziócsatornákhoz és rádióadókhoz való viszonyuláson van a 
hangsúly. 

A korábbi évtizedek kutatásai, és különösen a célzott médiakutatások eredményei megala-
poztak bizonyos kiindulási pontokat, amelyek segítségével felvázolhatók az identitással leg-
inkább kölcsönhatást mutató médiafogyasztási szokások. Amikor tehát azt próbáljuk meg-
határozni, hogy elemzésünkben mely médiafelületeket tekintjük a határon túli magyarság 
identitásának és értékrendjének megőrzését/megerősítését, illetve gyengítését/roncsolódását 
szolgáló információs forrásoknak, akkor természetesen az anyanyelven való televíziózást és 
rádiózást a határon túli magyar identitás szinten tartásaként, vagy megerősítéseként érté-
keljük, ám ezen belül elsősorban és leginkább a közszolgálati, valamint a regionális magyar 
nyelvű médiafelületek használatát. A legnézettebbnek számító magyar nyelvű kereskedelmi 
tévécsatornák használatára fókuszáló médiafogyasztást viszont a nemzeti identitás megőrzé-
se szempontjából inkább negatív tényezőként kezeljük, ami fokozottan érvényes a többségi 
nyelvű kereskedelmi csatornákra. Tesszük ezt azért, mert a kereskedelmi televíziócsatornák 
használatával kapcsolatban identitásváltozók szerint végeredményben elmondható, hogy az 
identitásőrzés szempontjából a nyelvi dimenziótól függetlenül negatív tömegkulturális tar-
talmak továbbra is domináns szerepet játszanak a vizsgált határon túli magyar közösségek 
tagjainak médiafogyasztásában. Következésképpen leginkább a mindkét nyelvű kereske-
delmi televíziók kínálatával való azonosulás (az uniformizált műsorkínálat által létrehozott 
„médiafogyasztói igény”) jelenti a közös nevezőt a médiahasználatuk egyéb dimenzióiban 
identitásfokozatok szerint markánsan elkülönülő identitásőrző és asszimiláns határon túli 
magyar rétegek gyakorlatában. Ezek, az első pillantásra talán sommásnak tűnő premisszák 
kerülnek megmérettetésre az empirikus adatok mérlegén.

1  Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 
2001–2014. Budapest, Médiatudományi Könyvtár 16. 2015.
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Mélyebb összefüggések után kutatva, a faktoranalízis módszerét alkalmazva rendre olyan 
következtetésekre jutunk, hogy a magyar nemzeti identitásukat egyelőre még őrző, ám roha-
mosan csökkenő arányú rétegek esetében relevánsan szoros kötődést tapasztalunk az anya-
nyelvi médiafelületek használatát reprezentáló faktorokkal. Aligha kétséges tehát, hogy a 
közeljövőben a határon túli magyar identitás megőrzés egyre fontosabb színterévé válik az 
egyelőre sok tekintetben „szakadozó” anyanyelven történő médiahasználat.

A második elemzés a médiahasználat és végső soron a szülőföldhöz való kötődés kölcsön-
hatását járja körül, a tömb–szórvány megoszlás szerint. A szülőföldhöz való ragaszkodás köz-
ismerten az identitásképzés és megőrzés alapvető eleme, amely a közösségi kohéziós erőtérrel 
egyetemben a legfőbb visszatartó erő, ami nehéz időkben is helyben tart egy népességet. 
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy a vizsgált határon túli magyar közösségek még valódi, 
fi zikailag is számottevő erőt képviselnek-e, tagjai identitásuk megőrzése árán „belakják-e” 
az elődeiktől megörökölt tájegységeket, vagy már csak szórványban, önmaguk árnyékaként 
küzdenek a fennmaradásukért. Önmagától adódik tehát a kérdés, van-e különbség a számos 
tekintetben szilárdabbnak, kikezdhetetlenebbnek gondolt tömbmagyarság vagy a vészesen 
fogyatkozó szórvány médiafogyasztás és a kimutatható kölcsönhatások között.

Elmondhatjuk, hogy a témában eddig túlnyomórészt egyfajta „elmélet-orientált” szem-
lélet uralkodott, ettől eltérően elemzésünk kizárólag a regionális és idősoros összehasonlí-
tást lehetővé tévő kvantitatív paradigmák mentén kívánja bemutatni a szomszédos országok 
szórványban élő magyar nemzetiségű lakosai médiahasználati gyakorlatának mintegy másfél 
évtizedet átfogó változását. 

Bizonyos összefüggéseket már az első elemzés adatai is előrevetítenek: az ott tárgyalt elván-
dorlási potenciál kapcsán láthattuk, hogy a szülőföldjüket elhagyni szándékozók jelentősen 
nagyobb arányban fordulnak az internet – tehát az interaktív kommunikációs formák – felé, 
mint a közösségükhöz mind térben, mind nemzeti identitásukban inkább ragaszkodók. Ezt 
igazoló tendenciának mutatkozik, hogy a szórványban élők a legtöbb vizsgált régióban szin-
tén intenzívebben használják a közösségi hálót, miközben a nemzedékek közötti olló ezen 
a téren egyre inkább bezárulni látszik. Egyértelműen negatív fejleményként értékelhető vi-
szont, a határon túli szórványban élők médiahasználata, valamint anyanyelvi információ-
szerzése szempontjából, hogy egyre nagyobb gyakorisággal látogatnak idegen vagy többségi 
nyelvű honlapokat, miközben az anyanyelvű és regionális tartalmak aránya csökken. Ennek 
értelmében elképzelhető, hogy körükben az internethasználat már a közeljövőben a hagyo-
mányos médiafelületekhez képest számottevőbb asszimilációs, illetve nyelvváltási tényező-
ként jelenhet meg.

A fenti kérdések és vázolt összefüggések jobb, részletesebb megvilágításához természetesen 
további adatfelvételek és kutatások szükségesek.

A szerk.



I. Médiahasználat és identitás

1. Bevezetés, módszertani megfontolások

A B-Fókusz Intézet (BFI) az NMHH MT Médiakutató Intézetének megbízása alapján Erdély-
ben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban 2014 őszén realizált második médiakutatásának2 
eredményeiből készült összehasonlító elemzés3 során terjedelmi okokból ezúttal sem kerülhetett 
sor a választott témával kapcsolatos több fontos és rendkívül szerteágazó szakmai vonatkozás 
bemutatására. Ez tette szükségessé a tartalmilag igen bőséges, ám sok tekintetben még feldol-
gozatlan információhalmazokat rejtő adatbázisokra alapozott újabb két utóelemzés elvégzését.

„Elemzésünk során célunk (…) annak bemutatása, hogy (…) a médiahasználat mélystruktúráiban 

mekkora szegregációs távolságok jellemzik a határon túli magyar társadalmi rétegek médiafogyasz-

tását. Módszereink – a BFI eddigi, mintegy két évtizedes kutatási gyakorlatát követve – ezúttal is 

kvantitatív, leíró módon teszik lehetővé az adatfelvétel időpontjában meglévő állapot rögzítését és 

megismerését. Mindezt a határon túli magyarság jelenlegi médiafogyasztási gyakorlatának rögzí-

tésén túl az indokolja, hogy kellő alapot teremtsünk egy következő médiakutatás során feltárásra 

kerülő információkkal való idősoros összehasonlításhoz.”4

A fenti célkitűzésünknek megfelelően ezúttal is annak bemutatására kerül sor, hogy a már feltárt, 
és az említett összehasonlító tanulmánykötetekben közzétett határon túli magyar médiahaszná-
lati gyakorlat milyen – a hétköznapi tapasztalás szintjén „láthatatlan”, emellett pedig korábbi 
kutatási tapasztalataink szerint egymástól különböző – struktúrákba rendeződik a válaszadók 
különböző nemzeti identitástípusai (szilárd nemzeti, megtagadó és defenzív nemzeti), illetve az 
alábbiakban részletezésre kerülő egyéb identitásváltozók szerint, amelyek a következők:

 – státus- és létidentitás (hazájuknak államukat, illetve szülőföldjüket tekintők),
 – házasságtípusok (homogén magyar és vegyes házasságok),
 – iskolaválasztás (a válaszadók gyerekeik számára anyanyelvi, vagy többségi nyelvű iskolát 

választottak),
 – migrációs potenciál [a szülőföldjükön maradni, illetve onnan más ország(ok)ba idősza-

kosan, vagy végleg elvándorolni szándékozók].
Tanulmányunkban tehát a gyakorisági (százalékos) mutatók, valamint a skála átlagok mel-
lett további statisztikai módszerek5 segítségével arra keressük a választ, hogy az identitásuk 
szerint különböző határon túli magyar rétegek tagjainak a viszonya milyen (pozitív/negatív) 
előjelűnek és mértékűnek bizonyult az egyes anyanyelvi, illetve többségi nyelvű médiafe-
lületekhez. Elsősorban a Magyarországról sugárzott közszolgálati televíziócsatornákhoz és 
rádióadókhoz, melyek jelen kutatásunk központi magját alkották.

2 A kutatás részletes paramétereit l. Melléklet.
3 Dobos i. m. (1. lj.).
4 Dobos Ferenc: Médiahasználat-struktúrák és identitás a határon túli magyarság körében. Budapest, 
Médiatudományi Könyvtár 9. 2014. 239–290.
5 A faktor- és regresszió-analízis alkalmazásának módszertani leírását lásd a Mellékletben.
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Miután az említett identitástípusok és változók szerint – amint azt látni fogjuk – igen 
számottevően eltérő médiahasználati gyakorlatot (szegregációs távolságokat) tapasztaltunk, 
mindez még inkább szükségessé teszi az alábbi módszertani megfontolások szem előtt tartását.

Elsőként azt kell tisztáznunk, hogy a továbbiakban mely médiafelületeket tekintjük a ha-
táron túli magyarság identitásának és értékrendjének megőrzését/megerősítését, illetve gyen-
gítését/roncsolódását szolgáló információs forrásoknak.

E tekintetben az anyanyelven való televíziózást és rádiózást természetesen a határon túli 
magyar identitás szinten tartásaként, vagy megerősítéseként értékeljük, ám ezen belül el-
sősorban és leginkább a közszolgálati, valamint a regionális magyar nyelvű médiafelületek 
használatát. Az elmúlt közel két évtizedben – valamint még jelenleg is – legnézettebbnek bi-
zonyult magyar nyelvű kereskedelmi tévécsatornák használatára fókuszáló médiafogyasztást 
viszont a nemzeti identitás megőrzése szempontjából inkább negatív tényezőként kezeljük. 
Ugyanez fokozottan érvényes a többségi nyelvű kereskedelmi csatornákkal kapcsolatban, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a vizsgált népesség asszimiláns rétegeinek román, szlovák, ukrán 
és szerb nyelvű televízió nézési gyakorlatát döntően ezek a tévéadások jellemzik.

Nem tekintjük viszont a válaszadók identitására és értékrendjére automatikusan negatív 
hatással lévőnek a többségi nyelvű közszolgálati műsorok nézettségét, miután az érintett 
magyar közösségek tagjai számára sok vonatkozásban hétköznapi alapszükséglet az adott 
országon belüli történésekkel, társadalmi-politikai-gazdasági fejleményekkel és folyamatok-
kal kapcsolatos információk fi gyelemmel kísérése. Következésképpen a szerb, ukrán stb., 
közszolgálati televíziók nézettségét és rádiók hallgatottságát csupán abban az esetben értel-
mezzük a nemzeti identitást erodáló jelenségként, amennyiben mindez az anyanyelven való 
közszolgálati információkhoz képest domináns mértéket ölt (az anyanyelvi információkat 
számottevően háttérbe szorítja), tapasztalataink szerint elsősorban a főként asszimiláns, nem-
zeti gyökereiktől elforduló társadalmi rétegek körében.

Következésképpen a nyelvi (magyar–többségi) dimenziót súlyának megfelelő mértékben 
beillesztjük az elemzés keretei közé, annak ellenére, hogy – mint utaltunk rá – a magyaror-
szági közszolgálati médiafelületek különböző szintű használata képezi jelen médiakutatásunk 
súlypontját.

A fentiekből következik, hogy a határon túli magyar identitásőrzés és értékrend-kohézió 
szempontjából egyértelműen pozitívnak a magyar nyelvű közszolgálati csatornák és adások 
nézettségét tekintjük6, beleértve az adott országok közszolgálati adóinak magyar nyelven su-
gárzott műsorait is.

Az említett információkezelési és -hasznosulási egyensúly (illetve az arra való törekvés) 
egyfelől azt jelenti, hogy noha az érintett kisebbségi sorban élő magyarok úgynevezett „stá-
tusidentitása” (állampolgári meghatározottsága) megkívánja a többségi közegben és több-
ségi nyelven való eligazodást és tájékozottságot, azonban optimális esetben mindez nem 
mehet(ne) „létidentitásuk” (nemzeti/közösségi önazonosság-tudatuk) kárára, nem okozhatná 
organikus identitásuk megrendülését.

Az elmondottakon túl még egy fontos módszertani szempontra szükséges felhívnunk a fi gyelmet. 
Arra, hogy noha mindvégig a médiafogyasztás befogadókra tett hatásmechanizmusai állnak majd 

6  Annak ellenére, hogy az említett közszolgálati médiafelületek is egyre növekvő mértékben sugároznak a 
kereskedelmi csatornákra jellemző tömegkulturális műsorfolyamokat.
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fi gyelmünk középpontjában7, azonban az adataink alapján vázolt médiahasználati tendenciák 
nem feltétlenül tükröznek ok-okozati viszonyulásokat. Ez alatt azt értjük, hogy ugyan igen szá-
mottevő a valószínűsége annak, hogy a befogadók által kiválasztott/használt médiafelületek és az 
azok által hordozott információs tartalmak vannak inkább (alighanem döntő) hatással az érintet-
tek értékrendjének és identitásának alakulására, ám ennek a fordítottja is igaz lehet. Magyarán: a 
műsorválasztás éppúgy lehet értékrend- és identitásalapú, amikor a befogadók a műsorkínálattól 
függetlenül döntenek a világképüknek leginkább megfelelő – általában ez utóbbit megerősítő, 
stabilizáló – médiatartalmak használata mellett. Ebben az értelemben tehát a kínálat–befoga-
dás viszony tekintetében adataink alapján nem mutatható ki ok-okozati viszony, hanem sokkal 
inkább – egy, mint látni fogjuk, a legtöbb esetben szignifi káns – kölcsönhatásról beszélhetünk. 
Tesszük ezt annak ellenére, hogy a bemutatásra kerülő szerteágazó adatsorok ezúttal sem hagynak 
sok kétséget afelől: a határon túli magyarság médiahasználata terén egyértelmű jelek utalnak arra, 
hogy a médiakínálat egyre számottevőbb határon túli magyar rétegek körében bír meghatározó 
befolyással az érintett közösségek tagjainak aggasztóan növekvő identitásroncsolódására és asszi-
milációs érintettségének fokozódására, amit elemzésünk során szemléletes példák igazolnak majd.

A fentieken túl említést érdemel még, hogy adatfelvételünk egy évvel a digitális átállás 
után készült, következésképpen ezek az első tapasztalatok arról, hogy mindez milyen mérté-
kű és irányú hatással volt a határon túli magyarok médiahasználati szokásaira. Az említett ta-
pasztalatokat összehasonlító tanulmánykötetünkben megvizsgáltuk, melyekkel kapcsolatban 
elmondható, hogy a digitális átállás régiónként különböző mértékben volt/van kihatással a 
korábbi médiahasználat megváltozására: egy régióban (Kárpátalján) számottevőbb, három-
ban azonban kevésbé mély nyomokat hagyott válaszadóink médiafogyasztási szokásaiban.

Végezetül felhívjuk a fi gyelmet arra is, hogy a kutatás terepmunka szakasza még a Magyar-
országról sugárzott előző közszolgálati televíziócsatornák struktúrájának és műsorpolitikájának 
használatát tükrözi (annak utolsó időszakát rögzíti). A tanulmánykötetben részletesen bemuta-
tásra került eredményeink ezzel kapcsolatban azt mutatják, hogy a közszolgálati médiafelületek 
a korábbi időszakokban (10–15 évvel ezelőtt) regisztráltakhoz képest több vonatkozásban is 
némiképpen faragtak hátrányukból a kereskedelmi csatornák dominanciájához képest.

7  Eltérően a kutatás eredményeinek említett tanulmánykötetben való összefoglalásától, ahol a hangsúlyt a Ma-
gyarországról sugárzott közszolgálati médiafelületek használatára helyeztük. Ez az oka annak, hogy elemzésünkben 
– néhány, a határon túli magyarság számára készülő műsortípus kivételével – ezúttal nem a konkrét műsorokhoz 
való viszonyt vizsgáljuk, hanem a különböző médiafelület televíziócsatornák és rádióadók használatát általában.
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2. Az elemzés során alkalmazott identitástípusok és 
identitásváltozók bemutatása

A határon túli magyar kisebbségek médiahasználatának a nemzeti identitásra és az asszimi-
lációs folyamatokra gyakorolt hatásának bemutatása előtt vázlatosan szükséges elvégeznünk 
a felsorolt társadalmi jelenségek/folyamatok módszertani szempontú fogalmi behatárolását.8

Elsőként a magyar nemzeti közösségekhez való tartozás kötelékének szilárdságát, illetve 
meggyengülését tükröző nemzeti identitástípusokat és azok különböző dimenzióit (identi-
tás-változóit) tekintjük át vázlatosan a korábbi BFI kutatások során alkalmazott kérdéssor 
segítségével.

2.1. A nemzeti identitástípusok változása (faktoranalízis)9
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Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel?*
(Pozitív nemzeti identitáselemek)

a
b
c
d

Jelmagyarázat:

a – büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok

b – magyarnak lenni számomra természetes dolog

c – magyarnak lenni számomra felelősség

d – magyarnak lenni számomra politikai kihívás

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem ért egyet…100–teljes mértékben egyetért

8  Miután az identitás fogalomkörének empirikus kutatásaink formai és tartalmi paramétereinek megfelelő 
„alkalmazott célú” meghatározását (defi niálását) már az első médiakutatásunk során elvégeztük (Dobos Ferenc: 
Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999-2011. Budapest, Média-
tudományi Könyvtár 2. 2012. 14–17.), ezúttal az ezzel kapcsolatos részletek ismertetésétől eltekintünk.
9  A faktoranalízis leírását lásd: Melléklet – Adatelemzési módszerek.
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A faktorstruktúra alapjául szolgáló pozitív, illetve negatív nemzeti identitáselemek meg-
oszlása tekintetében azt tapasztaltuk, hogy az előbbiek terén mutatkozik kisebb mértékű 
változás a három évvel ezelőtt regisztrált állapothoz képest. (1. ábra) Erdélyben árnyalatnyi 
növekedés mutatkozik a pozitív identitáshoz köthető kijelentésekkel való egyetértés terén, a 
Vajdaságban ugyanekkora csökkenést regisztráltunk, míg a Felvidéken és Kárpátalján a ko-
rábban mért szinten maradt a pozitív reakciók aránya.

2. ábra
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Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel?*
(Negatív nemzeti identitáselemek)

a
b
c
d

Jelmagyarázat:

a – magyarnak lenni számomra inkább hátrányt jelent

b – magyarnak lenni számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint szerbnek, szlováknak, vagy más 

nemzetiségűnek lenni

c – engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes

d – veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem ért egyet…100–teljes mértékben egyetért 

A negatív identitáselemekkel kapcsolatban, a vizsgált igen rövid időszak alatt egyértelmű-
en romlott a helyzet Erdélyben (ahol 8-10 átlagponttal nőtt a magyarságukat hátrányként 
megélők, illetve megtagadók aránya), ami kisebb mértékben a vajdasági magyarokat is jel-
lemzi. Kárpátalján a polgárháborús helyzet ellenére néhány átlagponttal csökkent a negatív 
identitáselemekhez való viszony, míg a felvidékiek körében ugyanezek a mutatók a korábban 
regisztrált szinten maradtak.

A bemutatott megoszlások azonban esetünkben csupán segédeszközül szolgálnak ahhoz, 
hogy a vizsgált népességek nemzeti identitástípusait a faktoranalízis segítségével meghatá-
rozzuk (majd ennek alapján is megvizsgáljuk az érintettek eltérő médiahasználatát), melyek 
régiók szerinti bontásban a következők:
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1. táblázat

Nemzeti identitástípusok az erdélyi magyarság körében (51,8%) 

(főkomponens-elemzés)

1. szilárd nemzeti identitás (27,7%) faktorsúlyok

– magyarnak lenni Romániában számomra felelősséget jelent, mert fontos, hogy megőrizzük kul-

túránkat, hiszen ezen múlik fennmaradásunk

0,793

– magyarnak lenni Romániában számomra természetes dolog, mert magyar az anyanyelvem és a 

magyar kultúrán nőttem fel

0,755

– büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 0,716

– magyarnak lenni Romániában számomra politikai kihívás, mert fontos, hogy a magyarság Ro-

mániában szervezett közösségként éljen

0,654

2. megtagadó/defenzív nemzeti identitás (24,1%)

– engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes 0,737

– magyarnak lenni Romániában számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint románnak 

vagy más nemzetiségűnek lenni

0,722

– szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből semmi jó nem származik 0,700

– magyarnak lenni Romániában számomra inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 

nehezebben tudok érvényesülni

0,547

2. táblázat

Nemzeti identitástípusok a felvidéki magyarság körében (60,1%) 

(főkomponens-elemzés)

1. szilárd nemzeti identitás (35,9%) faktorsúlyok

– magyarnak lenni Szlovákiában számomra felelősséget jelent, mert fontos, hogy megőrizzük 

kultúránkat, hiszen ezen múlik fennmaradásunk

0,855

– büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 0,852

– magyarnak lenni Szlovákiában számomra természetes dolog, mert magyar az anyanyelvem és a 

magyar kultúrán nőttem fel

0,843

– magyarnak lenni Szlovákiában számomra politikai kihívás, mert fontos, hogy a magyarság Szlo-

vákiában szervezett közösségként éljen

0,648

2. defenzív/megtagadó nemzeti identitás (24,2%)

– szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből semmi jó nem származik 0,754

– engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes 0,685

– magyarnak lenni Szlovákiában számomra inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 

nehezebben tudok érvényesülni

0,654

– magyarnak lenni Szlovákiában számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint szlováknak 

vagy más nemzetiségűnek lenni

0,650
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3. táblázat

Nemzeti identitástípusok a kárpátaljai magyarság körében (65,7%) 

(főkomponens-elemzés)

1. szilárd nemzeti identitás (29,1%) faktorsúlyok

– büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 0,808

– magyarnak lenni Ukrajnában számomra felelősséget jelent, mert fontos, hogy megőrizzük kultú-

ránkat, hiszen ezen múlik fennmaradásunk

0,807

– magyarnak lenni Ukrajnában számomra politikai kihívás, mert fontos, hogy a magyarság Ukraj-

nában szervezett közösségként éljen

0,719

– magyarnak lenni Ukrajnában számomra természetes dolog, mert magyar az anyanyelvem és a 

magyar kultúrán nőttem fel

0,664

2. defenzív nemzeti identitás (19,5%)

– magyarnak lenni Ukrajnában számomra inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 

nehezebben tudok érvényesülni

0,803

– szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből semmi jó nem származik 0,659

3. megtagadó nemzeti identitás (17,1%)

– magyarnak lenni Ukrajnában számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint ukránnak 

vagy más nemzetiségűnek lenni

0,877

– engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes 0,720

4. táblázat

Nemzeti identitástípusok a vajdasági magyarság körében (64,0%) 

(főkomponens-elemzés)

1. szilárd nemzeti identitás (26,9%) faktorsúlyok

– magyarnak lenni Szerbiában számomra felelősséget jelent, mert fontos, hogy megőrizzük kultú-

ránkat, hiszen ezen múlik fennmaradásunk

0,825

– magyarnak lenni Szerbiában számomra politikai kihívás, mert fontos, hogy a magyarság Szerbiá-

ban szervezett közösségként éljen

0,713

– büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 0,685

– magyarnak lenni Szerbiában számomra természetes dolog, mert magyar az anyanyelvem és a 

magyar kultúrán nőttem fel

0,628

2. defenzív nemzeti identitás (18,6%)

– magyarnak lenni Szerbiában számomra inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 

nehezebben tudok érvényesülni

0,824

– szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből semmi jó nem származik 0,742

3. megtagadó nemzeti identitás (18,5%)

– magyarnak lenni Szerbiában számomra nem jelent semmi különöset, olyan, mint szerbnek vagy 

más nemzetiségűnek lenni

0,858

– engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes 0,691

Amint az az 1–4. táblázatok adataiból kiderül – hasonlóan az 2011-es állapothoz –, a meg-
kérdezettek Erdélyben és a Felvidéken két-két, Kárpátalján és a Vajdaságban pedig három-
három nemzeti identitástípusba sorolhatók. A mindenütt vezető faktorként jelen lévő szilárd 
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nemzeti identitástípus mellett az előbbi két régióban egyetlen faktort alkotnak a megtagadó 
és defenzív identitással rendelkezők, míg Kárpátalján és a Vajdaságban a két negatív identi-
tástípus külön faktorokban jelenik meg. 

5. táblázat

Nemzeti identitástípusok változása a határon túli magyarság körében, 2011–2014 (százalékban)

(főkomponens-elemzés)

Erdély Felvidék

2011 2014 2011 2014

Szilárd nemzeti 29,1 27,7 33,1 35,9

Megtagadó/defenzív nemzeti 26,5 24,1 23,6 24,2

Kárpátalja Vajdaság

2011 2014 2011 2014

Szilárd nemzeti 25,2 29,1 26,8 26,9

Megtagadó nemzeti 18,4 19,5 19,5 18,6

Defenzív nemzeti 15,5 17,1 14,8 18,5

Idősoros összehasonlításban az egyes identitástípusok csaknem ugyanolyan megoszlásokat 
mutatnak azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy Erdélyben valamelyest csökkent a szilárd, 
a többi régióban pedig nőtt a megtagadó, illetve defenzív identitásúak részaránya.

Elemzésünk szempontjából azonban ezúttal nem az eltérő nemzeti identitástípusok meny-
nyiségi mutatói a fontosak10, hanem az, hogy a továbbiakban a határon túli magyarok média-
használatát ezek szerint a változók szerint is bemutathassuk.

2.2. Státus- és létidentitás

A határon túli magyar médiahasználat szempontjából következő rétegképző változóként az 
úgynevezett státus- és létidentitást választottuk, melynek részletes elemzése korábbi kutatási 
jelentéseinkben és tanulmányköteteinkben megtalálható.11 Mostani kérdésfelvetésünk szem-
pontjából a két kategória szűkített/egyszerűsített változatát használjuk.

Eszerint státusidentitásúnak minősülnek azok a megkérdezettek, akik hazájuknak azt az 
országot tekintik, melynek állampolgárai, létidentitásúnak pedig a hazájuknak tágabb-szű-
kebb értelemben vett szülőföldjüket választók.

10  Ezek vizsgálata csupán külön tanulmány keretei között lenne megvalósítható.
11  Státus- és létidentitás a határon túli magyarság körében. In Dobos Ferenc: Az autonóm lét kihívásai kisebb-
ségben – Kisebbségi riport. Budapest, Balá zs Ferenc Inté zet – Books in Print – Osiris, 2001. 57–72.
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6. táblázat

Ön az alább felsoroltak közül mit érez leginkább hazájának? (százalékban)*

Erdély Felvidék

2011 2014 2011 2014

Romániát/ Szlovákiát

(státusidentitás)

14,3 14,9 32,4 21,9

Erdélyt/a Felvidéket, és a szűkebb szülőföldjét

(létidentitás)

80,3 80,2 50,9 56,4

Kárpátalja Vajdaság

2011 2014 2011 2014

Ukrajnát/Szerbiát

(státusidentitás)

4,5 4,9 5,1 6,2

Kárpátalját/a Vajdaságot, és a szűkebb szülőföldjét

(létidentitás)

80,1 80,2 78,6 77,8

* Az egyéb töredékmegoszlások nélkül, melyek a következők: Magyarországot; a teljes magyar nyelvterületet; az egész 

Kárpát-medencét; Európát; úgy érzi, nincs igazi hazája; nem tudja/nem válaszolt.

Az említett két kategóriába tartozók megoszlása regionális összehasonlításban számotte-
vően eltér. A két EU tagországban élők körében nagyságrendekkel többen bizonyultak stá-
tusidentitásúnak: amíg Erdélyben minden hatodik (14,9%), a Felvidéken pedig immáron 
több mint minden ötödik (21,9%) válaszadó tartozik ebbe a kategóriába, Kárpátalján és a 
Vajdaságban részarányuk mindössze 4,9–6,2%-ot tesz ki.

A legkedvezőtlenebb helyzetet e téren a felvidéki magyarság körében mértük, ahol a szü-
lőföldjüket hazájuknak érzők aránya alig haladja meg az 50%-ot, míg ez az arány a többi 
régióban még 77,8–80,3% között mozog.

Eltekintve azonban az egyes régiók között mutatkozó mennyiségi eltérésektől, látni fog-
juk, hogy a státus- és létidentitással rendelkező határon túli magyar rétegek médiahasználati 
gyakorlata igen számottevően különbözik egymástól, ami fontos szerepet játszhat/játszik az 
identitás megőrzés, illetve az asszimilációs folyamatok eszkalációja szempontjából.
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2.3. Házasságtípusok

A házasságtípusok szerint az előbbihez hasonló regionális különbségek nem jellemzőek, hi-
szen a kutatási mintasokaságok mindenütt közel azonos mértékű megoszlásokat eredmé-
nyeztek.

3. ábra
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Házasságtípusok a határon túli magyarság körében

homogén magyar házasság
vegyes házasság

A grafi kon adatsorai az egyes régiókban ugyan mindössze 5,9–9,2%-nyi vegyes házas-
ságot jeleznek, mely adatok azonban kellő óvatossággal kezelendők, hiszen a népszámlálási 
adatokra alapozott becslések szerint ennek minimum a két-háromszorosa a realitás. Követ-
kezésképpen jelenleg a felnőtt korú határon túli magyar népesség már mintegy 20–30%-a 
élhet vegyes házasságban.12 

Ez utóbbi adat indokolja, hogy a médiahasználat vizsgálata során az ezzel az identitásvál-
tozóval kapcsolatos adatsorokat is elemzés tárgyává tegyük.

2.4. Kétgenerációs anyanyelvi és többségi nyelvű iskolaválasztás

Az előbbi megállapítás érvényes a határon túli magyar gyerekek számára az iskolaválasztás, 
mint identitásváltozó esetében is.

12  A házasságtípusok szerinti mintaeltolódás oka valószínűleg abban rejlik, hogy a kvótás adatfelvétel során a 
vegyes házasságban élők körében a korábbi – 10–15 évvel ezelőtti – adatfelvételeinkkor tapasztaltakhoz képest 
sokkal nagyobb arányban kerül sor a kérdőíves interjú elutasítására.
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4. ábra
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gyerekek aránya

A grafi konon látható megoszlások mindegyik régióban határozottan igazolják az iskola-
választás családon belüli intergenerációs öröklődését. Következésképpen a többségi, illetve 
vegyes nyelvű általános iskolát végzett szülők gyerekei csaknem ugyanolyan arányban járnak 
maguk is ukrán, szlovák stb. iskolába, mint szüleik. Adataink szerint leginkább Erdélyben és 
Kárpátalján (több mint minden ötödik magyar gyerek), a Felvidéken, illetve a Vajdaságban 
pedig egyaránt 10% fölött.

Mindez már önmagában is elegendő indokul szolgálna az iskolaválasztás szerint való mé-
diahasználat vizsgálatára, ám a vegyes házasságok esetéhez hasonlóan több mint valószínű, 
hogy a regionális kutatási mintáinkba – az imént említett adatfelvételi okokból – a valós 
helyzetnél kevesebb olyan család (megkérdezett) került, akik román, szerb stb. nyelvű iskolát 
választottak gyerekeik számára.

Különösen igaz mindez a felvidékiek és a vajdaságiak esetében, hiszen kisebbségkutatá-
sunkban az éves beiratkozási statisztikák alapján már hosszabb ideje konszenzus van a tekin-
tetben, hogy a nem anyanyelvű általános iskolába járó határon túli magyar gyerekek aránya 
mindegyik régióban 25–30% között mozog, emellett pedig nem csökken, hanem különböző 
mértékben tovább nő13.

13  Az utóbbi időben különösképpen Kárpátalján, ahol egy-másfél évtizede még olyan tendenciákat regiszt-
ráltunk, hogy ukrán és ruszin/rutén anyanyelvű gyerekeket járattak magyar tannyelvű általános iskolába a Ma-
gyarországon való későbbi érvényesülés és kapcsolattartás reményében. Ennek fényében mondható különösen 
aggasztónak, hogy a magyar gyerekek jelenleg a korábbinál lényegesen nagyobb számban járnak ukrán iskolába.
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2.5. Migrációs potenciál

A migrációs potenciál14 ugyan az eddigi változókhoz képest kevésbé közvetlen mutatója a 
nemzeti identitáshoz való kötődésnek15, látni fogjuk, hogy a médiahasználat tekintetében 
szignifi káns eltérések (szegregációs távolságok) tapasztalhatók a migrációs szándék szerint két 
kategóriába tartozó határon túli magyarok között.

7. táblázat

A migrációs potenciál változása (2011–2014) (százalékban)* 

Erdély Felvidék

2011 2014 2011 2014

Szülőföldön maradni kívánó (1-5) 77,7 72,0 73,0 62,8

Elvándorolni kívánó (6-10) 22,3 28,0 27,0 37,2

Kárpátalja Vajdaság

2011 2014 2011 2014

Szülőföldön maradni kívánó (1-5) 73,1 62,0 74,7 63,9

Elvándorolni kívánó (6-10) 26,9 38,0 25,3 36,1

* „Hol helyezné el magát azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy soha, semmilyen körülmények között sem élne 

más országban, a 10-es pedig azt, hogy szívesen áttelepülne egy másik országba?”

A 7. táblázat és az 5. ábra adatsorai szerint a határon túli magyarság közösségként való 
fennmaradása szempontjából az egyik leginkább kardinális kérdésnek a szülőföldről való el-
vándorlás várható további eszkalációja mondható. Ennek bizonyítékát láthatjuk abban, hogy 
egy rendkívül rövid időtávon belül (mindössze három év alatt) mindegyik régióban számot-
tevően megnőtt az elvándorolni kívánók aránya. A relatíve kevésbé az erdélyiek körében (6 
százalékpont)16, ám a többi régióban mért 10-11százalékpontos növekedés megdöbbentő 
mértékű el-, illetve kiszakadási tendenciát jelez az érintett magyar közösségektől. 

14  Az elvándorlással kapcsolatos folyamatokat a határon túli magyarság körében a BFI terjedelmes kérdés-
blokkok segítségével ugyancsak immáron közel két évtizede vizsgálja. A jelen elemzésben használt változó csu-
pán egyetlen a többféle megközelítés közül, ám – amint azt látni fogjuk – így is szemléletesen példázza a kétféle 
magatartással rendelkezők (a szülőföldjükön maradók, illetve a potenciális elvándorlók) információforrásokhoz 
való eltérő viszonyát.
15  Leginkább amiatt, mert – amint azt a BFI kutatásai 1997 óta bizonyítják – a szülőföld időszakos, vagy 
végleges elhagyása mindegyik vizsgált régióban döntően nem a hátrányos kisebbségi helyzetre, hanem pusztán/
döntően gazdasági okokra vezethető vissza.
16  Ennek oka, hogy az Erdélyből való tömeges elvándorlás – szemben a többi régióban élő magyarok gya-
korlatával – már a rendszerváltozás után azonnal megindult, és azóta is folyamatosan tart. Következésképpen 
az itt élők körében mutatkozó relatíve csekélyebb migrációs potenciál elsősorban a negyed évszázad alatt már 
megvalósult – s a többi régióban élőkhöz képest sokkalta tömegesebb – elvándorlásnak köszönhető.
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

A migrációs potenciál változása* (2011–2014)

szülőföldön maradni
kívánó
elvándorolni kívánó

Jelmagyarázat:

* „Hol helyezné el magát azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy soha, semmilyen körülmények között sem élne 

más országban, a 10-es pedig azt, hogy szívesen áttelepülne egy másik országba?”

Szülőföldön maradni kívánók (1–5)

Elvándorolni kívánók (6–10)

A helyzet súlyosságát leginkább az jelzi, hogy a fi atalok (18–35 évesek) korosztályában az 
elvándorolni kívánók aránya jelenleg a következő: Erdély – 49,3%, Felvidék – 59,3%, Kár-
pátalja – 58,8%, Vajdaság – 56,0%. Következésképpen adataink alapján valószínű, hogy a 
vizsgált határon túli magyarság fennmaradásának biztosítására, továbbvitelére és megőrzésé-
re hivatott legifj abb nemzedék több mint fele nem fogja (be)teljesíteni ezt, az emberi közös-
ségek túlnyomó többsége esetében természetesnek számító küldetését.

Mindemellett nem adnak okot az optimizmusra a grafi kon teljes népességre vonatkozó 
adatsorai sem, melyek igen szemléletesen bizonyítják, hogy rohamosan záródik az olló a szü-
lőföldjükön maradni, illetve elvándorolni kívánók között. Amíg három évvel ezelőtt a Felvi-
déken, Kárpátalján és a Vajdaságban még csaknem 50%-kal többen választották a szülőföl-
dön maradást az elvándorolni kívánókhoz képest, jelenleg a különbség már mindössze 25–35 
százalékpontot tesz ki a helyben maradók javára.

A szülőföldről való várható elvándorlással kapcsolatban bemutatott adataink, valamint az 
ezekből következő tendenciák teszik tehát indokolttá, hogy a migrációs potenciált „puha” 
identitásváltozóként kezelve bemutassuk, hogy a kétféle életstratégiát követő határon túli 
magyarokat milyen és mennyiben eltérő médiahasználati gyakorlat jellemzi.
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3. Fiktív médiafelület hierarchia a határon túli magyarság 
körében identitásváltozók szerint

A határon túli magyarság eltérő identitású rétegei információforrásokhoz való viszonyának vizs-
gálatát egy fi ktív médiafogyasztási szituációra vonatkozó kérdéskör ismertetésével kezdjük. A „Ha 
két héten át csupán egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?” kérdéssel kapcsolatos 
válaszadói reakciók azt illusztrálják, hogy a különböző médiafelületek között a befogadók milyen 
hierarchikus (fontossági) sorrendet állíta(ná)nak fel. Bár a 6. ábrán, valamint a továbbiakban látha-
tó megoszlások nem a tényleges médiahasználatot tükrözik, mégis igen plasztikusan szemléltetik 
az egyes médiafelületek közötti erősorrend jelenlegi állapotát a határon túli magyarság körében.

6. ábra
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Ha két héten át csupán  egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?
(2011–2014)

a televíziót
a rádiót
a nyomtatott sajtót
az internetet

A grafi konon látható idősoros adatok régiónként igen ritkán tapasztalható, azonos irányú 
fejlemények meglétét bizonyítják. Egyfelől megkérdezetteink a rádiót és a nyomtatott sajtót 
továbbra is csupán a 2011-ben rögzített igen alacsony szinten választották egyetlen hírforrás-
ként. Néhány százalékponttal mindegyik régióban tovább csökkent ugyan az említett két ha-
gyományos médiafelület fi ktív népszerűsége, nagyságrendileg azonban ugyanolyan kevesen, 
mindössze 2,5–14,4% között választanák csupán őket egyedüli hírforrásként. Ehhez képest 
a már három évvel ezelőtt is vezető két médiafelület közötti fi ktív erőviszonyok mindenütt 
alapvetően átrendeződtek. Három régióban (Erdély, Kárpátalja, Vajdaság) erőteljesen bezá-
rulni látszik a korábban a televízió javára még másfél-két és félszeres távolságot mutató olló 
az internetet választók 10–15 százalékpontos megnövekedésének jóvoltából.17

Ami a nemzeti identitástípusok szerinti médiafelület hierarchiát illeti, elmondható, hogy a 
különböző régiók szerint alapjaiban eltérő preferenciákat regisztráltunk.

17  A teljes népességekre vonatkozó elemzést lásd: Dobos i. m. (1. lj.) 11–20.
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8. táblázat

Fiktív médiafelület hierarchia nemzeti identitástípusok szerint*

Erdély Felvidék

tv rádió internet tv rádió internet

Szilárd nemzeti + 0 – – 0 + 0

Megtagadó/defenzív 

nemzeti 

++ + 0 – 0 – – –

Kárpátalja Vajdaság

tv rádió internet tv rádió internet

Szilárd nemzeti + + 0 + + 0 0 + +

Megtagadó nemzeti + + 0 + 0 0 0

Defenzív nemzeti + + + + + + + + + 0 0 + +

„Ha Ön két héten keresztül az alábbiak közül csupán egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?”

* regresszió-analízis, modellált béta-együtthatók18

Amíg például a Vajdaságban identitástípusokra való tekintet nélkül a regionális átlagokkal 
megegyező arányban választották a televíziót, illetve a rádiót egyedüli hírforrásként, Kárpát-
alján a leginkább tévé- illetve rádiófüggőknek a magyarságukat hátrányként megélő defenzív 
identitásúak bizonyultak, Erdélyben és a Felvidéken pedig ugyancsak kismértékű a hagyo-
mányos médiafelületek preferálása közötti eltérés a két identitástípusba tartozók körében.

Az internettel, mint egyre feltörekvőbb információforrással kapcsolatban identitásváltozók 
szerint két régióban találtunk megegyező tendenciát: a kárpátaljai és vajdasági szilárd-, illetve 
defenzív nemzeti identitásúak bizonyultak átlag fölötti arányban az internetet preferálóknak. 
Erdélyben ezzel szemben a szilárd nemzeti identitással rendelkezők mutattak a legkisebb érdek-
lődést az internet, mint fi ktív kizárólagos információforrás iránt, aminél kevésbé csupán a fel-
vidéki magyarságukat megtagadó/defenzív identitástípusba tartozók választanák az internetet.

Már az eddigiekből is látható, hogy az identitásuk szerint elkülönülő rétegek nagyrészt 
eltérő módon viszonyulnak az egyes – ez esetben még fi ktív – médiafelületekhez. A további-
akban azt vizsgáljuk, hogy az egyéb identitásváltozók szerint kimutathatók-e a most látottnál 
nagyobb fokú regionális egyezések.

18  A regresszió analízis és a modellált béta-együtthatók leírását lásd: Melléklet – Adatelemzési módszerek.
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7. ábra
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Fiktív médiafelület hierarchia*
(státus- és létidentitás szerint)

státus-identitás
lét-identitás

Jelmagyarázat:

* „Ha Ön két héten keresztül az alábbiak közül csupán egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?”

státusidentitás: leginkább Szerbiát, Ukrajnát, Szlovákiát és Romániát érzi hazájának;

létidentitás: leginkább a Délvidéket, Kárpátalját, a Felvidéket és Erdélyt, valamint szűkebb szülőföldjét érzi hazájának.

A státus-, illetve létidentitás változó szerint az előzőeknél már egyértelműbb tendenciákat 
tapasztaltunk.19 Eszerint a hazájuknak országukat tekintő rétegek tagjai három régióban is 
(Erdély, Felvidék, Vajdaság) sokkal inkább televízió függőknek bizonyultak, mint a szülő-
földjüket hazájuknak érzők. A tárgyalt fi ktív helyzetben való internethasználat szempontjá-
ból viszont a helyzet fordított: az említett, legnépesebb határon túli magyar régiókban élő 
létidentitású válaszadók használnák többen az internetet. 

Ebben a vonatkozásban tehát az asszimiláns rétegek tagjai kötődnének inkább a hagyo-
mányos elektronikus médiafelülethez (a televízióhoz), a nemzeti gyökereikhez ragaszkodók 
pedig az előbbiekhez képest relatíve nagyobb arányban választanák az interneten való tá-
jékozódást.

19  Tekintettel arra, hogy a rádiót kizárólagos hírforrásként választók részaránya alig, vagy nem haladja meg 
a 10%-ot, emellett pedig egyik identitásváltozó szerint sem regisztráltunk érdemi eltéréseket, a továbbiakban 
csupán a televíziót, illetve az internetet preferálók megoszlásaival foglalkozunk.
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Szemben az előzőekkel, házasságtípusok szerint (8. ábra) sokkal kisebb arányú eltéréseket 
tapasztaltunk. Erdélyben, Felvidéken és a Vajdaságban mind a televíziót, mind az internetet 
közel azonos nagyságrendben választották a homogén magyar, illetve vegyes házasságokban 
élők, s csupán Kárpátalján jellemző, hogy televíziót inkább azokban a családokban néznének, 
ahol mindkét házastárs magyar nemzetiségű, az internetet pedig a vegyes házasságban élők 
választanák többen (közel kétszer akkora arányban, mint a magyar házasságtípusba tartozók).

A gyerekek számára való iskolaválasztás szerint (9. ábra) regionálisan az a tendencia érvénye-
sül, hogy a többségi nyelvű iskolát választók három régióban is erősebben kötődnek a televízió-
hoz, mint a gyerekeiket magyar iskolába járató szülők, s csupán Kárpátalján fordított a helyzet. 

Az internetet egyedüli hírforrásként választók között ezzel szemben mindenütt az anya-
nyelvi oktatást preferálók vannak többségben.

A fi ktív médiafelület hierarchiával kapcsolatban a vizsgált identitásváltozók közül a legszá-
mottevőbb szegregációs távolságokat – nem kis meglepetésre – a „puha identitásváltozóként” 
kezelt migrációs potenciállal kapcsolatban mértük.

10. ábra
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* „Ha Ön két héten keresztül az alábbiak közül csupán egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?”

Ennek lényege, hogy amíg a szülőföldön maradók mindegyik régióban a televíziót, mint 
hagyományos hírközlőeszközt preferálnák egyetlen hírforrásként, a szülőföldjükről elvándo-
rolni kívánók hozzájuk képest információforrásként mindegyik régióban kiugró mértékben 
az internetről kívánnának tájékozódni. 
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Mindez arra enged következtetni, hogy az internet által lehetővé tett, illetve biztosított 
interaktív információcsere funkciók igen számottevő szerepet játszanak az úgynevezett inter-
perszonális migrációs burok – az egyik legalapvetőbb elvándorlást generáló tényező – kialakí-
tása és fenntartása szempontjából, ami mögött az elvándorolni kívánó rétegek körében egyre 
elenyészőbb szerepet kap a csupán egyirányú információforrásként használható televíziózás.

A fi ktív médiahierarchiával kapcsolatban vázlatosan bemutatott tendenciák ez esetben is 
betekintés engedtek a határon túli magyarság médiahasználatának rejtett dimenzióiba és a 
(közel)jövőben várható fejleményekbe, melyek a következőkben elemzésre kerülő valós mé-
diafogyasztási gyakorlat legkülönbözőbb vonatkozásaival kapcsolatban is vissza fognak tük-
röződni/igazolódni.

4. Televízió nézési szokások identitásváltozók szerint

Az eddig bemutatott adatsorok a határon túli magyarság médiahasználatának csupán fi ktív – 
potenciális – médiafelület hierarchiával kapcsolatos kereteit illusztrálták. A vázolt tendenciák 
tehát még nem a tárgyalt médiafelületek tényleges használatának mértékét tükrözték, hanem 
csupán annak lehetséges dimenzióit. A továbbiakban ezért rátérünk annak vizsgálatára, hogy 
jelenleg milyen valós médiahasználati (elsőként a tévénézési) gyakorlat jellemzi a határon túli 
magyarságot a megismert identitástípusok és identitásváltozók szerint.

4.1. Televíziót nem nézők és a napi televízió nézésre fordított idő

Televíziót soha nem nézők aránya egyelőre egyik régióban sem éri el a 10%-ot, ám az el-
mondható, hogy számarányuk az elmúlt három évben mindenütt nőtt, különösen a fi atal 
korosztály körében (a felvidéki magyar fi atalok közül például már minden ötödik egyáltalán 
nem tévézik).

9. táblázat

Televíziót nem nézők identitásváltozók szerint (százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

5,4 5,8 5,7 8,9 0 2,9 5,9 3,5

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság
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házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

3,7 0 3,3 5,9 1,7 2,9 1,5 8,8

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

0 3,3 3,1 4,3 2,0 2,9 1,5 4,0

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándor-lók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

3,5 7,7 5,6 11,9 1,8 4,5 3,5 3,9
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Identitásváltozók szerint ugyancsak találtunk olyan rétegeket, akik a regionális át-
lagokat jelentősen meghaladó arányban fordultak el a televízió nézéstől. Mindez első-
sorban a potenciális elvándorlók rétegeire jellemző, akik számára – amint azt az imént 
láttuk – a televízió nézés helyett egyre inkább felértékelődnek az interneten megtalálható 
információk.

A vegyes házasságban élők, valamint a gyerekeik számára többségi nyelvű iskolát választók 
esetében is hasonló tendenciát tapasztaltunk: körükben az identitásőrző rétegekhez képest 
néhány százalékponttal többen nem néznek sem magyarul, sem többségi nyelven sugárzó 
televízió műsorokat.

A televízió nézéssel töltött napi átlag időmennyiséggel kapcsolatban, hasonló, mindegyik 
régióra egyaránt jellemző tendenciákat egyetlen kivételtől eltekintve nem regisztráltunk.

10. táblázat

Napi televízió nézésre fordított idő identitásváltozók szerint (percben)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

156 136 132 122 111 118 107 141

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

144 173 127 160 120 101 148 133

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

141 167 133 130 123 114 137 156

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

144 135 127 123 121 113 148 123

Amíg Erdélyben és a Felvidéken a státusidentitásúak töltenek több időt naponta a televízió 
előtt, Kárpátalján és a Vajdaságban a helyzet épp fordított, s ugyanez a regionális eltérés jel-
lemzi a vegyes házasságokban élők televízió nézési gyakorlatát is.

Az elvándorlási potenciállal kapcsolatban viszont ez esetben is egyértelműen visszaigazo-
lódott az érintettek televíziózástól való elfordulása: a potenciális migránsok ugyanis mind-
egyik régióban naponta kevesebb percet töltenek a tévé előtt, mint a szülőföldjükhöz kötődő 
rétegek tagjai.

4.2. Televízió nézési szokások a csatornák nyelve szerint

A határon túli magyarság médiahasználatával foglalkozó jelen elemzésünk súlypontját 
képező identitásváltozók szempontjából az egyik legfajsúlyosabb kérdés, hogy a külön-
böző identitású válaszadóink milyen intenzitással néznek magyar, illetve többségi nyelvű 
televíziócsatornákat. A hangsúly ezúttal is az intenzitás fokán van, hiszen az egyébként is 
nyilvánvaló, hogy a nemzeti önazonosságuk iránt elkötelezettek néznek inkább, a magyarsá-
gukat megtagadó/defenzív identitásúak pedig kevésbé, anyanyelvükön televíziót. 
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Következésképpen az alábbi táblázat, valamint az ezt követő grafi konok adatsorai ezen 
szegregációs távolságok pontos arányait mutatják be, melyek a következők.

11. táblázat

Milyen nyelvű televíziót néz Ön? 

(Nemzeti identitás faktortípusok szerint)*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Szilárd nemzeti + + + + + + + + + + + + + +

Megtagadó/defenzív nemzeti 0 + x x

Megtagadó nemzeti x x + 0

Defenzív nemzeti x x + + + – –

* regresszió-analízis, modellált béta-együtthatók: + magyart…– többségi nyelvűt

Mint látható, a szilárd nemzeti identitásúak televízió nézési gyakorlatát a várakozásnak 
megfelelően mindegyik régióban igen magas fokú magyar nyelvű dominancia jellemzi. Hoz-
zájuk képest a megtagadó/defenzív identitástípusba tartozókat – egyetlen kivételtől eltekintve 
– már igen gyengének mondható kapcsolat fűzi csupán az anyanyelven történő tévézéshez.20

A nemzeti faktor-identitástípusok szerint tehát különösebb meglepetést nem tapasztaltunk 
az anyanyelvi/többségi nyelvű televízió nézés tekintetében. Végeredményben még az is el-
mondható, hogy az identitásukban megrendült rétegek tagjai csupán relatíve fordultak el a 
magyar nyelven való televíziózástól.

Az egyéb identitásváltozók szerinti összkép azonban már korántsem mondható ennyire 
„pozitívnak”, mely tendenciákat az alábbi, 11–14. grafi konok adatsorai illusztrálják.

20  Az említett kivételt a kárpátaljai defenzív (magyarságukat és családjukat veszélyben érző) típusba tartozók 
jelentik, akik ugyanolyan magas intenzitással néznek magyar nyelvű televízió műsorokat, mint az ott élő szilárd 
nemzeti identitásúak. Esetükben alighanem az ukrajnai polgárháborús helyzet indokolja, hogy fokozott és egyre 
fokozódó veszélyérzetüket a magyarországi információforrások használata révén tompítsák. Helyzetük egyéb-
ként sokban hasonló ahhoz, amit a vajdasági magyarság médiahasználatával kapcsolatban a jugoszláv polgár-
háború idején tapasztaltunk, amikor az ott élők az állami hírközlőeszközök egyoldalú propagandáját elutasítva, 
egyéb – főként magyarországi – hírekből tájékozódtak.
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13. ábra
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Amint látható, a különböző identitásváltozókba tarozó határon túli magyar rétegek közül 
csupán a migrációs potenciál szerint nem különülnek el élesen azok, akik inkább magyar, il-
letve többségi nyelvű televíziókat néznek: egyaránt 67–78 átlagpont körüli arányban követik 
mindkét nyelven a műsorokat. (14. ábra)

Nem ez a helyzet azonban státus- és létidentitás, a gyerekek számára az iskolaválasztás, leginkább 
pedig házasságtípusok szerint, melyek esetében kivétel nélkül számottevően szorosabban kötődnek 
az anyanyelven való televízió nézéshez a nemzeti identitásukhoz ragaszkodó rétegek. Az előbbi két 
identitásváltozó esetében az erdélyiek és felvidékiek között relatíve kisebb a különbség, ám a kárpát-
aljai és vajdasági státusidentitásúak és többségi iskolát választók már 25–30 átlagponttal csekélyebb 
intenzitással kapcsolnak a magyar nyelven sugárzó televíziók műsoraira, mint a létidentitással ren-
delkezők, valamint gyermekeiket magyar tannyelvű általános iskolába járatók. (11–13. ábra)

Az anyanyelven történő televíziózástól azonban a vegyes házasságban élők még ennél is 
inkább elfordultak. (12. ábra) Körükben az összes régiót tekintve már nem éri el (Kárpátalja 
és Vajdaság), vagy alig haladja meg az 50 átlagpontot (Erdély és Felvidék) a magyar televízi-
ókat nézők részaránya, miközben a homogén házasságban élők esetében ezek az értékek 70 
(Erdély) és 81 (Kárpátalja) átlagpont között szóródnak.

A bemutatott adatsorok és tendenciák végeredményben plasztikusan igazolják azt az elem-
zésünk bevezetésében említett tételt, mely szerint igen szoros kapcsolat, illetve kölcsönhatás 
mutatható ki az identitásformák, valamint a médiahasználat között.

A következőkben ennek a médiahasználati gyakorlatnak további részleteit mutatjuk be, 
immáron a különböző – anyanyelvi és többségi nyelvű – televíziós csatornák nézettségi in-
tenzitásával kapcsolatos adatok segítségével.

4.3. Televíziócsatornák nézettségi intenzitása

A teljes népességre vonatkozó megoszlásokat tartalmazó 12–13. grafi konok a televíziócsatornák 
nézettségi intenzitásának idősoros változásait mutatják 2001-től 2014-ig.21 Noha az ezekből 
következő tendenciák igen tanulságos részleteit a kutatás eredményeit összefoglaló már emlí-
tett tanulmánykötetünkben megvizsgáltuk,22 az identitásváltozók szerinti adatsorok ismerte-
tése előtt néhány fontos vonatkozásra röviden ezúttal is fel kell hívnunk a fi gyelmet:

 – a többségi nyelvű televíziócsatornák esetében azt találtuk, hogy azok követése a legtöbb 
régióban csökkenő tendenciát mutat. Elsősorban a két legnagyobb határon túli ma-
gyar közösség, az erdélyiek és a felvidékiek körében, Kárpátalján és a Vajdaságban ezzel 
szemben inkább szinten maradásról beszélhetünk;

 – a kutatás időpontjában még közszolgálati főcsatornaként funkcionáló M1 csatorna 
iránti érdeklődés mértékét ugyancsak a szinten tartás jellemezte;

 – az M3-as esetében már sokkal alacsonyabb nézettségi indexeket regisztráltunk, melyek 
egyik régióban sem haladták meg a 20%-ot;

21  A bemutatásra kerülő adatok ismertetése előtt fel kell hívnunk a fi gyelmet arra, hogy ez esetben nem az 
érintett televízióadók konkrét műsorainak nézésére fordított tényleges időről van szó (tehát nem a műsorok 
fi gyelemmel követésének intenzitásáról), hanem az úgynevezett „elérési adatról”, ami alatt az értendő, hogy az 
egyes televíziók milyen arányban szerepelnek a nézők csatorna kínálatból való választásában.
22  Dobos i. m. (1. lj.) 38–40.



I. Médiahasználat és identitás 33

 – A Duna TV használata továbbra is vezető helyet foglalt el a magyarországi közszolgálati 
tévécsatornák között. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben és a Vajdaságban is a korábban 
tapasztalt gyakorisággal követték műsorait (84% és 78%), a Felvidéken pedig némileg 
nőtt a Duna TV-t nézők aránya (6 százalékponttal, 75%-ra);

 – Kárpátalján a digitális átállás (elsősorban az ingyenes Mindig TV-nek köszönhetően) 
robbanásszerű teret hódított a Duna TV, hiszen a 2001-ben még csupán 12%, a 2011-
ben pedig mindössze 45%-os nézettségi gyakorisága 2014-re 83%-ra nőtt;

 – a 2011-ben még csupán igen alacsony nézettséget elérő Duna World esetében számotte-
vő növekedésről beszélhetünk (ami azonban ennek ellenére továbbra is jelentősen alat-
ta maradt a Duna főcsatorna nézettségének.) Nézettségi intenzitása három év alatt a 
Felvidéken és Kárpátalján a duplájára nőtt (53% és 66%), a Vajdaságban is átlépte az 
50%-ot, s csupán Erdélyben nézik mindössze feleannyian, mint a Duna TV-t (39%);

 – a magyarországi kereskedelmi csatornák ugyan megőrizték vezető pozícióikat a teljes magyar 
nyelvű kínálatot tekintve (80–86%), ám mind a Felvidéken és Kárpátalján, mind a Vajda-
ságban néhány százalékpontot veszítettek a korábbi nézettségükhöz képest. Ezek – valamint 
a közszolgálati csatornák, különösen pedig a Duna TV népszerűségének imént látott arányú 
növekedése – alapján elmondható, hogy az RTL Klub és a TV2 mintegy másfél évtizeden át 
tartó kiugró vezető szerepe a határon túli magyarság körében relatíve meggyengülni látszik.

12. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitásának változása a határon túli magyarság körében (százalékban*)

2001–2014

Csatorna-

típus

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014

Többségi nyelvű 

közszolgálati

70 50 41 73 72 64 51 38 39 58 56 59

Többségi nyelvű 

kereskedelmi

59 77 43 83 87 71 32 50 47 42 54 60

M1 34 68 77 92 87 86 95 83 76 79 81 80

M2 72 70 79 56 69 80 13 36 66 39 73 71

M3 – – 18 – – 17 – – 19 – – 15

Duna TV 74 82 84 53 69 75 12 45 83 46 77 78

Duna Autonó-

mia/World

– 26 39 – 26 53 – 23 66 – 35 52

Magyarországi 

kereskedelmi**

41 – – 92 – – 86 – – 73 – –

RTL Klub – 81 83 – 94 86 – 87 84 – 86 80

TV2 – 68 75 – 92 85 – 89 84 – 89 78

Cool – – 51 – – 52 – – 27 – – 43

Film+ – – 62 – – 57 – – 32 – – 45

Viasat – – 45 – – 41 – – 24 – – 40

* A „gyakran” és „ritkán” válaszok együtt.

** Az RTL Klub és a TV2 együtt.
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13. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitásának változása a határon túli magyarság körében (százalékban*)

(2001–2014)

Csatorna-

típus

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014

ATV – 32 39 – 22 28 – 14 20 – 30 23

ECHO TV – 7 22 – 10 15 – 14 21 – 13 18

HÍR TV – 36 32 – 22 30 – 22 29 – 38 26

Regionális többségi 

nyelvű televízió

– 11 12 – 22 18 – 34 30 – 37 38

Regionális magyar 

nyelvű televízió

– 17 20 – 31 28 – – – – – –

A „gyakran” és „ritkán” válaszok együtt.

A regionális összmintákra vonatkozó tendenciák vázlatos áttekintése után immáron az is-
mert identitásváltozók szerint vizsgáljuk tovább, hogy az önazonosságuk szempontjából eltérő 
rétegek televíziócsatorna választásának tekintetében milyen arányú eltéréseket tapasztaltunk. 

A 14–17. táblázatokban látható szerteágazó adatsorok közül elsősorban a Magyarországról 
sugárzott, valamint a többségi nyelvű közszolgálati, illetve kereskedelmi csatornák használa-
tának intenzitására koncentrálunk.23

4.3.1. Mindkét nyelvű közszolgálati csatornák

A többségi nyelvű közszolgálati csatornák nézői között a várakozásoknak megfelelően legin-
kább a vegyes házasságban élők felülreprezentáltak (40–72 átlagpont között), akik a magyar-
országi közszolgálati főadót (M1) már csupán 31–47 átlagpontnyi intenzitással nézik.

A státusidentitásúak úgyszintén gyakrabban kapcsolnak a szlovák, szerb stb. állami televí-
ziókra (31-45 átlagpont), mint a létidentitással rendelkezők, ám egyelőre információforrásul 
még relatíve gyakrabban használják az M1 csatornát (44–55 átlagpont), s ugyanez a helyzet 
az iskolaválasztás szerint is.

A potenciális elvándorlók esetében viszont a többségi nyelvű közszolgálati csatornák hasz-
nálata már mindössze 18–38 átlagpontot tesz ki, ami arra utal, hogy a szülőföldtől való 
elszakadás számukra egyben a többségi nemzet nyelvi–kulturális közegétől való eltávolodást 
is jelenti. Ennek indirekt bizonyítéka, hogy körükben az M1 csatorna nézettségi intenzitása 
magas, 40–65 átlagpont között mozog.

Identitásváltozók szerint a leginkább megosztónak – amint az várható volt – a Duna TV 
bizonyult, következésképpen ennek a csatornának a használata alkalmas legjobban az iden-
titás – valamint az ezzel kölcsönhatásban lévő médiahasználat – terén meglévő törésvonalak 
illusztrálására. A legnagyobb szegregációs távolságot ezúttal is házasságtípusok szerint ta-

23  A táblázatokban azonban feltüntettük a kevésbé népszerűnek bizonyult csatornákra vonatkozó adatokat is, 
melyek a magyarországi kereskedelmi hírcsatornák (ATV, Hír TV, Echo TV), az M3, a Duna World, valamint 
néhány régióban az állami televíziók magyar adásai.
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pasztaltuk: a vegyes házasságban élők Erdélyben 21, a Felvidéken 36, a Vajdaságban 25 át-
lagponttal nézik kevésbé a Duna TV műsorait (mindössze 18–42 átlagpont között), s csupán 
Kárpátalján élő magyar–ukrán vegyes házasságok tagjai esetében éri el az 50 átlagpontot.

Státus-, illetve létidentitás, valamint iskolaválasztás szerint természetesen ugyanúgy az iden-
titásőrző rétegek dominanciája érvényesül a Duna TV nézettségi intenzitásával kapcsolatban, 
ám az előbbi esetben látottakhoz képest relatíve kisebb a távolság az eltérő identitásúak között.

Kevésbé igaz mindez az elvándorlási potenciál változóval kapcsolatban. Amíg ugyanis a 
szülőföldjüket elhagyni kívánók – amint azt az imént láthattuk – az M1 csatornát relatíve 
magas gyakorisággal követik, a Duna TV esetében ez az arány a körükben már csupán 38–53 
átlagpontot tesz ki. 

14. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása státus- és létidentitás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Többségi 

közszolgálati

31,3 24,4 39,4 35,8 30,1 25,2 45,2 39,0

Többségi 

kereskedelmi

58,6 49,7 62,5 58,2 57,7 31,3 56,8 34,1

Állami magyar 

adás

12,4 11,0 18,8 25,7 26,5 17,0 51,9 55,1

M1 44,1 52,4 50,6 71,2 55,8 72,8 53,6 56,6

M2 31,8 37,7 32,3 43,7 33,8 38,1 38,7 41,1

M3 11,8 11,1 11,0 12,4 13,7 11,2 9,7 7,9

Duna 52,5 60,8 30,8 51,4 42,9 57,5 50,9 53,5

Duna World 18,1 25,5 18,9 28,1 30,1 40,9 28,0 30,0

Magyarországi 

kereskedelmi

62,6 61,5 75,4 73,2 59,8 69,4 52,0 58,4

Hír TV 12,8 25,5 13,0 23,8 28,4 22,1 20,0 15,8

ATV 14,9 19,5 11,0 19,3 13,7 12,1 13,7 12,1

Echo TV 6,9 10,1 5,8 12,0 26,5 12,5 18,5 8,3

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran
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15. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása migrációs potenciál szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Többségi 

közszolgálati

28,1 18,9 38,4 36,5 25,8 22,8 38,4 38,1

Többségi 

kereskedelmi

50,7 53,3 55,7 57,6 30,7 34,7 34,1 36,6

Állami 

magyar adás

12,9 8,6 25,4 21,0 18,1 15,8 59,0 47,9

M1 55,6 40,7 69,7 56,3 76,4 65,2 62,5 47,4

M2 40,6 26,9 46,6 33,3 39,9 36,4 46,3 32,1

M3 13,0 7,3 13,2 10,4 11,6 9,6 8,9 7,2

Duna 65,6 43,4 51,1 38,0 59,6 53,2 55,9 40,7

Duna World 27,0 14,8 29,8 22,1 41,3 39,5 34,2 21,4

Magyarországi 

kereskedelmi

62,3 61,1 71,1 73,8 69,2 68,5 59,3 55,5

Hír TV 25,4 16,6 18,9 21,6 21,6 23,1 18,7 14,5

ATV 20,0 14,5 16,3 15,1 11,9 13,3 12,5 12,1

Echo TV 10,6 8,6 11,2 8,2 13,8 14,0 9,2 9,5

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

16. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása házasságtípusok szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Többségi 

közszolgálati

26,3 40,2 42,4 47,0 24,4 47,3 36,7 72,6

Többségi 

kereskedelmi

52,3 75,8 62,7 77,4 29,1 66,3 31,6 67,4

Állami 

magyar adás

12,6 20,3 27,8 25,6 17,4 25,5 57,9 59,3

M1 55,8 41,9 70,9 42,2 77,7 47,4 64,4 31,8

M2 38,9 34,3 47,3 31,1 40,8 32,8 47,5 21,0

M3 11,8 14,4 15,0 7,3 13,4 3,8 9,4 2,5

Duna 63,2 42,8 54,7 18,4 61,3 51,7 57,0 32,3

Duna World 25,9 18,9 32,4 14,1 45,4 18,8 34,0 17,9

Magyarországi 

kereskedelmi

66,1 37,2 75,5 66,2 70,8 53,4 61,7 39,1
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

ATV 20,4 18,9 21,0 5,7 15,2 8,2 14,8 11,7

Echo TV 10,9 11,4 12,4 5,7 15,5 15,4 11,7 10,2

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

17. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása iskolaválasztás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Többségi 

közszolgálati

25,7 33,3 42,7 42,3 22,4 41,9 36,3 53,3

Többségi 

kereskedelmi

62,1 49,8 62,5 71,7 27,5 51,4 32,5 51,8

Állami 

magyar adás

17,4 12,2 30,2 28,9 33,5 14,7 55,2 52,6

M1 59,8 55,9 73,1 54,7 78,1 63,5 57,6 51,8

M2 44,4 41,5 49,5 41,2 43,2 30,6 41,0 41,1

M3 15,3 12,6 14,3 11,2 12,7 8,0 8,3 8,0

Duna 65,8 65,8 56,3 43,5 61,9 53,8 50,3 50,3

Duna World 28,2 26,8 33,2 29,6 45,6 35,4 28,0 39,3

Magyarországi 

kereskedelmi

60,4 64,5 76,4 79,0 71,7 58,2 58,2 55,7

Hír TV 27,8 26,2 27,2 14,7 23,6 21,7 17,3 16,0

ATV 24,1 19,9 21,5 14,3 14,1 11,6 12,1 14,2

Echo TV 14,6 10,5 12,7 7,8 14,9 12,8 9,1 11,1

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

4.3.2. Mindkét nyelvű kereskedelmi csatornák

Ami a kereskedelmi televíziócsatornák identitásváltozók szerinti használatát illeti, a 14–17. 
táblázatok adatsorai relatíve világosabb és egyértelműbb tendenciákat tükröznek, mint azt a 
közszolgálati televíziók esetében láttuk.

Ezalatt az értendő, hogy egyfelől az ukrán, román stb. kereskedelmi tévék nézettségi inten-
zitásmutatói mindegyik asszimiláns alminta esetében lényegesen nagyobbak az identitásőrző 
rétegek esetében tapasztaltnál, a magyarországi kereskedelmi televíziók nézettségi intenzitá-
sával kapcsolatban azonban nagyságrendileg közel ugyanakkora érdeklődést regisztráltunk 
csaknem az összes – különböző előjelű – identitásváltozó esetében.



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.38

Mindebből az következik, hogy a státusidentitásúak, és a gyerekeik számára többségi is-
kolát választók ugyan jelentősen gyakrabban kapcsolnak a többségi nyelvű kereskedelmi csa-
tornákra, ám emellett a Magyarországról sugárzott kereskedelmi televíziók műsorait is igen 
számottevő gyakorisággal követik.24 

A nemzeti identitásukat őrző rétegek tagjainak esetében az még nem mondható megle-
pőnek, hogy körükben a magyar nyelvű kereskedelmi csatornák a leginkább népszerűek25, 
az azonban már igen, hogy csatornaválasztásukban a többségi nyelvű kereskedelmi tévék is 
számottevően magas, 50–60 átlagpont közötti értékeket mutatnak.26

A kereskedelmi televíziócsatornák használatával kapcsolatban identitásváltozók szerint 
végeredményben elmondható, hogy az identitásőrzés szempontjából a nyelvi dimenziótól 
függetlenül negatív tömegkulturális tartalmak továbbra is domináns szerepet játszanak a 
vizsgált határon túli magyar közösségek tagjainak médiafogyasztásában. Magyarán: legin-
kább a mindkét nyelvű kereskedelmi televíziók kínálatával való azonosulás („igény”) jelenti 
a közös nevezőt a médiahasználatuk egyéb dimenzióiban identitásfokozatok szerint markán-
san elkülönülő identitásőrző és asszimiláns határon túli magyar rétegek gyakorlatában.

Az identitásváltozók szerinti televíziónézési szokások áttekintését egy olyan konkrét mű-
sorszám – a „Kárpát expressz” – nézettségi mutatóival zárjuk, amely egyike a határon túli 
magyarság életével foglalkozó közszolgálati magazinműsoroknak.

18. táblázat

A „Kárpát expressz” című műsor nézettségi intenzitása identitásváltozók szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

21,7 31,3 7,7 21,7 33,0 47,5 38,8 35,9

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

35,5 15,3 23,4 5,6 53,6 28,5 42,5 24,5

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

34,0 33,1 26,2 12,8 53,1 38,8 36,1 34,4

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

32,4 23,0 23,5 15,1 50,6 41,4 42,3 23,4

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……100–gyakran nézi

24  Ez alól a kivételt az erdélyi és a vajdasági vegyes házasságban élők képezik, akik kereskedelmi televíziókat 
döntően románul és szerbül néznek (76–67 átlagpont), magyarországi kereskedelmi csatornának azonban már 
csupán alig 37–39 átlagpontnyi intenzitással.
25  Annak ellenére, hogy – mint említettük – a magyar nyelvű közszolgálati tévécsatornák relatíve faragtak 
korábbi hátrányukból a vizsgált három év alatt.
26  A ritka kivételek között említhetjük a kárpátaljai és a vajdasági homogén magyar házasságban élőket, 
valamint a gyermekeiket ukrán, illetve szerb iskolába járatókat.
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A táblázat adatsoraiból kiderül, hogy a műsort természetesen mindenütt az identitásőrző 
rétegek tagjai nézik inkább, ám régiónként eltérő intenzitással. A legkevésbé a felvidékiek 
(21–26 átlagpont) és az erdélyiek (31–35 átlagpont), akiket a vajdaságiak követnek (35–42 
átlagpont). A „Kárpát expressz” műsora legintenzívebb nézőinek pedig a nemzeti identitásuk 
mellett kiálló kárpátaljaiak bizonyultak (47–53 átlagpont között).

A bemutatott értékeknél számottevően csekélyebb arányú a műsorfolyam fi gyelemmel kí-
sérése az asszimiláns rétegek tagjai között. A Felvidéken mindez már egészen elenyésző mér-
tékűnek mondható (mindössze 5–15 átlagpontnyi), s csupán Kárpátalján (33–41 átlagpont), 
illetve a Vajdaságban (23–38 átlagpont) mondható relatíve magasnak a műsor nézettségi 
intenzitása a nemzeti identitásuktól különböző arányban elfordulók körében.

Mind a „Kárpát expressz”, mind a határon túli magyarsággal foglalkozó egyéb hasonló 
közszolgálati célú televízió műsorok iránti relatíve alacsony fokú érdeklődés elsősorban an-
nak bizonyítéka, hogy az érintettek médiahasználatukban egyre kevésbé nyitottak a saját 
magyar kisebbségi közösségeik életéről szóló információk vonatkozásában.
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5. Rádióhallgatási szokások 
identitásváltozók szerint

A „fi ktív” médiafelület hierarchia bemutatása során láttuk, hogy a rádióhallgatás presztízse a 
határon túli magyarság körében igen erőteljesen megkopott, ami nagyrészt visszaigazolódik 
a rádiózással kapcsolatos alábbi, a tényleges hallgatottsági intenzitást tükröző adatokban is.

5.1. Rádiót nem hallgatók és a rádióhallgatásra fordított napi idő

A rádióhasználat identitásváltozók szerinti ismertetése előtt elsőként annak vázlatos áttekin-
tése szükséges, hogy a vizsgált régiók teljes magyar népességének mekkora hányada nem 
rádiózik egyáltalán, a rádiózók pedig naponta hány percet töltenek a készülékek előtt.

15. ábra
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Rádiót egyáltalán nem hallgatók részaránya
(2011–2014)

2011
2014

A rádiót egyáltalán nem hallgatók részaránya adataink szerint Erdélyben elérte az 50%-ot 
(tehát immáron minden második erdélyi magyar nem hallgat rádiót), Kárpátalján és a Vaj-
daságban közelít a 40%-hoz, a Felvidéken pedig minden harmadik válaszadó tartozik ebbe 
a kategóriába.27

Következésképpen a rádiózással kapcsolatban identitásváltozók szerint bemutatásra kerülő 
táblázatok adatai nem a teljes népességre (alapsokaságokra), csupán a rádiót hallgatók régión-
ként idézett arányú részhalmazának médiahasználati gyakorlatát mutatják.

27  A három évvel korábbi állapothoz képest mindegyik régióban megdöbbentő arányú rádióhallgatási vissza-
esés teljes népességekre vonatkozó részletes elemzését lásd: Dobos i. m. (1. lj.) 69–71.



I. Médiahasználat és identitás 41

A legcsekélyebb mértékben rádiót hallgató erdélyiek aránya az identitásváltozók szerint is 
magasan kiemelkedik a többi régióhoz viszonyítva. Ennek oka alighanem abban rejlik, hogy 
a Székelyföldön nem foghatók a Magyarországról sugárzott földfelszíni rádióadók műsorai, 
amit leginkább az bizonyít, hogy a gyerekeik számára anyanyelvi iskolát választó erdélyi iden-
titásőrző rétegek tagjai már közel 60%-ban nem hallgatnak rádiót.

19. táblázat

Rádiót nem hallgatók identitástípusok szerint (százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

48,0 48,5 36,5 31,0 51,9 37,3 35,3 36,5

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

58,7 46,9 30,3 19,6 40,7 41,2 36,6 40,0

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

48,7 47,8 30,9 33,8 34,2 45,0 36,2 38,3

A többi régióban néhány kivételtől eltekintve egymáshoz relatíve közeli – ám mint láttuk, 
igen alacsony – arányban hallgatnak rádiót mind az értékőrző, mind az asszimiláns réte-
gek tagjai. A markánsabb kivételek között tarthatjuk számon, hogy az imént említett vételi 
problémák által nem érintett Felvidéken a gyermekeiket magyar iskolába járatók csaknem 
kétharmada nem hallgat rádiót, hasonlóan az ott élő szülőföldjükön maradni kívánókhoz. 

Ezek az arányok nagyságrendileg régiónként több esetben azonosak az asszimiláns rétegek 
esetében regisztráltakkal, ami arra utal, hogy a rádiózás háttérbe szorulása néhány esetet le-
számítva egyaránt érinti az identitásukat megőrző és az attól elszakadó rétegeket is.

A rádiózástól való elfordulással kapcsolatban bemutatott fejlemények ellenére elmondható 
azonban, hogy a határon túli magyarság rádiózási gyakorlata szempontjából egyszerre két 
– egymásnak részben ellentmondó, vagy egymást kiegyensúlyozó – tendencia érvényesül. 
Egyfelől – mint láttuk – rohamos elfordulás ettől a hagyományos elektronikus médiafelület-
től, amelyhez azonban az alábbi grafi kon idősoros adatai szerint paradox módon mindegyik 
régióban növekvő rádióhallgatásra fordított idő társul a népesség rádiózó felének-kétharma-
dának esetében.28

28  Dobos i. m. (1. lj.) 74.
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16. ábra
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A helyzetet tehát végeredményben leginkább az jellemzi, hogy a határon túli magyarok egyre 
nagyobb rétegei nem hallgatnak rádiót, ám akik igen, azok – különösen az erdélyiek és vaj-
daságiak – többet rádióznak, mint korábban. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy ez a paradox médiahasználati (rádióhallgatási) gya-
korlat mely határon túli magyar rétegeket jellemzi inkább identitásváltozók szerint.

Státus- és létidentitás, valamint házasságtípusok szerint nagyfokú regionális eltéréseket re-
gisztráltunk. Amíg a Felvidéken és Kárpátalján a hazájuknak Szlovákiát és Ukrajnát tekintők rá-
dióznak többet, Erdélyben és a Vajdaságban a hazájuknak a szülőföldjüket tartó létidentitásúak.

20. táblázat

Napi rádióhallgatásra fordított idő identitásváltozók szerint (percben)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

161 172 144 127 152 142 131 177

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

171 133 130 173 144 158 180 160

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

173 157 139 109 150 136 167 205

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

177 136 140 121 147 122 188 144
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Házasságtípusok szerint ugyancsak két-két régióban látszanak azonos tendenciák: Erdély-
ben és a Vajdaságban a homogén magyar házasságban élők hallgatnak több rádiót, a Felvidé-
ken, illetve Kárpátalján pedig a vegyes házasságot választók.

Mindennek alapján még nehezen lenne eldönthető, hogy mely (eltérő) identitással rendel-
kezők tartoznak inkább átlag fölötti mértékben a rádióhallgatók közé, ám a következő két 
identitásváltozó alapján már igen: az identitásőrző rétegek tagjai. Ennek bizonyítéka, hogy az 
iskolaválasztás, illetve a migrációs potenciál szerint mind a szülőföldjükön maradó, mind a 
gyermekeik számára magyar iskolát választó megkérdezettek – egyetlen kivételtől eltekintve29 
– egyaránt több időt töltenek rádióhallgatással, mint a potenciális elvándorlók, illetve a gyere-
keiket többségi nyelvű általános iskolába járatók.

Összességében tehát azt tapasztaltuk, hogy identitásváltozókra való tekintet nélkül mind-
egyik régióban drasztikusan csökkent ugyan a rádióhallgatók részaránya, ám a még rádiózók 
a korábbinál intenzívebben hallgatják a rádióműsorokat, ami leginkább az identitásőrző ré-
tegekre jellemző.

5.2. Rádióadók hallgatottsági intenzitása

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a különböző identitásváltozók szerint hogyan alakult 
az egyes (anyanyelvi–többségi nyelvű, közszolgálati–kereskedelmi) rádióadók hallgatottsági 
intenzitása.

Adatsoraink a nyelvi dimenzió szerint különösebb meglepetést a tekintetben nem tartogat-
nak, hogy a többségi nyelven sugárzó rádiókat az asszimiláns, a magyar nyelvűeket pedig az 
identitásőrző rétegek hallgatják inkább. Kutatásainknak azonban éppen az az egyik legfőbb 
hozadéka, hogy a médiahasználat terén meglévő szegregációs távolságok nagyságrendjét is 
pontosan követni tudjuk, aminek részleteit a 21–24. számú táblázatok alapján az alábbiakban 
ismertetjük.

Eszerint a többségi nyelvű közszolgálati rádióadók használata tekintetében Kárpátalján 
és a Vajdaságban van a legnagyobb különbség az asszimiláns, valamint az értékőrző réte-
gek gyakorlata között. Ezekben a régiókban a státusidentitásúak és vegyes házasságban élők 
23–32 átlagponttal intenzívebben hallgatnak ukrán, illetve szerb közszolgálati rádiókat, míg 
ugyanezek a megoszlások Erdélyben és a Felvidéken mindössze 6–15 átlagpontot tesznek ki.

A többségi nyelvű kereskedelmi rádiók iránti érdeklődés esetében néhány kivételtől elte-
kintve hasonló nagyságrendű eltéréseket nem találtunk, noha az asszimiláns rétegek e te-
kintetben is mindegyik régióban számottevően többet hallgatják a tárgyalt többségi nyelven 
sugárzó rádiók műsorait. Az említett kivételt a kárpátaljai státusidentitásúak, valamint az 
ottani és a vajdasági vegyes házasságban élők jelentik, akik az ukrán, illetve szerb kereskedel-
mi rádiókat 30–34 átlagponttal nagyobb arányban hallgatják, mint a létidentitással rendel-
kezők, illetve a homogén magyar házasságban élők. 

A Kossuth Rádió, mint közszolgálati főadó hallgatottsági intenzitása szempontjából ugyan-
csak az a kérdés, hogy műsorait az identitásőrző rétegekhez képest milyen mértékben hallgatják 
kevesebben az asszimiláns identitásúak. Státus- és létidentitás szerint meglepő módon jelentő-

29  Az említett kivételt a szerb iskolát választó szülők rádióhallgatási gyakorlata képviseli, akik az összes régiót 
tekintve a leginkább rádiófüggőnek bizonyultak: naponta csaknem három és fél órát töltenek rádióhallgatással.
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sebb arányú különbségeket nem találtunk. Erdélyben például mindkét esetben 30 átlagpont 
körüli értékeket mértünk, a Felvidéken 15, Kárpátalján pedig mindössze 10 átlagponttal töb-
ben hallgatják a Kossuth Rádiót a szülőföldjüket hazájuknak érzők, mint a státusidentitásúak. 
Egyedül a Vajdaságban jellemző, hogy az utóbbiak már 20 átlagponttal kevésbé érdeklődnek 
csupán a Kossuth Rádió műsorai iránt, mint az ott élő létidentitással rendelkezők.

Ugyanez vonatkozik a vajdasági vegyes házasságban élőkre is, akik Kossuth Rádiót elenyé-
sző, mindössze 12 átlagpontnyi intenzitással hallgatnak, holott a többi régióban élő hasonló 
házasságtípusba tartozók esetében ez az arány 30–42 átlagpontot tesz ki. Ez utóbbi tendencia 
azt mutatja, hogy a nemzeti identitásuktól eltávolodó határon túli magyar rétegek rádiós 
közszolgálati hírforrásai között a Kossuth Rádió továbbra is relatíve elfogadható pozíciót tölt 
be. Többek között ezt példázza, hogy a magyarországi médiafelületek iránt leginkább nyitott 
Kárpátalján a vegyes házasságban élők néhány átlagponttal többen hallgatják a Kossuth Rá-
dió műsorait (69,5 átlagpont, ami több mint négyszerese a vajdasági hasonló házasságtípus-
ban élők esetében tapasztaltnak), mint a homogén magyar házasságban élők (67,6 átlagpont).

21. táblázat

Rádióadók hallgatottsági intenzitása státus- és létidentitás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Többségi 

közszolgálati

40,1 34,4 36,2 28,1 55,3 23,7 63,2 27,0

Többségi 

kereskedelmi

36,6 24,6 48,5 44,9 60,2 29,6 47,9 34,9

Állami rádió 

magyar adása

6,5 12,3 32,0 39,8 25,5 18,5 50,4 49,9

Magyar 

regionális

38,4 42,1 22,8 33,0 45,7 44,8 58,6 60,9

Kossuth Rádió 30,3 29,4 25,6 40,1 50,2 63,4 31,0 50,3

Petőfi  Rádió 22,1 17,9 27,0 39,9 21,5 44,8 34,7 21,3

Magyarországi 

kereskedelmi

18,0 19,7 61,9 60,0 46,2 45,3 43,2 33,3

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran
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22. táblázat

Rádióadók hallgatottsági intenzitása házasságtípusok szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Többségi 

közszolgálati

26,4 40,3 29,7 45,3 22,9 55,3 27,9 41,6

Többségi 

kereskedelmi

25,4 47,2 40,1 53,0 28,5 62,7 31,6 63,3

Magyar 

regionális

41,2 24,0 33,3 29,4 44,6 20,1 65,3 36,8

Kossuth Rádió 37,2 29,5 39,1 40,0 67,1 42,5 37,3 11,9

Petőfi  Rádió 17,0 29,2 35,8 42,9 44,4 29,5 27,4 15,5

Magyarországi 

kereskedelmi

16,4 22,1 62,3 45,3 44,1 26,9 32,7 17,4

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

23. táblázat

Rádióadók hallgatottsági intenzitása iskolaválasztás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Többségi 

közszolgálati

22,6 34,5 28,2 35,7 21,2 38,2 27,1 30,8

Többségi 

kereskedelmi

21,9 31,8 42,4 41,6 26,9 36,3 34,3 30,8

Állami rádió 

magyar adása

12,1 19,2 43,4 32,3 15,8 26,6 52,4 27,1

Magyar 

regionális

41,2 29,3 36,3 23,1 43,0 34,9 62,7 37,9

Kossuth Rádió 42,1 30,8 43,7 29,1 67,6 69,5 34,8 20,6

Petőfi  Rádió 16,8 24,6 38,8 30,5 45,5 40,2 24,2 6,4

Magyarországi 

kereskedelmi

22,8 14,9 59,4 66,8 43,0 35,2 34,3 20,7

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran
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24. táblázat

Rádióadók hallgatottsági intenzitása migrációs potenciál szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Többségi 

közszolgálati

24,2 24,2 27,9 31,0 25,1 22,5 27,0 28,3

Többségi 

kereskedelmi

24,0 34,7 39,0 51,0 29,1 33,8 31,0 39,1

Állami rádió 

magyar adása

12,4 10,0 37,8 34,4 20,4 13,8 51,8 46,4

Kossuth Rádió 31,9 25,6 42,2 27,8 67,2 53,3 39,1 21,7

Petőfi  Rádió 16,5 24,5 36,8 36,5 45,8 39,4 23,7 20,1

Magyarországi 

kereskedelmi

16,5 26,1 57,6 71,8 40,0 54,3 30,7 37,0

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

A magyarországi kereskedelmi rádiók hallgatottsági intenzitásával kapcsolatban az összkép 
eltér a magyar nyelvű kereskedelmi televíziók esetében tapasztalttól. Mint láthattuk a különböző 
identitásfokozatokhoz tartozó rétegek egymáshoz igen közeli (és egyben magas) arányban nézték 
a szóban forgó tömegkulturális kínálattal rendelkező televíziók műsorait, ám a rádióhallgatás 
kapcsán ilyen tendenciát csupán a státus- és létidentitásúakkal kapcsolatban regisztráltunk.

A házasságtípusok, az iskolaválasztás és a migrációs potenciál szerint eltérő rétegek tagjai-
ra – igen ritka kivételektől eltekintve – az jellemző, hogy az asszimiláns identitásúak sokkal 
nagyobb arányban hallgatják a többségi nyelvű kereskedelmi rádiókat, mint az értékőrzők. 
Jellemző példája mindennek, hogy a kárpátaljai és a vajdasági vegyes házasságban élők az uk-
rán és szerb kereskedelmi adókat a 60 átlagpontot meghaladó, a magyarországiakat azonban 
mindössze elenyésző 27, illetve 15 átlagpontnyi intenzitással hallgatják.

Ugyanez vonatkozik a migrációs potenciál szerinti megoszlásokra is, azzal az eltéréssel, hogy az 
elvándorolni kívánók mondhatók a leginkább kereskedelmi rádió függőknek, hiszen az összes régió-
ban sokkal nagyobb intenzitással hallgatják ezeket az adókat, mint a szülőföldjükön maradó rétegek 
tagjai, méghozzá a nyelvi dimenzióra való tekintet nélkül mind magyar, mind többségi nyelven.

A rádióadók hallgatottsági intenzitásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy 
a különböző identitásfokozatok szerint – a televíziócsatornák nézettsége esetében tapasztal-
takhoz képest – sokkal inkább megmutatkoznak az identitás különbségek. A rádióhallgatás 
ugyan immáron csupán a vizsgált népességek mindössze felét-kétharmadát érinti, ám a rá-
diózási gyakorlatuk sokkal inkább identitásuk függvényének bizonyult, mint azt a televízió 
nézéssel kapcsolatban tapasztaltuk.

Mindezek mellett adataink azt mutatják, hogy a határon túli magyarok rádióhasználata 
terén a Magyarországról sugárzott közszolgálati adók népszerűsége nem éri el a magyaror-
szági televíziók esetében mért – és az utóbbi három év során relatíve megerősödött – szintet.

Ennek egyik példáját láthatjuk a határon túli magyarság számára sugárzott egyik legfon-
tosabb magazinműsor, a „Határok nélkül” identitásváltozók szerinti hallgatottsági intenzitá-
sára vonatkozó alábbi megoszlásokban is.
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A grafi kon adatsorainak tanúsága szerint ugyan a három évvel ezelőtt még meglehetősen 
alacsony gyakorisággal követett műsorfolyam hallgatottsága pozitív irányban számottevően 
átrendeződött30, ám mindez még mindig nem jelent kellően erős pozíciókat. 

25. táblázat

A „Határok nélkül” című műsor hallgatottsági intenzitása identitásváltozók szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

27,3 31,3 17,7 40,1 55,3 64,2 33,9 38,8

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

41,8 19,3 37,7 14,3 59,4 46,9 45,6 25,7

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

52,3 39,0 43,2 24,4 63,0 57,9 39,6 32,7

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

41,4 23,8 39,4 31,5 61,8 42,4 42,4 31,5

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……100–gyakran hallgatja

A 25. táblázat adatsorai ugyanis azt mutatják, hogy lényegében csupán Kárpátalján éri el a 
műsor hallgatottságának intenzitása az 50 átlagpontot (még a státusidentitásúak, valamint az 

30  Jelenleg már csupán 23,7–50,0%-ot tesz ki az érintett műsort soha nem hallgatók részaránya.
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ukrán iskolát választók körében is), ám a többi régióban ennél lényegesen csekélyebb intenzi-
tással követik a „Határok nélkül” adásait.

Ezzel együtt látható, hogy a műsorszám népszerűségének növekedése egyértelműen az 
identitásőrző rétegek korábbinál relatíve fokozottabb érdeklődésének köszönhető mindegyik 
régióban. Következésképpen elmondhatjuk, hogy az asszimiláció lefékezése szempontjából 
pozitív nemzeti identitástartalmakat és egyéb hasznos mindennapi információkat közvetítő 
„Határok nélkül” az eddiginél fontosabb szerepet tölt be a rádióhallgatás tekintetében roha-
mosan csökkenő határon túli magyarság médiahasználatában és identitásőrzésében.

6. Médiafelület használói típusok 
(televízió- és rádióhasználati faktorstruktúrák)

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően31, a határon túli magyarság médiafogyasztásának belső 
szerkezetét a faktorstruktúrák segítségével mutatjuk be, melyek a vizsgált régiók össznépes-
ségére vonatkoznak. Ezek után a csaknem mindegyik régióban megjelenő három főbb típust 
(magyar közszolgálati, magyar kereskedelmi32 és többségi nyelvű közszolgálati/kereskedelmi) 
aszerint vizsgáljuk, hogy ezek milyen mértékben jellemzik a különböző identitású rétegek 
médiahasználatát.

A 26–29. táblázatok adatsorai végeredményben azt mutatják, hogy három régióban (Er-
dély, Kárpátalja és Vajdaság) öt, a Felvidéken pedig négy faktorba csoportosultak a válasz-
adók hagyományos elektronikus médiafelületeket használó típusai, s ezen belül az első faktor 
mindegyik régióban a magyarországi közszolgálati televíziók dominanciáját jelzi.

Ami a többségi nyelvű televízió és rádió faktort illeti, jellemzően a második típusként jele-
nik meg mindegyik régióban. A legtisztább formájában a Vajdaságban, Kárpátalján pedig az 
ukrán nyelvű televíziók és rádiók külön-külön faktorban.

A regionális faktorstruktúrák adataink szerint tehát mindenütt kellőképpen rétegzettnek bi-
zonyultak, mind a közszolgálati/kereskedelmi, mind a nyelvi dimenzió mentén. Mindez ugyan 
egyfajta relatív kiegyensúlyozottságot jelez, ám a határon túli magyarság különböző rétegei 
identitás megőrzésének szempontjából utalhat akár negatív következményekkel járó egyensúly-
hiányra is. Ez indokolja, hogy a most megismert tendenciákat a továbbiakban aszerint is meg-
vizsgáljuk, hogy a regionális médiahasználati struktúrák egyes elemeihez (főbb faktortípusai-
hoz) hogyan viszonyulnak a különböző identitású határon túli magyar rétegek tagjai.

31  Dobos i. m. (4. lj.) 239–290.
32  A magyar közszolgálati és kereskedelmi televíziócsatornák csupán a Vajdaságban alkotnak egy faktort.
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26. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktorok (Erdély – 60,8%)

Component

1/ 

magyar 

közszolgálati tv 

(17,6%)

2/ 

többségi és 

közszolgálati 

(11,7%)

3/ 

magyarországi 

közszolgálati 

(11,6%)

4/ 

román közszol-

gálati és keres-

kedelmi magyar 

adás (10,8%)

5/ 

magyar 

nyelvű kereske-

delmi tv és 

rádiók (8,8%)

M2 ,782 -1,239E-03 5,035E-02 ,121 ,163

Duna ,773 -6,870E-02 7,639E-02 -3,978E-02 -,213

M1 ,769 -7,923E-02 197 ,176 ,116

Duna World ,684 ,112 -9,729E-02 3,198E-02 8,262E-02

román 

közszolgálati rádió

-1,552E-02 ,787 -1,118E-02 ,217 -,199

román rádió 

magyar adás

,169 ,705 ,291 -6,482E-02 1,142E-02

román 

kereskedelmi rádió

-,183 ,672 -2,893E-02 2,570E-02 ,327

 Petőfi  rádió 6,929E-02 5,017E-02 ,818 4,448E-02 5,270E-02

Kossuth rádió ,232 9,982E-02 ,752 ,106 -,232

román 

közszolgálati tv

,119 7,683E-03 6,853E-02 ,834 8,419E-03

román 

kereskedelmi tv

-5,254E-02 ,379 -,169 ,641 ,143

állami tv magyar 

adása

,234 -2,710E-02 ,236 ,632 3,541E-02

magyarországi 

kereskedelmi tv-k

,391 -5,906E-02 7,699E-02 -1,600E-02 645

erdélyi magyar 

kereskedelmi 

rádiók

4,564E-02 5,569E-02 -,138 9,002E-02 555

magyarországi 

kereskedelmi 

rádiók

-,196 6,791E-02 ,512 5,320E-02 ,529

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.
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27. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktortípusok (Felvidék – 59,3%)

Component

1/ 

magyar nyelvű

közszolgálati tv-k 

(22,4%)

2/ 

szlovák és magyar 

nyelvű rádiók 

(15,7%)

3/ 

szlovák kereskedel-

mi és közszolgálati 

tv-k (11,5%)

4/ 

magyarországi 

kereskedelmi rádiók 

és tv-k (9,5%)

Duna ,854 ,106 9,062E-03 -6,582E-02

M2 ,797 5,215E-02 9,390E-02 -2,811E-02

M1 ,795 6,682E-02 9,054E-02 -6,863E-02

Duna World ,734 4,340E-02 -1,834E-02 -3,837E-02

a szlovák televízió 

magyar adása

,464 ,242 ,195 7,976E-02

szlovák 

közszolgálati rádió

-4,081E-02 ,752 ,262 -,119

a szlovák rádió 

magyar adása

,257 ,714 6,901E-02 -,137

magyar nyelvű felvi-

déki regionális rádió

,235 ,639 -,112 ,189

szlovák 

kereskedelmi rádió

-,155 ,590 ,304 ,314

szlovák 

kereskedelmi tv

,157 ,276 ,755 ,159

szlovák 

közszolgálati tv

,270 ,260 ,643 -,125

Petőfi  Rádió R037X ,305 ,300 -,496 4,927E-02

R037X -,119 9,783E-02 -,113 ,823

D36 ,294 -2,692E-02 ,447 ,512

R035X ,424 ,458 -,247 -,509

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

wRotation converged in 6 iterations.
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28. táblázat

Televízió- és  rádiópreferencia faktortípusok (Kárpátalja – 67,5%)

Component

1/ 

magyarországi 

közszolgálati 

tv-k (17,0%)

2/ 

ukrán 

közszolgálati és 

kerskedelmi 

tv-k (14,9%)

3/ 

ukrán 

kereskedelmi 

és közszolgálati 

rédiók 14,0%)

4/ 

magyarországi 

közszolgálati és 

kereskedelmi rá-

diók és az ukrán 

rádió magyar 

adása (11,1%)

5/ 

magyarországi 

kereskedelmi 

rádiók és tv-k 

(10,2%)

Duna tv ,839 ,128 -2,841E-02 ,176 -8,277E-02

Duna World ,823 -,115 9,948E-02 4,140E-02 1,258E-02

M1 ,706 7,359E-02 -,180 ,125 ,143

M2 ,619 -2,909E-02 -2,302E-02 -1,933E-02 ,248

az ukrán tv 

magyar adása

-4,235E-02 ,832 -,100 ,174 ,151

ukrán 

közszolgálati tv

7,742E-02 ,780 ,369 7,286E-02 -,162

ukrán 

kereskedelmi tv

1,515E-02 ,723 ,406 -,110 -,100

ukrán 

kereskedelmi 

rádió

-,110 6,611E-02 ,849 -5,450E-02 9,409E-02

közszolgálati 

rádió

-5,824E-03 ,249 ,779 ,154 -1,350E-02

Petófi  rádió ,101 -,105 ,160 ,819 3,849E-02

Kossuth rádió ,198 ,270 -,185 ,742 -,230

ukrán közszolgá-

lati rádió magyar 

adása

2,620E-02 ,292 ,422 ,471 ,302

magyarországi 

kereskedelmi 

rádió

2,207E-02 -5,805E-02 ,180 -4,761E-03 ,782

magyarországi 

kereskedelmi tv

,236 1,764E-02 -9,807E-02 -4,378E-02 ,724

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.
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29. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktortípusok (Vajdaság – 65,1%)

Component

1/ 

magyarországról 

sugárzott köz-

szolgálati és 

kereskedelmi 

tv-k (19,5%)

2/ 

szerb 

közszolgálalti 

tv-k és rádiók, 

valamint a szerb 

rádió magyar 

adása (14,4%)

3/ 

magyarországi 

és szerb keres-

kedelmi rádiók 

(10,8%)

4/ 

magyarországi 

közszolgálati és 

kereskedelmi 

rádiók (10,8%)

5/ 

magyar nyelvű 

regionális rádió-

adók és a szerb 

rádió magyar 

adása

M2 ,846 -2,967E-02 -9,466E-02 ,101 -5,286E-02

Duna tv ,813 ,172 -6,621E-02 ,175 ,168

M1 ,781 -1,560E-02 -8,557E-02 6,327E-02 ,174

Duna World ,729 ,150 ,139 ,156 9,868E-04

magyarországi 

kereskedelmli tv-k

473 -,200 ,293 -,313 ,110

szerb 

közszolgálati tv

6,524E-02 ,813 -,101 -,109 ,144

szerb 

kereskedelmi tv

1,554E-02 ,779 9,261E-02 ,156 -,105

szerb közszolgála-

ti rádió

-4,560E-03 ,525 ,482 ,110 ,345

a szerb rádió 

magyar adása

,260 ,423 -,163 ,138 ,418

magyarországi 

kereskedelmi 

rádió

2,556E-03 -,257 ,747 ,130 1,324E-02

szerb kereskedel-

mi rádió

-7,660E-02 ,425 ,712 -6,284E-02 -4,554E-02

Kossuth rádió ,229 3,533E-02 -,128 ,826 8,454E-02

Petőfi  rádió ,120 3,974E-02 ,319 ,804 7,836E-02

magyar nyelvű 

regionális rádiók

1,585E-02 -9,598E-02 -2,981E-02 6,004E-03 ,853

a szerb rádió 

magyar adása

,212 ,300 ,208 ,126 ,545

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.
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6.1. Médiafelület használói faktortípusok identitásváltozók szerint

Most bemutatásra kerülő adataink tehát azt jelzik, hogy a határon túli magyarság identitásuk 
szerint eltérő rétegei erősebben, illetve gyengébben kötődnek-e az egyes – anyanyelvi, illetve 
többségi nyelvű médiahasználatot reprezentáló – faktortípusokhoz.

30. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktortípusok identitásváltozók szerint*

Magyar nyelvű közszolgálati televíziók

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

– – + – – – + + 0 0 – – +

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

+ + + – – – + – + + – – + + + – – –

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

+ – + + + – – – + – 0 0

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

+ + + – – – + + – – + – + + – –

* modellált béta-együtthatók

31. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktortípusok identitásváltozók szerint*

Magyar nyelvű kereskedelmi televíziók és rádiók

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság**

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

0 0 0 0 0 0 x x

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

+ + – – + + – – + + – – x x

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

0 0 – + + – x x

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

– – + + – – – – + + + + + – x x

* modellált béta-együtthatók

** A Vajdaságban a magyarországi közszolgálati és kereskedelmi televíziók egy faktorban jelennek meg.
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32. táblázat

Televízió- és rádiópreferencia faktortípusok identitásváltozók szerint*

Többségi nyelvű televíziók és rádiók

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

+ + – – + + + + – + + + – – – + + 0

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

– – – + + + – – + + – – + + 0 0

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

– – + + – – + + – – – – + + + + – – + +

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

– + – + 0 0 – – + +

* modellált béta-együtthatók

A 30–32. táblázat modellált béta-együtthatók segítségével bemutatott adatsorai minden 
eddiginél világosabban jelzik az identitás és a médiahasználat közötti szoros kölcsönhatást. 
Aminek legpregnánsabb jele, hogy az értékőrző, illetve asszimiláns rétegek médiahaszná-
latában a különböző faktortípusokhoz való kapcsolódás szintjén mindenütt diametriálisan 
eltérő gyakorlatot regisztráltunk. Mindez azt jelenti, hogy az eltérő identitású rétegek között 
sem a közszolgálati/kereskedelmi, sem a többségi nyelvű médiafelület-faktorok esetében nem 
mutatható ki a legcsekélyebb átfedés (közös részhalmaz) sem. Következésképpen a tábláza-
tokban látható tendenciák azt jelzik, hogy az értékőrző rétegek pozitív viszonyulása az egyes 
– elsősorban a magyar nyelvű médiafelületeket tartalmazó – faktortípusokhoz milyen mérté-
kű negatív kapcsolatban ölt testet az asszimiláns identitásúak oldalán, és fordítva.

Ez a szegregációs távolság relatíve kevésbé mutatkozik meg a magyar nyelvű kereskedelmi 
televíziókat és rádiókat reprezentáló faktor esetében (31. táblázat), ám a magyar közszolgálati 
televíziókat, valamint a többségi nyelvű médiafelületeket tartalmazó faktorhoz való viszony 
terén akár szakadékszerűen eltérő médiahasználati gyakorlatról is beszélhetünk identitásvál-
tozók szerint.  Ennek példáit láthatjuk többek között abban, hogy a státusidentitásúak, 
a vegyes házasságban élők, illetve a gyermekeik számára többségi iskolát választók a táblá-
zatokban bemutatott arányban fordultak el az anyanyelven történő médiahasználattól, mi-
közben a többségi nyelvű televízió és rádió faktorhoz való viszonyukat a legmagasabb fokú 
kötődés jellemzi.

Miután a magyar nemzeti identitásukat egyelőre még őrző, ám – amint azt a BFI egyéb 
kutatási eredményei bizonyítják – rohamosan csökkenő arányú rétegekkel kapcsolatban 
ugyancsak relatíve szoros kötődést tapasztalunk az anyanyelvi médiafelületek használatát 
reprezentáló faktorokkal, aligha kétséges, hogy a közeljövőben a határon túli magyar identi-
tás megőrzés egyre fontosabb színterévé az egyelőre sok tekintetben „szakadozó” anyanyelven 
történő médiahasználat válik majd.
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7. Internethasználat identitásváltozók szerint

Az internethasználat és a hagyományos elektronikus médiafelületek egymáshoz való viszonyá-
nak vizsgálatára médiakutatásaink során mindvégig kiemelt fi gyelmet szenteltünk. Figyelmünk 
középpontjában annak a kölcsönhatásnak a különböző összefüggései álltak, hogy az internet-
használat – amely mind formai, mind tartalmi szempontból a kommunikációs tér beláthatatlan 
nagyságrendű kiszélesedését hozta magával – direkt, vagy indirekt módon miként befolyásolja 
a határon túli magyarság televíziózáshoz, illetve rádiózáshoz, mint hagyományos információ-
forrásokhoz való viszonyát.33 Az idézett korábbi elemzéseink során szociodemográfi ai és egyéb 
változók szerint már bemutatott tendenciákat ezúttal az eltérő identitású határon túli magyar 
rétegek internetezési gyakorlatának bemutatásával egészítjük ki.

7.1. Internetet nem használók

Elsőként annak rögzítése szükséges, hogy az internethasználat töretlen térnyeréséről szóló 
adataink azt mutatják: amíg – mint láthattuk – a rádiót nem hallgatók növekvő részaránya 
33–50%-ot tesz ki, az internetet nem használók immáron mindössze 11–27%-át alkotják 
a határon túli felnőtt korú magyarságnak, szemben a három évvel ezelőtt, 2011-ben mért 
19–46%-kal.

18. ábra
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25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Az internetet egyáltalán nem használók részaránya
(2011–2014)

2011
2014

33  Dobos i. m. (8. lj.) 151–183.; Dobos i. m. (1. lj.) 89–101.
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33. táblázat

Internetet nem használók identitásváltozók szerint (százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

28,7 24,6 11,3 10,4 40,7 26,6 11,8 14,6

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

28,7 22,2 13,5 2,9 30,4 8,6 15,9 14,7

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

28,4 41,3 15,0 13,0 32,9 32,9 13,5 20,0

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

22,9 10,8 14,1 6,7 37,0 13,2 17,1 9,7

Identitásváltozók szerint nagyrészt az a tendencia érvényesül, hogy – egynéhány kivételtől 
eltekintve – az asszimiláns rétegek körében vannak kevesebben, akik soha nem használják 
az internetet.34 Példaként említhetjük a felvidéki és kárpátaljai vegyes házasságban élőket 
(mindössze 2,9%, illetve 8,6% nem internetezik), vagy a vajdasági szülőföldjükről elvándo-
rolni kívánókat (9,7%).35 Házasságtípusok és az elvándorlási potenciál tekintetében egyéb-
ként az összes régiót tekintve érvényes, hogy az identitásőrző rétegek tagjai között vannak 
többségben az internetet soha nem használók.

A jelenség okai vélhetően arra vezethetők vissza, hogy amíg az organikus nemzeti identi-
tásukat őrzők – mint korábban láthattuk – relatíve erőteljesebben kötődnek a hagyományos 
elektronikus médiafelületek magyar nyelvű adásaihoz (beleértve a Magyarországról sugár-
zott közszolgálati televíziócsatornákat és rádióadókat is), az asszimiláns rétegek tagjai ezektől 
már igen számottevő mértékben elszakadtak. Ám anélkül, hogy a többségi nyelvű televíziók 
és rádiók műsorai ugyanakkora pozíciót foglalnának el információs bázisukban, mint az 
anyanyelven való televíziózás és rádiózás az identitásőrző rétegek körében. 

Ennek, a médiahasználat szempontjából átmeneti helyzetnek a kísérőjelensége lehet tehát 
az asszimiláns identitásúak relatíve kiterjedtebb internethasználata, melynek során túlnyo-
mórészt már nem anyanyelvi, hanem többségi nyelvű információs tartalmakat fogyasztanak, 
amit a következő táblázat adatsorai is egyértelműen bizonyítanak.

34  A kivételek között találjuk az erdélyi és kárpátaljai létidentitással rendelkezőket, valamint a gyermekeiknek 
magyar tannyelvű iskolát választó vajdaságiakat.
35  A szülőföldjük elhagyását tervezők esetében elsősorban alighanem a már külföldön élő rokonaikhoz, is-
merőseikhez és barátaikhoz fűződő kapcsolati háló (az úgynevezett migrációs burok) fenntartása indokolja az 
internet fokozottabb használatát. Ennek konkrét példáit láthatjuk majd hamarosan az interneten való kapcso-
lattartás intenzitását bemutató adatsorainkban.
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7.2. Internethasználat a honlapok nyelve szerint

A honlapok használatának nyelve szerint az eddig megismert szegregációs távolságok jellem-
zik az eltérő nemzeti identitással rendelkező határon túli magyar rétegeket, melyek konkrét 
nagyságrendjei a következők.

34. táblázat

Az internethasználat intenzitása a nyelvi dimenzió és identitásváltozók szerint

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

63,8 78,4 57,9 70,3 40,2 75,6 60,4 60,3

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

79,3 33,1 69,6 49,2 78,0 43,4 75,1 38,2

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

80,9 66,9 70,0 56,0 79,7 57,1 73,4 56,1

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciá-lis 

elvándorlók

78,9 69,9 69,3 68,4 75,5 73,9 75,7 70,0

* „Milyen nyelven használja az internetet?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–csak többségi nyelven……100–csak magyarul

Amíg a homogén magyar házasságban élők 75–79 átlagpont közötti intenzitással hasz-
nálják anyanyelvükön az internetet, ez az arány a vegyes házasságban élők esetében már 
mindössze 33–49 átlagpontot tesz ki. Miután a gyermekeiket többségi nyelvű iskolába jára-
tók esetében ugyancsak alig lépi át az 50 átlagpontot a magyar nyelvű portálokat látogatók 
részaránya36, elmondható, hogy az asszimiláns rétegek tagjai számára az internethasználat 
egyre inkább egyet jelent az anyanyelven történő internetes tájékozódástól való nagyfokú 
eltávolodással.

Ugyanez vonatkozik a státus- és létidentitásúak eltérő nyelveken való internethasználatára 
is: amíg az utóbbiak 60–78 átlagpont között látogatnak magyar nyelvű honlapokat, az or-
szágukat hazájuknak tekintők azonban már csupán 40–63 átlagpontnyi intenzitással teszik 
ugyanezt.

A honlapok nyelve szerinti internethasználat terén tehát a különböző identitású határon 
túli magyar rétegek gyakorlatával kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy az internetezés – an-
nak alapfi lozófi ája, az információkhoz való korlátlan hozzáférést biztosító szabadsága ellenére 
– a nyelvi dimenzió szerint korántsem kiegyenlíti, hanem határozottan felerősíti a határon 
túli magyar identitásőrző, illetve asszimiláns társadalmi csoportok médiahasználati gyakor-
lata közötti különbségeket.

36  Az erdélyi román iskolát választókon kívül, akiknek esetében ez az arány 67 átlagpont.
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7.3. Az internethasználat intenzitása

Az internethasználat nyelvi dimenziójából következő – identitásváltozók szerint bemutatott 
mértékű – szegregációs távolságok további kiszélesedésének bizonyítékát láthatjuk azzal kap-
csolatban is, hogy a különböző identitású határon túli magyar rétegek milyen intenzitással 
használják a világhálót. A megválaszolásra váró kérdés ez esetben tehát az, hogy az internetet 
túlnyomó többségében anyanyelvükön használó értékőrzők, vagy a túlnyomórészt többségi 
nyelvű honlapokat látogató nemzeti identitásukat megtagadók töltenek-e több időt interne-
tezéssel.

35. táblázat

Az internethasználat intenzitása identitásváltozók szerint (százalékban*)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

46,8 52,8 68,5 70,5 36,2 50,8 62,4 80,3

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

46,3 50,5 62,8 79,3 44,6 64,9 57,4 62,2

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

Magyar 

iskola

Többségi 

iskola

44,3 29,3 31,3 61,4 40,5 41,2 62,4 57,5

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

Szülőföldön 

maradók

Potenciális 

elvándorlók

44,1 71,2 65,3 76,9 40,9 63,3 55,5 71,6

* „Ön milyen gyakran szokott internetezni?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–naponta többször

A táblázat adatsorai szerint az anyanyelvükön való internetezéstől az imént bemutatott 
arányban egyre inkább elforduló asszimiláns rétegek relatíve inkább mondhatók internet 
függőknek, mint a nemzeti önazonosságuk mellett kitartók. Igaz ugyan, hogy a létiden-
titással rendelkezők mindegyik régióban relatíve többet interneteznek, mint az államukat 
szülőföldjüknek tekintő státusidentitásúak37, ám házasságtípusok szerint a helyzet már épp 
fordított: a vegyes házasságban élők igen magas, 50–79 átlagpontnyi intenzitású internet-
használatához képest a homogén magyar házasságban élők csupán 46–62 átlagpont közötti 
gyakorisággal használják az internetet. Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy a nem 
feltétlenül asszimiláns identitású, ám – amint azt a BFI korábbi kutatásaiból tudjuk – szülő-
földjüket döntően gazdasági okokból elhagyni készülő potenciális migránsok is mindegyik 
régióban intenzívebben interneteznek, mint a szülőföldön maradni szándékozók, aligha két-
séges, hogy az identitás megőrzésének szempontjából a határon túli magyarság médiahaszná-
latának most tárgyalt igen fontos dimenziója, az internethasználat – a benne rejlő lehetőségek 
ellenére – nem a nemzeti identitás megerősödését vonja maga után.

37  Különösen Kárpátalján és a Vajdaságban (50 és 80 átlagpont).
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7.4. Az internethasználat intenzitása az információszerzés célja szerint

Az internetről történő információszerzés célja szerint kutatásunkban többféle funkciót is meg-
vizsgáltunk38, melyek közül most csupán az identitáshoz leginkább kötődő elemekhez való 
viszonyt tekintjük át identitásváltozók szerint, melyek a következők: az internetes újságok és az 
online rádiók/televíziók használata, valamint az interperszonális kapcsolattartás (Skype stb.) 
és az úgynevezett közösségi hálózatokban (Facebook stb.) való részvétel intenzitása.39

Mindezzel kapcsolatban a 23–26. táblázatok adatsorai az alábbi tanulságokkal szolgálnak. 
Válaszadóink a legkevésbé az online rádiók és televíziók adásait hallgatják és nézik, amit az 
internetes újságokból való relatíve nagyobb fokú tájékozódás követ.40 Ezekhez képest az in-
terperszonális kapcsolattartás, illetve a közösségi hálózatokban való részvétel nagyságrendek-
kel (nem ritkán kétszer, vagy annál is nagyobb arányban) inkább jellemzi a határon túli ma-
gyarok internethasználatát, melyeknek identitásváltozók szerinti megoszlásai a következők.

Miután az összes vizsgált régióban nem tapasztaltunk mindegyik réteg esetében teljesen 
azonos tendenciákat, elmondható, hogy az internetes újságok követése Erdélyben és a Felvi-
déken inkább a létidentitással rendelkezőket, Kárpátalján és a Vajdaságban pedig a státus-
identitásúkat jellemzi. Közel hasonló a helyzet házasságtípusok szerint is: a homogén magyar 
házasságban élők ugyancsak Erdélyben és a Felvidéken használják inkább a tárgyalt interne-
tes honlapokat, emellett pedig a gyermekeiket többségi iskolába járatókra jellemző a (mint 
láthattuk, döntően többségi nyelvű) internetes újságok használata. A potenciális elvándorlók 
viszont egységesen mindegyik régióban intenzívebben tájékozódnak az internetes újságok 
információiból, mint a szülőföldjükön maradni kívánók.

A kritikusan alacsony szintűnek bizonyult online rádióhallgatás és tévénézés esetében csu-
pán a potenciális elvándorlók bizonyultak relatíve felülreprezentáltnak (21–40 átlagpont). 
Mindez azt jelenti, hogy az eltérő identitással rendelkezők mindenütt csaknem kivétel nélkül 
a regionális átlagoknak megfelelő (alacsony) mértékben követik az interneten a tárgyalt in-
ternetes felületeket.

38  Dobos i. m. (1. lj.) 101–113.
39  Az identitással ezekhez képest kevésbé összefüggő internethasználat funkciók közül ezúttal nem vizsgáljuk 
a munkavégzéssel, a szórakozással (játékok, zenék és fi lmek letöltése stb.), valamint az internetes szolgáltatások 
igénybevételével (online vásárlások, hivatali ügyintézés, internetbank használat stb.) kapcsolatos tendenciákat.
40  Az összmintákra vonatkozó megoszlásokat lásd: Dobos i. m. (1. lj.) 106–107. A magyarországi közszolgá-
lati rádióadók és televíziócsatornák rendkívül alacsony fokú online használatával kapcsolatos tendenciákat lásd: 
Dobos i. m. (1. lj.) 99–101.
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36. táblázat

Az internethasználat célja státus- és létidentitás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Státus- 

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Státus-

identitás

Lét-

identitás

Internetes 

újságok

38,5 47,0 48,0 56,4 56,8 44,9 67,7 47,9

Online rádiók 

és televíziók

28,3 28,3 28,8 31,5 10,8 22,5 34,7 26,3

Inter-

perszonális

kapcsolattartás

74,8 76,1 64,6 69,4 83,4 74,3 72,6 76,2

Közösségi 

hálózatok

71,0 73,2 71,7 72,9 56,9 61,3 73,9 67,2

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

37. táblázat

Az internethasználat célja házasságtípusok szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Homogén 

magyar 

házasság

Vegyes 

házasság

Internetes 

újságok

45,5 29,7 50,3 42,0 43,5 52,0 50,7 50,2

Online rádiók 

és televíziók

23,4 23,5 26,6 27,2 19,9 24,7 22,0 20,6

Inter-

perszonális

kapcsolattartás

75,6 60,6 60,9 50,3 74,0 76,7 76,0 62,7

Közösségi 

hálózatok

66,6 70,9 61,3 76,7 57,2 47,0 63,4 60,9

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran
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38. táblázat

Az internethasználat célja iskolaválasztás szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Magyar 

iskola-

választás

Többségi 

iskola-

választás

Internetes 

újságok

42,8 49,3 52,8 40,4 41,2 50,2 50,3 62,0

Online rádiók 

és televíziók

27,6 27,7 26,6 18,3 18,7 17,6 27,1 20,9

Interperszo-

nális

kapcsolattartás

73,9 69,6 61,9 50,3 70,6 81,2 76,6 75,1

Közösségi 

hálózatok

62,1 59,4 63,4 60,3 54,3 54,0 67,2 70,4

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

39. táblázat

Az internethasználat célja elvándorlási potenciál szerint*

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülőföl-

dön ma-

radók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Szülő-

földön 

maradók

Potenciá-

lis elván-

dorlók

Internetes 

újságok

45,2 49,3 53,6 54,1 43,0 50,0 49,8 53,8

Online rádiók 

és televíziók

23,9 36,0 26,3 40,5 23,7 21,5 20,9 30,4

Interperszo-

nális

kapcsolattartás

73,4 78,7 61,0 72,8 70,9 81,7 73,7 80,8

Közösségi 

hálózatok

69,8 76,4 63,6 80,9 53,5 73,2 62,6 74,5

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha……….100–gyakran

A határon túli magyarság internethasználata szempontjából domináns helyet elfoglaló 
kapcsolattartás funkciókat (a Skype, Facebook stb. internetfelületeket) tekintve identitásvál-
tozók szerint ugyancsak szerteágazó (sem régiók, sem identitásfokozatok szerint nem egysé-
ges) gyakorlatot regisztráltunk. (23–26. táblázat)

Ez alól egyedül az elvándorlási szándék szerint elkülönülő rétegek képeznek kivételt, hi-
szen a szülőföldjük elhagyásával foglalkozók mindegyik régióban számottevően aktívabban 
és intenzívebben használják mind a relatíve személyesebb (csupán a partner számára elér-
hető) Skype-típusú kapcsolattartást, mind az ennél lényegesen nyitottabb közösségi háló-
zatokon való információcserét. A vizsgált vonatkozásban tehát adataink nem sok kétséget 
hagynak afelől, hogy ezek, a határon túli magyarság körében leginkább népszerűnek bizo-
nyult interaktív internetfelületek számottevően kihatnak a migrációs burok aktívan tartá-
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sára, ennek következményeképpen pedig az utóbbi időben erőteljes eszkalációnak indult 
elvándorlás ösztönzésére.41

A bemutatott tendenciák végeredményben arra utalnak, hogy az internet – mint immáron 
megkerülhetetlen információforrás – használata vitathatatlan pozitívumai mellett a határon 
túli magyarság nemzeti identitásának megőrzése szempontjából nem elhanyagolható mérték-
ben rejt negatív hatásokat is. 

Ezek, valamint a hagyományos hírközlőeszközökkel (rádió, televízió) kapcsolatban ugyan-
csak részletesen bemutatott, hasonlóan identitásgyengítő médiahasználati tendenciák leféke-
zése elsősorban egy új, az eddiginél erőteljesebben identitásalapokra helyezett közszolgálati 
műsorpolitika révén képzelhető el.

41  A felvidéki magyarság körében például már több mint minden második(!) családban, illetve a legszűkebb 
rokoni körben vannak időszakosan, vagy végleg külföldre (főként a nyugat-európai EU-tag országokba) távozott 
személyek.



II. Médiahasználat a határon túli magyarság 
körében tömb–szórvány megoszlás szerint

1. Bevezetés, módszertani megfontolások

Elemzésünk a legelső kísérlet az Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban a 
tömbben, illetve szórványban élő határon túli magyarság médiahasználatának – esetünkben 
döntően a Magyarországról sugárzott közszolgálati tartalmakhoz való viszonynak, mint le-
hetséges asszimilációs fékező erőnek – összehasonlító feltárására.

1.1. Szórványdefi níció az empirikus adatfelvételek kritériumai szerint

Hangsúlyozottan „alkalmazott-célú” elemzésünk alapvetően eltér a határon túli magyarság körében 
eleddig domináns szórványkutatások gyakorlatától. A határon túli magyar szórványlétben végbeme-
nő társadalmi folyamatokról ugyanis annak ellenére elenyészőnek mondható tudományosan megala-
pozott tapasztalattal (felhalmozott empirikus ismerettel) rendelkezünk, hogy a téma kisebbségkutatá-
sunkban évtizedek óta előkelő helyet foglal el. Ennek oka, hogy az említett megközelítések elsősorban 
elméleti tipológiák, helytörténeti leírások, regionális esettanulmányok és egyéb lokális-szintű inter-
diszciplináris vizsgálatok formájában foglalkoznak a témával. A felsorolt kísérletek közös jellemzője, 
hogy eredményeik egymással nem összehasonlíthatók, következésképpen alkalmatlanok egy olyan 
módszertani „zsinórmérték” megalapozására és alkalmazására, amelynek alapján összemérhető ada-
tok segítségével lenne nyomon követhető a szomszédos országok különböző szórványrégióiban élő 
magyarok értékrend- és identitásváltozása, valamint asszimilációs érintettségének alakulása.

Az említett, döntően „elmélet-orientált” szemlélettől eltérően elemzésünk kizárólag a re-
gionális és idősoros összehasonlítást lehetővé tévő kvantitatív paradigmák mentén kívánja 
bemutatni – a rendelkezésre álló szűkös keretek között csupán szonda szinten illusztrálni – a 
szomszédos országok szórványban élő magyar nemzetiségű lakosai médiahasználati gyakor-
latának mintegy másfél évtizedet átfogó változását.42 

A kutatás adatfelvétele kvótás mintaalakítási módszerrel készült.43 A mintasokaságba bekerült 
válaszadók megoszlása nemek, korcsoportok, iskolai végzettség, településnagyság és regionális 
körzetek szinten követi az érintett országok népszámlálási adatainak arányait. Miután a kutatási 
körzetek arányosan tükrözik a vizsgált országokban élő magyarság megoszlását, a megkérdezet-
tek köre a tömb, illetve a szórvány régiókban is az alapsokaságnak megfelelő mértékben alakult.

A kutatási adatbázisok tömb–szórvány almintáinak kialakítása során ugyancsak gyakor-
lati – az országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő – szempontok élveztek prioritást. 
A kutatási körzeteket egyfelől az ott élő magyarság részarányát fi gyelembe véve soroltuk 

42  Ez az oka annak, hogy a hivatkozott szakirodalom áttekintésével, az ott található kérdésfelvetésekkel nem 
foglalkozunk. Ezek egyik összefoglalását lásd: 
http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/ilyes_zoltan_papp_richard_tanulmanyok_a_szorvanyrol_main.html 
43  Részletesen lásd: Melléklet – A kutatás paraméterei, a mintasokaságok reprezentativitása.



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.64

tömb, illetve szórvány kategóriába. Eszerint a tömb almintákba azon esetszámok kerültek, 
ahol a magyarság számaránya az adott közigazgatási egységen (megye, járás) belül és lakóhe-
lyükön meghaladja az 50–80%-ot, illetve 80%-on felüli. 

A szórvány almintát ugyancsak két kategória összevonásával hoztuk létre a 20–49%-ban, 
illetve 20% alatti arányban magyarok által lakott megyék, járások és települések esetszámaiból.

A fenti mechanikus felosztás mellett bizonyos alrégiók esetében azonban tekintettel voltunk a 
kutatási körzetek egyéb jellegzetességeire. Következésképpen olyan körzeteket is a tömb kategóri-
ába soroltunk, ahol a hivatalos közigazgatási egységek szerint a magyar népesség részaránya ugyan 
nem éri el az 50%-ot, ám az alrégió specifi kumai (a magyar határhoz való közelség, kulturális-ok-
tatási centrum, nagyobb számú magyar többségű települések megléte stb.) mégsem indokolták a 
szórványként való kategorizálást. Többek között ilyen tömb jellegű körzetnek tekintető Kelet-Szlo-
vákiában a Kassa-vidéki, a tőketerebesi, illetve a nagymihályi alrégió, a Vajdaságban Szabadka és 
vonzáskörzete, valamint Erdélyben Maros, Szatmár, Bihar és Szilágy megyék bizonyos alrégiói is.

A fenti szempontok szerint kialakított tömb–szórvány kutatási körzetek megoszlását az 1. 
táblázat szemlélteti. 

1. táblázat

Kutatási körzetek megoszlása tömb–szórvány szerint

ERDÉLY

(megyék)

FELVIDÉK

(járások)

KÁRPÁTALJA

(járások)

VAJDASÁG

(„községek”)

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány

Hargita Maros Komárom Pozsony Ungvár Nagy-Szőlős Ada Becskerek

Kovászna Szatmár Dunaszer-

dahely

Kassa Beregszász Huszt Óbecse Kikinda

Bihar Érsekújvár Szenc Munkács Rahó Kanizsa Kula

Szilágy Galánta Léva Técső Szabadka Pancsova

Kolozs Vágsellye Nyitra Topolya Újvidék

Arad Rima-

szombat

Nagykürtös Zenta Temerin

Máramaros Rozsnyó Losonc Kishegyes Zombor

Brassó Kassa-vidék Nagyrőce Csóka Magyarcsernye

Temes Tőketerebes Szécsány

Beszterce Nagymihály Begaszent-

györgy

Fehér Kovacsica

Hunyad Plandiste

Szeben Kovin

Krassó-

Szörény

Törökbecse

Zombor

Apatin

Hódság

Verbász
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A bemutatott körzetekben lekérdezett kérdőívek megoszlásai – tehát az elemzés alapjául 
szolgáló mintasokaságok – tömb–szórvány szerint az alábbi részarányokat mutatják.

1. ábra
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

A tömbben, illetve szórványban élő népesség regionális megoszlása
(mintasokaságok)

Eszerint Erdélyben és a Vajdaságban a szórványlakosok az összminta mintegy 40%-át al-
kotják, ami a felvidékiek és kárpátaljaiak esetében mindössze 27–28,5%-ot tesz ki. Az utób-
biakkal kapcsolatban elmondható, hogy a szórványban élők relatíve alacsonyabb aránya is 
kellő mennyiségű esetszámot biztosít ahhoz, hogy a kutatási eredmények velük kapcsolatban 
is valós/releváns tendenciákat tükrözzenek.

A továbbiakban tehát a határon túli magyarság médiahasználatát bemutató adatsoraink 
a bemutatott tömb–szórvány mintasokaságokra vonatkoznak.

1.2. Módszertani alapvetések a tömb–szórvány médiahasználattal kapcsolatban

A fenti kritériumok alapján kialakított tömb–szórvány megoszlásokkal kapcsolatos – az empiri-
kus szociológiai adatfelvétel kívánalmainak megfelelő – klasszifi káción túl, az információforrá-
sokhoz való viszony terén ugyancsak számos módszertani buktató található. Kérdésfelvetésünk 
szempontjából elsősorban az, hogy elkülönül-e – s ha igen, milyen formai-tartalmi vonatkozá-
sokban, illetve mértékben – a vizsgált határon túli magyar népességek médiahasználati gyakor-
lata aszerint, hogy a befogadók/médiafogyasztók tömbben, illetve szórványban élnek-e? 

E téren leginkább az a hipotézis tűnik kézenfekvőnek, hogy az elektronikus hírközlőesz-
közök által sugárzott anyanyelvi információforrásokhoz való technikai hozzáférés (lefedett-
ség, a digitális sugárzás elérése, egyéb vételi módok közötti különbségek stb.) szempontjából 
szignifi káns eltérések mutatkozhatnak a szórványterületeken, illetve a tömbben élők média-
használata között.
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Bemutatásra kerülő adataink azonban mindezt a feltételezést csupán részben igazolják, 
hiszen amíg a Felvidéken, Kárpátalján, illetve a Vajdaságban a tömb alrégiókban élők több-
ségében a magyar határmenti sávban élnek, emellett pedig a relatíve távolabb fekvő nyelv-
határon élő szórványlakosok esetében sem beszélhetünk számottevő földrajzi akadályokról 
a földfelszíni/digitális vételi lehetőségek szempontjából, Erdélyben a helyzet épp fordított. 
Amíg a masszív tömbrégióban, a távoli Székelyföldön élőkhöz Magyarországról földfelszíni 
sugárzású adások nem jutnak el – körükben ezért nem regisztrál(hat)tunk például egyetlen 
ingyenes Mindig TV, illetve Magyarországról sugárzott URH rádióadó elérhetőséget sem 
–, addig a magyar határhoz közeli partiumi szórványlakosok számára az anyanyelven való 
médiahasználat lehetősége technikai értelemben gyakorlatilag teljes körűen biztosított. 

Az említett regionális különbözőségek tehát aligha teszik lehetővé, hogy mindegyik vizs-
gált régióban azonos, vagy egymáshoz nagyon közel álló tendenciákat regisztráljunk a tömb-, 
illetve szórványlakosok médiahasználati gyakorlatában. Következésképpen sokkal valószí-
nűbb, hogy tömb–szórvány szerint lényegesen különböző televíziónézési, rádióhallgatási stb. 
szokásokat találunk majd, mint azt az egyéb szociodemográfi ai rétegekkel (leginkább a kor-
csoportokkal és az iskolai végzettséggel) kapcsolatban mindegyik régióban tapasztaltuk.44

Elemzésünk megkezdése előtt az említésre érdemes módszertani megfontolások so-
rát egy tartalmi vonatkozással zárjuk. A határon túli magyarság körében realizált eddigi 
médiakutatásaink eredményei azt mutatták, hogy az elektronikus médiafelületek kínálata 
magas fokon uniformizált, és egyre inkább uniformizálttá válik. Különösen igaz mindez 
a televíziócsatornák, illetve rádióadók műsorpolitikájának tömegkulturális dominanciájára, 
ami a határon túli magyarság identitásának szempontjából kulcsfontosságú értékőrző műso-
rok folyamatos háttérbe szorulását eredményezi. Mostani kutatásunk ugyan néhány vonatko-
zásban relatíve pozitív tendenciákat is tükröz (például az anyanyelven használt közszolgálati 
tartalmak korábbi drasztikus térvesztésének árnyalatnyi lelassulását), aligha kétséges azon-
ban, hogy a médiahasználat fősodrát továbbra is az uniformizált tömegkulturális tartalmak 
határozzák meg. Olyannyira, hogy erősen kétséges: ezekhez a határon túli magyar befogadók 
eltérő módon viszonyulnak pusztán amiatt, hogy tömbben, vagy szórványban élnek-e.

Alábbi elemzésünkben tehát az említett módszertani nehézségek ellenére első ízben te-
szünk kísérletet – legalább részben – választ találni a tömb, illetve szórvány régiók határon 
túli magyarsága médiafogyasztásában mutatkozó konvergáló, illetve divergáló tendenciákra.

Célunk annak a hipotézisnek vizsgálata, hogy a szórvány lét során tapasztalható fokozott 
asszimilációs nyomás (nyelvváltás, akkulturáció stb.) inkább visszatükröződik-e a média-
használatban a tömbben élők gyakorlatához képest.

44  Dobos i. m. (1. lj.).
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2. Fiktív médiafelület-hierarchia tömb–szórvány szerint

A különböző médiahasználat preferenciák tényleges bemutatása előtt elemzésünket – eddigi gya-
korlatunknak megfelelően – ezúttal is egy fi ktív médiafelület erősorrend áttekintésével kezdjük, ami 
korábbi összehasonlító tanulmányköteteinkben45 hasznos kiindulási alapul szolgált a határon túli 
magyarság médiafogyasztása terén tapasztalható jelenlegi és várható jövőbeli tendenciák, valamint 
rejtett dimenziók megismeréséhez. A „Ha két héten át csupán egyetlen hírforrást használhatna, me-
lyiket választaná?” kérdéssel kapcsolatos válaszadói reakciók ezúttal is azt illusztrálják, hogy a kü-
lönböző elektronikus médiafelületek között a befogadók milyen hierarchikus (fontossági) sorrendet 
állíta(ná)nak fel. Bár a 2. ábrán, valamint a továbbiakban látható megoszlások nem a valós – elem-
zésünk további fejezeteiben azonban részletesen bemutatásra kerülő – médiahasználatot tükrözik, 
mégis igen plasztikusan szemléltetik az egyes médiafelületek közötti erősorrend jelenlegi állapotát.
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Ha két héten át csupán  egyetlen hírforrást használhatna, melyiket választaná?
(tömb–szórvány szerint)

a televíziót
a rádiót
az internetet

A grafi konon látható adatsorok szemléletes példáját mutatják annak a módszertani beve-
zetőben felvetett eshetőségnek, hogy a vizsgált régiókban igen számottevő különbségek mu-
tatkoznak a médiához – esetünkben a fi ktív médiafelület-hierarchiához – való viszony terén 
a tömbben, illetve szórványban élők gyakorlata között.

Ez alatt elsősorban az értendő, hogy adataink mind a négy régióra érvényes azonos, vagy közel meg-
egyező tendenciákat alig jeleznek. Az azonban elmondható, hogy három régióban (Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja) a szórványban élők kisebb arányban választották a televíziót egyedüli hírforrásként a tömb 
területek lakóinál, valamint a rádiót is csaknem mindenütt igen alacsony százalékban preferálták.46 

45  Dobos i. m. (8. lj.).; Dobos Ferenc – Megyeri Klára: Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a 
határon túli magyarság körében. 2. Budapest, Médiatudományi Könyvtár 9. 2014.; Dobos i. m. (1. lj.).
46  Kárpátalját kivéve, ahol a szórványban kétszer annyian választották (17,6%) a „csak” rádiót a határhoz 
közeli tömb alrégiók lakosaihoz képest.
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A fentieken kívül azonban minden egyéb vonatkozásban igen jelentős különbségek mu-
tatkoznak régiók szerint. Ezek között a legkirívóbb, hogy amíg a felvidéki szórványlakosok 
kétszer annyian választották az első helyen az internetet (59%), mint a televíziót, a többi 
szórvány alrégióban továbbra is mindenütt a televízió vezet. Leginkább Kárpátalján, ahol az 
internethez képest 20%-kal többen választották ezt a hagyományos médiafelületet (48,4%).

Az elsőként bemutatott példánk tehát azt bizonyítja, hogy a határon túli magyar tömb- il-
letve szórványlét a különböző médiafelületekhez való viszony szempontjából nem mutat egy-
séges, mindegyik régióra egyaránt jellemző – vagy közel hasonló – tendenciákat. Mindez az 
egyéb szociodemográfi ai változók szerint regisztrált adatsoraink fényében jelent markáns elté-
rést, aminek illusztrációjaképpen bemutatjuk, hogy korcsoportok szerint mindenütt mennyire 
egy irányba mutató fi ktív médiafelület erősorrendet találtunk az internethasználat javára.
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Ezek az egyértelmű tendenciák annál inkább fi gyelemre méltók, mert bizonyosan a fi ata-
loknak és középkorúaknak – tehát a vizsgált magyar közösségek derékhadának – jelenlegi 
„fi ktív” médiafelület preferenciái fogják meghatározni a közeljövő tényleges médiahasználati 
gyakorlatát, tekintet nélkül arra, hogy szórványban, vagy tömb alrégiókban élnek-e.

Miután jelenlegi kutatásunk során elsősorban a magyar nyelvű közszolgálati tartalmakat 
sugárzó médiafelületek pozícióinak feltárására törekedtünk a határon túli magyarság körében, 
a következő két grafi kon (4. és 5. ábra) adatsorainak segítségével bemutatjuk, hogy a „fi ktív” 
közszolgálatitelevízió-nézés és rádióhallgatás hol foglal helyet válaszadóink preferenciáiban.47

47  A feltett kérdésekre azok is válaszoltak, akik előzőleg nem a televíziót, rádiót, illetve az internetet válasz-
tották egyedüli médiafelületként.
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Ha Ön két héten keresztül csak televíziót nézhetne, melyiket választaná?
(tömb–szórvány szerint)

magyar közszolgálati tv
magyar kereskedelmi tv
többségi közszolgálati tv
többségi kereskedelmi tv
nem tudja

A feltett kérdésre a válasz nagyrészt kedvező a közszolgálati adók egyedüli információs for-
rásként való elfogadottsága szempontjából: három régióban mind a televíziót, mind a rádiót 
az első két helyen választották. Az egyedüli kivételt a felvidéki szórványlakosok jelentik, akik 
magyar nyelvű kereskedelmi televíziót ugyanolyan arányban választanának, mint közszolgá-
latit, magyar kereskedelmi rádiót pedig néhány százalékponttal többen hallgatnának, mint 
közszolgálatit. (5. ábra)

További fi gyelmet érdemlő tendenciaként megemlíthető, hogy amíg a szórványban élők 
főként Erdélyben és Kárpátalján ragaszkodnának kevésbé a magyar nyelvű közszolgálati 
televíziókhoz a tömbben élőkhöz képest, a Felvidéken és a Vajdaságban viszont mindkét 
almintába tartozók közel ugyanolyan arányban választották az említett médiafelületet.

Az elmondottakon túl úgyszintén említést érdemel, hogy a többségi nyelvű televízióadókat 
és rádióállomásokat egyedüli információs forrásként megkérdezetteink mindegyik régióban 
lényegesen csekélyebb arányban választották (egyaránt 10% alatt), mint az anyanyelven su-
gárzókat, emellett pedig az asszimilációs nyomás szempontjából inkább veszélyeztetett szór-
ványban élők sem mutattak nagyobb érdeklődést a többségi nyelven történő „fi ktív” televízi-
ózás, illetve rádiózás iránt.
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5. ábra
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Ha Ön két héten keresztül csak rádiót hallgathatna, melyiket választaná?
(tömb–szórvány szerint)

magyar közszolgálati rádió
magyar kereskedelmi rádió
többségi közszolgálati rádió
többségi kereskedelmi rádió
nem tudja

A televízió és rádió használattal kapcsolatban bemutatott, tömb–szórvány szerint regioná-
lisan részben konvergáló tendenciákkal szemben a „fi ktív” helyzetre vonatkozó internethasz-
nálat terén (6. ábra) igen számottevő megosztottságot regisztráltunk. Az összes régióra egye-
dül csupán a nagyfokú bizonytalanság jellemző, mely szerint Erdélyben mindkét alminta, a 
Felvidéken a tömbben élők, a Vajdaságban pedig a szórványlakosok választották a legtöbben 
a „nem tudja” opciót arra a kérdésre, hogy milyen nyelvű honlapokat látogatnának, ha két 
héten keresztül csupán az internetet használhatnák. Mindez arra utaló jel, hogy az interne-
ten az előbbiekben – a hagyományos elektronikus médiafelületekkel kapcsolatban – említett 
anyanyelvi dominancia már sokkal kevésbé érvényesül.

Ennek példáját láthatjuk az erdélyi szórványban élők esetében, akik – az első helyet el-
foglaló bizonytalanokat nem számítva – már a legnagyobb arányban (25,3%) egyéb idegen 
nyelvű honlapokat követnének a tárgyalt „fi ktív” helyzetben, ami 5 százalékponttal haladja 
meg azok részarányát, akik körükben magyarul interneteznének. Ugyancsak az anyanyelvi 
dominancia meggyengülését mutatja, hogy a vajdasági szórványlakosok közül immáron alig 
minden ötödik látogatna magyar nyelvű honlapokat, ami 15 százalékponttal kevesebb, mint 
amit az ottani tömbben élők esetében regisztráltunk.

Az anyanyelven való „fi ktív” internethasználat bemutatott mértékű visszaszorulásának el-
lenpéldáját a felvidéki szórványban élők képviselik, akik közül első helyen csaknem minden 
második válaszadó (46,8%) magyar nyelvű honlapokat látogatna, s ez az arány a kárpátaljai-
ak körében is csaknem 40%-ot tesz ki. Mindez lehet akár arra utaló jel is, hogy a világhálón 
elérhető tartalmak szórványban alkalmassá válhatnak az anyanyelvi kultúrához és informá-
ciókhoz való kötődés megerősítésére. 
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Ha Ön két héten keresztül csak az internetet használhatná, melyik honlapokat 
választaná? (tömb–szórvány szerint)

magyarországi honlapok
regionális magyar honlapok
többségi nyelvű honlapok
egyéb idegen nyelvű honlapok
nem tudja

Bemutatott adataink tehát a határon túli magyarok identitás megőrzése szempontjából az 
internethez való viszony tekintetében régiónként változó, egymással ellentétes tendenciákat 
tükröznek, s csupán a közeljövő – remélhetően szociológiai adatfelvételekkel folyamatosan 
dokumentált – fejleményei adhatnak majd választ arra, hogy a vizsgált magyar közösségek 
fennmaradása, tagjainak identitásmegőrzése szempontjából pozitív, vagy negatív szerepet 
tölt-e be a világháló használata.



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.72

3. Televíziónézési szokások tömb–szórvány szerint

3.1. Televíziókészülékekkel való ellátottság, vételi 
lehetőségek, anyagi-szociális helyzet

A szórvány, illetve tömbrégiókban élő határon túli magyarság tényleges televíziónézési szoká-
sait az ehhez szükséges technikai háttér (a televíziókészülékekkel való ellátottság), valamint a 
vételi lehetőségek áttekintésével kezdjük. Elsőként azzal, hogy a megkérdezettek háztartásai-
ban hány és milyen típusú (analóg, illetve digitális) televíziókészülékek állnak rendelkezésre.
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Háztartásukban hány televíziókészülékkel rendelkeznek?
(tömb–szórvány szerint)

eggyel sem
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kettőnél többel

A grafi kon adatsorai újra azt mutatják, hogy régiók szerint sokkal inkább eltérő, semmint 
konvergáló tendenciák tapasztalhatók. A felvidéki és a vajdasági szórványrégiókban az első 
helyen azok a háztartások állnak, ahol csupán egy televíziókészülék található, míg Erdélyben 
és Kárpátalján a két készülékkel rendelkezők foglalják el az első helyet. Amennyiben mind-
ehhez hozzávesszük, hogy az erdélyi szórványban élők közül minden negyedik háztartásban 
kettővel több televízióval is rendelkeznek, elmondható, hogy itt a legbőségesebb a készülék-
park. Szemben a vajdasági szórványlakosokkal, ahol 20 százalékponttal kevesebb háztartás-
ban van két televízió, mint egy, s a kettővel több készülékkel rendelkezők részaránya is alig 
haladja meg a 10%-ot. 

A puszta mennyiségi mutatókon túl a televíziózás szempontjából egyre fontosabb tényező, 
hogy milyen arányú megoszlást mutat az analóg, illetve digitális készülékek megléte, amit 
még inkább hangsúlyossá tesz, hogy kutatásunk a digitális sugárzásra való átállás után egy 
évvel készült.
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8. ábra

85,2%

76,1%

48,8%

60,5%

92,8%

91,7%

83,2%

85,4%

31,9%

49,2%

71,3%

64,1%

34,5%

29,5%

37,7%
31,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Háztartásukban milyen típusú televíziókészülékkel rendelkeznek?*
(tömb–szórvány szerint)

analóg
digitális

Jelmagyarázat:

* A háztartásokon belül kétféle televíziókészülékek lehetséges párhuzamos megléte miatt külön opcióként lekérdezve.

Ezzel kapcsolatban a legkevésbé kedvező helyzetet Kárpátalján és a Vajdaságban 
találtuk, ahol szórványban a digitális készülékek aránya mindössze 30%-ot tesz ki, 
emellett pedig a háztartások elsöprő többségében analóg televíziókat használnak 
(91,7% és 85,4%). Ennél Erdélyben némiképpen árnyaltabb megoszlásokat regiszt-
ráltunk, ahol ugyan úgyszintén az analóg készülékek túlsúlya jellemző, ám a szór-
ványban élők körében már csaknem minden második háztartásban található digi-
tális televíziókészülék (ami mintegy 20 százalékponttal több, mint a tömbben élők 
esetében). Ez utóbbi adat azt bizonyítja, hogy a Magyarországról digitálisan sugárzó 
televíziócsatornák elérése a határhoz közeli Partiumban élő szórványterületek lakói 
számára egyre könnyebben elérhető. Ennek fényében mondható meglepő fejlemény-
nek, hogy – amint azt később látni fogjuk – az említett alrégióban az anyanyelven 
való televíziózás több vonatkozásban is számottevően elmarad a tömbben élők gya-
korlatához képest (körükben például az elérhető ingyenes Mindig TV részaránya alig 
4%-ot tesz ki).

Az említett három régióval szemben a Felvidéken alapvetően eltérő az analóg, illetve digi-
tális készülékek megoszlása: mind a tömbben (71,3%), mind a szórványban (64,1%) a digi-
tális televíziók használata áll az első helyen, ami egyértelműen azt jelzi, hogy az összes többi 
régióhoz képest itt a legmodernizáltabb a készülékpark.

Miután a digitális televíziókészülékekhez, valamint a programcsomagokhoz való hozzáju-
tás jelentősnek mondható anyagi kiadással/befektetéssel jár, nem érdektelen röviden áttekin-
tenünk a vizsgált népességek anyagi/szociális helyzetét, aminek nyilvánvalóan függvénye a 
televíziókészülékekkel (illetve az egyéb telekommunikációs, illetve szórakoztató eszközökkel) 
való ellátottság színvonala is.
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A határon túli magyarság anyagi helyzetét egy 23 itemből álló kérdéssor segítségével négy 
kategóriába soroltuk,48 majd megvizsgáltuk, hogy tömb–szórvány szerint régiónként milyen 
eltéréseket tapasztaltunk.
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Anyagi helyzet a határon túli magyarság körében
(tömb–szórvány szerint)

szegény
alsó-közép
felső-közép
gazdag

Eszerint három szórványrégióban is a felső-közép anyagi helyzetűek alkotják a legnépesebb 
tábort (42,2% és 56,3% között), s részarányuk csupán Kárpátalján marad el számottevően a 
többitől (mindössze 30%). Az egyes régiókon belül a tömbben élőkhöz képest tehát csaknem 
mindenütt a szórványlakosok anyagi helyzete bizonyult a kedvezőbbnek. Ezt bizonyítja, hogy 
Erdélyben és a Vajdaságban négyszer, a Felvidéken pedig hétszer több a felső-közép anyagi 
helyzetűek aránya, mint a szegényeké.

Többek között ebben találhatjuk a magyarázatát annak, hogy válaszadóink az erdélyi és 
a felvidéki szórványban nagyságrendekkel több digitális televíziókészülékkel rendelkeznek, 
mint a másik két régióban.

A munkapiaci helyzet szerint is az előbbivel közel megegyező állapotokat regisztráltunk49: 
a szórványban élők között különösen Kárpátalján, a Felvidéken és Erdélyben vannak többen 
azok, akik még sosem voltak munkanélküliek, míg a tömb régiók lakosai körében a válságos 
munkanélküli érintettségűek aránya mindenütt meghaladja az olyan szórványban élőkét, 
akiknek már hosszabb ideje nincs munkájuk. (10. ábra) 

48  Az anyagi helyzet mérésének módszertani leírását és a regionális anyagi helyzetet bemutató grafi kont lásd: Melléklet.
49  A munkapiaci helyzet mérésének módszertani leírását és a regionális munkapiaci helyzetet bemutató gra-
fi kont lásd: Melléklet.
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10. ábra
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Munkapiaci helyzet a határon túli magyarság körében
(tömb–szórvány szerint)

1
2
3

Jelmagyarázat:

1 – stabil munkapiaci helyzetű

2 – enyhe munkanélküli érintettségű

3 – súlyos munkanélküli érintettségű

A határon túli magyarság általános anyagi-szociális helyzetéről szóló vázlatos kitekintés 
tehát összességében a szórványban élők relatív előnyét jelzi, s egyben alapul szolgál annak 
bemutatásához is, hogy a már megismert analóg/digitális televíziókészülékekkel való ellátott-
ságon túl tömb–szórvány szerint milyen különbözőségek, illetve azonosságok tapasztalhatók 
az egyéb telekommunikációs és szórakoztató ipari eszközök használata terén. 

Miután média célkutatásról van szó, az említett eszközök domináns részét képezték a 
vizsgált népességek anyagi helyzetére vonatkozó kérdésblokkunknak, melyeket két változóba 
kódoltunk. Az első az összes telekommunikációs és szórakoztatóipari készülékekkel való ellá-
tottságot tartalmazza a vezetékes telefontól a digitális videó kameráig (13 item), a másodikba 
pedig az újabb/modernebb – és egyben költségesebb – műszaki cikkeket soroltuk (5 item).50

50  Az egyes tételek regionális részletes megoszlásait lásd: Melléklet.
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11. ábra
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Telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközökkel való ellátottság*
(tömb-szórvány szerint)

1
2

Jelmagyarázat:

1 – hagyományos és újabb generációs eszközök együtt

2 – újabb generációs eszközök

A grafi kon adatsorai a régiók között az eddig egyéb vonatkozásban már megismert ten-
denciákat tükrözik. Telekommunikációs és szórakoztató ipari eszközökkel legkevésbé a kár-
pátaljaiak és a vajdaságiak, leginkább pedig a felvidékiek rendelkeznek, míg Erdélyben köztes 
állapotot regisztráltunk.

További fi gyelmet érdemlő tendencia, hogy három régióban mind a tömbben, mind a 
szórványban élők ugyanolyan – a regionális átlagoknak megfelelően magas, vagy alacsony 
– arányban rendelkeznek a vizsgált készülékekkel, Erdélyben azonban a szórványlakosok 
háztartásai mindkét változó esetében számottevően (több mint 10 százalékponttal) jobban 
felszereltek a tömbben – tehát a Székelyföldön – élőkhöz képest.

Mindezek alapján összességében elmondható, hogy a médiahasználat műszaki hátterét 
illetően a szórványlakosok csaknem mindegyik régióban relatíve előnyösebb helyzetben van-
nak a tömbben élőkhöz viszonyítva. Ami azt jelenti, hogy az anyanyelvi információforrások-
hoz való hozzáférés szempontjából helyzetük (szórvány létük) semmiképpen sem mondható 
hátrányosnak.

A következőkben arra keressük a választ, hogy a tömbben élőknél kedvezőbb (vagy azzal 
azonos szintű) technikai háttér mellett a szórványlakosok médiahasználata milyen specifi kus 
jegyeket hordoz.
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A konkrét nézettségi, illetve hallgatottsági intenzitásra vonatkozó mutatók ismertetése 
előtt azonban annak áttekintése szükséges, hogy a különböző régiókban élő határon túli 
magyarok milyen televíziós vételi lehetőségekkel rendelkeznek. Annál is inkább, mert ez 
ugyancsak nagyrészt az előbbiekben tárgyalt anyagi helyzet függvénye.
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Milyen televíziós vételi lehetőségekkel rendelkeznek?*
(tömb–szórvány szerint)

1
2
3
4

Jelmagyarázat:

1 – analóg földi

2 – digitális földi (Mindig TV) ingyenes

3 – kábel tv előfi zetéses csomag

4 – digitális parabola antenna (előfi zetéses)

* A háztartásokon belül többféle vételi módok lehetséges párhuzamos megléte miatt külön opciókként lekérdezve.

A grafi konon látható adatsorok elsősorban azt igazolják, hogy a különböző vételi módozatok 
igen számottevően eltérnek nemcsak régiónként, hanem ezeken belül tömb–szórvány szerint is.

Erdélyben és a Vajdaságban első helyen a kábeltelevíziók dominanciája érvényesül, noha 
nem ugyanolyan mértékben. Amíg ugyanis az előbbi régióban a szórványlakosok csaknem 
tíz százalékkal többen fi zetnek elő kábeltévére, mint a tömbben élők (70,6% és 61,3%), a 
Vajdaságban a helyzet épp fordított: a tömbben élők körében húsz százalékkal több a kábel-
televíziós előfi zetés, mint a szórványban (66,7% és 45,5%). Hozzájuk képest Kárpátalján és 
a Felvidéken a kábeltévé használók aránya számottevően csekélyebb (14,2%, illetve 40,3%), 
ami tömb–szórvány szerint ugyancsak eltérő tendenciát tükröz. Eszerint a Felvidéken a 
tömb- (40,3%), Kárpátalján azonban a szórvány lakosok rendelkeznek 10 szazalékponttal 
magasabb arányú kábeltelevízió hozzáféréssel (27,4%).

Az előbbinél modernebb és az átvitel szempontjából minőségibbnek mondható előfi ze-
téses digitális parabola antenna esetében merőben más megoszlásokat tapasztaltunk. Ilyen 
hozzáféréssel – mint láthattuk – a legjobb anyagi körülmények között élő felvidékiek rendel-
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keznek az első helyen (főként a szórványban élők 46,6%). Mögöttük jelentősen lemaradva 
van ilyen előfi zetésük a vajdasági szórványlakosoknak (29,6%), illetve az erdélyi tömbben 
élőknek (26,6%).

Külön kategóriaként érdemel említést az ingyenes Mindig TV speciális helyzete. Ez alatt 
az értendő, hogy miközben ezt a szolgáltatást három régióban mindössze 0–13,3%-ban hasz-
nálják51, a kárpátaljai magyarság körében a részaránya (mind tömbben, mind szórványban) 
56%-ot tesz ki. Mindez egyértelműen a Kárpátalján tapasztalható – korábban bemutatott – 
szűkös anyagi-szociális helyzetre vezethető vissza.52 Kevésbé érthető viszont, hogy a határhoz 
közeli Partium szórványlakosai, illetve a magyarországi digitális sugárzás által csaknem teljes 
egészében elérhető vajdaságiak miért csupán elenyésző, 4-7,5%-ban választották a tárgyalt 
ingyenes szolgáltatást.

A vételi lehetőségekkel kapcsolatban végezetül említést érdemel, hogy a két nem EU-tag-
országban élő kárpátaljaiak és vajdaságiak körében továbbra is igen magas az analóg földi 
sugárzás részaránya. Különösen az ott élő szórványlakosok esetében mondható kiugrónak a 
39,5%, illetve 23,5%-os részesedés.

A vételi lehetőségek következő szintjén azt vizsgáltuk, hogy műsorszolgáltatók szerint ho-
gyan oszlanak meg az előfi zetések tömb–szórvány szerint. (12. ábra és 2-5.táblázat) A multi- 
illetve egyéb (regionális) szolgáltatókat két kategóriába összevonva három régióban az előbbi-
ek jelentős túlsúlyát regisztráltuk. Az erdélyi, felvidéki és vajdasági szórványlakosok körében 
72,6–79,9%-ot tesz ki a Digi, illetve a UPC (a Vajdaságban ezek mellett a SAT-TRAKT) 
részaránya, amely mindhárom régióban magasabb részarány annál, amit a tömbben élők 
körében tapasztaltunk.

Különösen igaz mindez az erdélyiek esetében, ahol a szórványban ötször többen fi zetnek 
elő a multi-, mint az egyéb szolgáltatók csomagjaira (79,9% és 15,5%), amíg ez a különbség 
az ott élő tömbrégiók lakosai esetében mindössze 11%-ot tesz ki.53 

Közel hasonló a helyzet a Vajdaságban is, ahol a szórványlakosok hétszer kisebb arányban 
fi zetnek elő az egyéb műholdas és kábeltelevíziós, mint a multicégek által kínált szolgáltatásra 
(10,8% és 72,6%), miközben ugyanez az arány a vajdasági tömbben élők esetében kevesebb, 
mint 20% az utóbbiak javára.

51  A távoli Székelyföldön érthető műszaki okokból egyetlen ingyenes Mindig TV előfi zetőt sem találhattunk.
52  Mindazonáltal az ingyenes Mindig TV rohamos kárpátaljai elterjedése révén az ott élők anyanyelvi televíziócsatorna 
kínálata nagyságrendekkel kitágult a korábbi állapothoz képest (amikor csupán egy közszolgálati és két kereskedelmi 
Magyarországról analóg sugárzású televízió műsorait nézhették). Ennek köszönhető, hogy az időközben nemzeti fő-
adóvá vált Duna TV csaknem negyedszázados késéssel jutott el ebbe a magyarok által lakott régióba is.
53  Az említett számottevő különbség oka – amit a BFI kutatásai már a kilencvenes évek második felétől 
nyomon követtek –, hogy az analóg magyar televízió sugárzás vételétől elzárt Székelyföldön a rendszerváltozás 
után azonnal megindult a kábeltévé társaságok bonyolult, egymástól független hálózatainak kiépítése. Mostani 
adataink azonban leginkább abból a szempontból mondhatók fi gyelemre méltónak, hogy ezek az „egyéb” szol-
gáltatók nagyságrendileg a multitársaságok megjelenése után sok évvel is megtartották pozíciójukat.
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Műholdas és kábeltelevízió előfizetések megoszlása műsorszolgáltatók szerint
(tömb-szórvány szerint)

1
2
3

Jelmagyarázat:

1 – multi szolgáltatók (Digi, UPC)

2 – egyéb (lokális) szolgáltatók

3 – nincs előfi zetésük

Az eddig látottakhoz képest a Felvidéken csupán annyi különbséget regisztráltunk, hogy 
mind szórványban, mind tömbben igen alacsony az egyéb (regionális) szolgáltatók részará-
nya (egyaránt csupán 12%), következésképpen ebben a régióban a leginkább domináns a 
multiszolgáltatók részesedése (67,8% és 73,8%).

A kárpátaljai televíziós előfi zetési csomagok megoszlása alapvetően eltér a többi régióban 
mért tendenciáktól, ami egyértelműen az ingyenes Mindig TV tömeges elterjedésének a kö-
vetkezménye (56%). Főként ennek köszönhető ugyanis, hogy az előfi zetéses szolgáltatások 
aránya mind tömbben, mind szórványban csupán mintegy 30%-ot tesz ki, emellett pedig 
előfi zetéssel nem rendelkezik a tömbben élők 50,6%-a, illetve a szórványlakosok 45,2%-a. A 
fi zetős műholdas, illetve kábeltelevíziók ilyen mértékű hiánya egyfelől a műsorkínálat szem-
pontjából ugyan igen jelentős hátrányt jelent a többi régióban élőkhöz képest, ám ameny-
nyiben az ingyenes Mindig TV által anyanyelven sugárzott csatornáknak a korábbi analóg 
korszakhoz képest kibővült kínálatát tekintjük, így is javult/megnőtt a kárpátaljaiak számára 
rendelkezésre álló választék.

A műholdas és kábeltelevíziós előfi zetések összesített megoszlásainak áttekintése után a 
következő táblázatokban a konkrét szolgáltatók regionális részesedési arányait mutatjuk be 
tömb–szórvány szerint, minimális kommentárok kíséretében.
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2. táblázat

Az erdélyi műholdas és kábeltelevíziós előfi zetések megoszlása 

műsorszolgáltatók és tömb–szórvány szerint (százalékban)

tömb szórvány

Digi TV/RDS-RCS (kábeltévé) 15,8 56,6

Digi TV/RDS-RCS (műholdas) 16,4 10,7

UPC kábeltévé 15,5 8,8

Focus Sat (UPC műhodlas) 4,4 3,4

Orange 1,2 0,3

Dolce  (Romtelecom műholdas) 7,0 7,1

egyéb 33,6 8,5

nincs előfi zetésük 3,2 3,4

nem válaszolt 2,9 1,2

Erdélyben a Digi TV népszerűsége kétszer nagyobb szórványban, mint a tömbben élők 
körében, a UPC részesedése viszont a Székelyföldön nagyobb (31,9%) a szórványterületekhez 
képest (12,2%).

3. táblázat

A felvidéki műholdas és kábeltelevíziós előfi zetések megoszlása 

műsorszolgáltatók és tömb–szórvány szerint (százalékban)

tömb szórvány

Digi TV (kábel és műholdas együtt) 29,0 32,2

UPC kábeltévé 17,4 20,1

Freesat (UPC műholdas) 10,8 10,3

Magio (műholdas) 10,6 11,2

Orange 1,3 0,9

Skylink (műholdas) 1,0 0,5

Antik 0,5 1,9

egyéb 10,0 8,9

nincs előfi zetésük 10,8 7,5

nem válaszolt 7,6 6,5

A Felvidéken tömb–szórvány szerint nem tapasztaltunk az erdélyihez hasonló nagyságren-
dű különbségeket: az összes vizsgált szolgáltató esetében közel hasonló arányú az előfi zetések 
megoszlása, melyeken belül a Digi TV igen meggyőző fölénnyel rendelkezik (46,4% a tömb 
régiókban és 52,3% a szórványban).
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4. táblázat

A kárpátaljai műholdas és kábeltelevíziós előfi zetések megoszlása 

műsorszolgáltatók és tömb–szórvány szerint (százalékban)

tömb szórvány

Digi TV 1,0 0,6

UPC 6,2 1,9

STING 6,7 3,2

egyéb 16,0 27,7

nincs előfi zetésük 50,6 45,2

nem válaszolt 19,5 21,4

A kárpátaljai táblázat adatsorai önmagukért beszélnek: a multiszolgáltatók együttes ré-
szesedése tömbben csupán 7,2%, a szórványban pedig mindössze elenyésző 2,5%-ot tesz ki. 
Több az előfi zetéssel nem rendelkezők részaránya a tömbben élők körében, a szórványlakosok 
pedig mintegy 10 százalékponttal nagyobb mértékben rendelkeznek egyéb szolgáltatóknál 
előfi zetéssel.

5. táblázat

A vajdasági műholdas és kábeltelevíziós előfi zetések megoszlása 

műsorszolgáltatók és tömb–szórvány szerint (százalékban)

tömb szórvány

Digi TV 14,2 35,4

SAT-TRAKT kábeltévé 29,8 14,6

SBB TV 1,0 17,0

IPTV 0,3 2,8

KDS TV 16,6 2,8

egyéb 43,1 10,8

nincs előfi zetésük 7,0 13,8

nem válaszolt 4,6 2,8

Vajdasági adataink közül leginkább az érdemel fi gyelmet, hogy a tömb területek lakói – 
csakúgy, mint Erdélyben – négyszer többen választanak egyéb (regionális) szolgáltatót, mint 
a szórványban élők (43,1% és 10,8%), emellett pedig szórványban a Digi TV, tömbben pedig 
a SAT-TRAKT kábeltévé előfi zetések kétszer népszerűbbek a másikhoz képest.
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3.2. A televíziózásra fordított napi átlagos időmennyiség

Az eddigiekben bemutatott adatsorok a határon magyarság médiahasználatának csupán po-
tenciális (szubjektív-fi ktív médiafelület erősorrend, valamint strukturális – műszaki és vételi) 
kereteit illusztrálták. A vázolt tendenciák tehát még koránt sem a tárgyalt médiafelületek 
tényleges használatának mértékét tükrözték, hanem mindössze annak lehetséges dimenzióit. 
A továbbiakban ezért rátérünk annak vizsgálatára, hogy az eddig megismert keretek között 
jelenleg milyen valós médiahasználati (elsőként tévénézési) gyakorlat jellemzi a határon túli 
magyarságot, és e téren milyen eltérések tapasztalhatók a különböző régiók tömb–szórvány 
megoszlásai szerint.

A televíziózásra fordított napi átlagos időmennyiség bemutatását paradox módon a tele-
víziót egyáltalán nem nézők megoszlásának rövid áttekintésével kell kezdenünk. Idősoros 
adataink ugyanis – a médiahasználat tekintetében egyelőre még vezető pozíciót betöltő – te-
levíziózás relatív, ám egyre növekvő háttérbe szorulását igazolják. Eszerint 2001-ben a válasz-
adóknak még csupán 0–3,8%-a nem nézett egyáltalán televíziót, amely arány jelenleg már 
3–8,2%-ot tesz ki.54
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Televíziót soha nem nézők részaránya
(tömb–szórvány szerint)

Ez utóbbi értékek tömb–szórvány szerint régiónként egymástól jelentősen eltérő tenden-
ciákat tükröznek. Amíg az erdélyi szórványlakosok között csaknem kétszer több a televíziót 
nem nézők részaránya a tömbben élőkhöz képest (4,9% és 8,1%), a Felvidéken e téren nincs 
különbség: mindkét almintába tartozók 8%-a nem néz egyáltalán televíziót. 

54  Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében. 
(2001-2014). BFI, Kutatási jelentés, 2014. 24.



II. Médiahasználat a határon túli magyarság körében tömb–szórvány megoszlás szerint 83

Kárpátalján és a Vajdaságban a televíziót nem nézők ennél lényegesen kevesebben vannak, 
ám mindez mindkét régióban a tömb területek lakosaira jellemző egy árnyalatnyival inkább.

A televíziónézésre fordított napi időmennyiség55 szempontjából régiók szerint ugyancsak 
eltérő tendenciákat tapasztaltunk.
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Naponta mennyi ideig (hány percig) szokott televíziót nézni?
(tömb–szórvány szerint)

Ez alatt az értendő, hogy amíg Erdélyben és a Felvidéken tömb–szórvány szerint naponta 
közel azonos időmennyiséget néznek televíziót, Kárpátalján és a Vajdaságban egyértelműen a 
szórványban élők televízióznak kevesebbet (az előbbi régióban 29, az utóbbiban 15 perccel).

Mindebből az látható, hogy a korábban bemutatott műszaki, vételi és egyéb téren relatíve 
előnyösebb helyzetű szórványlakosok töltenek aránylag kevesebb időt televíziónézéssel. 

A következő két grafi kon igen fontos információkat hordoz az anyanyelvi, illetve többségi 
nyelvű televízióhasználat dimenziói szempontjából.

55  Adataink a hétköznapokon való televíziózásra fordított időt tartalmazzák. Válaszadóink mindegyik régió-
ban egységesen mintegy 40-50 perccel töltenek több időt televízió nézéssel a hétvégén (valamint az ünnepnapo-
kon), mint egy átlagos hétköznapon.



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.84

15. ábra

73

66

72 74

79

73

81

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Milyen nyelvű televíziót néz Ön?*

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–csak többségi nyelvűt….100–csak magyart

Elsőként arra kapunk választ, hogy az asszimilációs nyomásnak inkább kitett szórványban 
élő határon túli magyarok vajon összességében/általában kevesebbet néznek-e magyar nyel-
ven sugárzó televíziócsatornákat a tömbrégiók lakosaihoz képest, s ha igen, mennyivel. 

Adataink ezzel kapcsolatban azt mutatják, hogy három régióban (Erdély, Kárpátalja és 
Vajdaság) a szórványterületek lakói a tömbben élőkhöz képest ugyan valóban ritkábban kap-
csolnak magyar nyelvű csatornákra (Erdélyben 7, Kárpátalján 9, a Vajdaságban pedig 13 
átlagponttal), ami azonban korántsem mondható számottevő különbségnek.

Amennyiben mindehhez hozzávesszük, hogy az identitásvesztés szempontjából leginkább 
érintett Felvidéken mindkét almintába tartozók ugyanolyan intenzitással néznek televíziót az 
anyanyelvükön (72 és 74 átlagpont), az egyébként aggodalomra okot adó, valós nyelvváltási 
és beolvadási folyamatok végső soron nem tükröződnek a szórványban élő válaszadók általá-
nos szintű televíziónézési gyakorlatában.
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Televízió-nézési szokások – anyanyelvi és többségi nyelvű dimenzió
(tömb–szórvány szerint)

Jelmagyarázat:

„Milyen nyelven nézi Ön azokat a műsorokat, melyeket egyszerre (egyazon időben) a magyar, illetve a román, szerb, 

ukrán, szlovák televízió is közvetít?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–kizárólag többségi nyelven….100–kizárólag magyarul

Az említett tendenciát még inkább igazolják a „Milyen nyelven nézi Ön azokat a műso-
rokat, melyeket egyszerre (egyazon időben) a magyar, illetve a román, szerb, ukrán, szlovák 
televízió is közvetít?” kérdésre kapott válaszmegoszlások is.

Amint látható, három régióban (Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság) csaknem százalékpontra 
azonos arányban nézik az említett műsorokat anyanyelvükön a tömbben, illetve szórványban 
élők, s csupán az erdélyi szórványlakosok kapcsolnak mintegy 10 átlagponttal kevésbé a ma-
gyar televíziócsatornákra, mint a tömbben élők (túlnyomórészt székelyföldiek), ha ugyanazt 
a műsort románul is megnézhetik. 

A most vizsgált nyelvi dimenzió szerint tehát a magyar nyelvű televíziócsatornák általános 
szinten mindegyik régióban megőrizni látszanak népszerűségüket mind tömbben, mind szór-
ványban. Mindez azonban nyilvánvalóan nem mondható el mindegyik televíziócsatorna eseté-
ben, ezért a továbbiakban annak bemutatásával folytatjuk, hogy a különböző – döntően anya-
nyelvi, kontrollként pedig többségi nyelvű – csatornatípusok nézettségének intenzitása hogyan 
alakult a vizsgált határon túli magyar régiók tömb-, illetve szórványlakosainak körében.
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3.3. A magyar és többségi nyelvű televíziócsatornák nézettségi intenzitása 

A 6–7. táblázatok szerteágazó adatsorai természetesen az eddigieknél sokkal árnyaltabb képet tük-
röznek a tömbben, illetve szórványban élő határon túli magyarok televíziónézési gyakorlatáról.

Elsőként az érdemel említést, hogy az előbbiekben vizsgált általános szinten ugyan igen 
csekély különbség mutatkozott tömb–szórvány szerint az anyanyelven való televíziózás nagy-
ságrendje között, ám amennyiben a többségi nyelvű televíziók műsorainak követését nézzük, 
ezeket a szórványban élők már számottevően intenzívebben nézik a tömb régiók lakosainál. 
Ennek eklatáns példája, hogy az erdélyi szórványlakosok csaknem 20 átlagponttal gyakrab-
ban nézik a román közszolgálati televízió műsorát, mint a tömbterületek lakói (58, illetve 41 
átlagpont), amely tendencia a kárpátaljai és vajdasági szórványban élők esetében ugyanúgy 
jellemző (26 és 17, valamint 33 és 26 átlagpont).

A többségi nyelven sugárzó kereskedelmi televíziók dominanciája a szórványban ezzel 
szemben csupán Kárpátalján és a Vajdaságban jellemző (31 és 20, illetve 35 és 25 átlagpont), 
míg Erdélyben mind a tömbben, mind a szórványban élők fele akkora arányban sem követik 
ezeket a csatornákat, mint a már említett román nyelvű közszolgálati televíziókat.

A többségi nyelvű televíziók nézettségi intenzitása szempontjából újfent említést érdemel-
nek a Felvidéken regisztrált adatok, melyek szerint mindkét többségi nyelven sugárzó tele-
vízió típus esetében megegyező arányokat tapasztaltunk tömb–szórvány szerint. A szlovák 
nyelvű televíziócsatornák meglehetősen magas, 31–35 átlagpontnyi nézettségi intenzitása 
azonban alighanem inkább annak a bizonyítéka, hogy nem a szórványban élők nézik ezeket 
csekélyebb arányban, hanem sokkal inkább a tömb régiók lakosai mutatnak fokozottnak 
mondható érdeklődést a többségi nyelven sugárzó közszolgálati és kereskedelmi televíziós 
csatornák műsorai iránt.56

56  Ezzel kapcsolatban újra fel kívánjuk hívni a fi gyelmet arra, amit a határon túli magyarság körében végzett 
korábbi médiakutatásaink eredményeinek bemutatása során kiemelten hangsúlyoztunk, hogy a többségi nyel-
ven való információszerzés – ez esetben televíziónézés – önmagában nem tekinthető asszimilációs tényezőnek.
„Az említett információkezelési és -hasznosulási egyensúly (illetve az arra való törekvés) egyfelől azt jelenti, hogy 
noha az érintett kisebbségi sorban élő magyarok úgynevezett »státusidentitása« (állampolgári meghatározottsá-
ga) megkívánja a többségi közegben és többségi nyelven való eligazodást és tájékozottságot, azonban optimális 
esetben mindez nem mehet(ne) »létidentitásuk« (nemzeti/közösségi önazonosság-tudatuk) kárára, nem okozhat-
ná organikus identitásuk megrendülését.” Dobos i. m. (8. lj.) 14.
Ennek az asszimiláció szempontjából hátrányos súlyponteltolódásnak a példáját láthatjuk például abban, hogy 
az erdélyi szórványban az összes vizsgált – mind magyar, mind román – televíziócsatorna közül a legnagyobb 
arányban nézettnek a román közszolgálati televízió bizonyult (58 átlagponttal).
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6. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása a határon túli magyarság 

körében tömb–szórvány szerint (százalékban*)

Csatorna típus Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány

Többségi nyelvű 

közszolgálati

41 58 32 31 17 26 26 33

Többségi nyelvű 

kereskedelmi

22 21 36 35 20 31 25 35

M1 39 39 43 44 46 41 44 38

M2 41 33 45 40 46 41 40 26

M3 12 7 10 5 8 12 8 5

Duna TV 45 41 36 36 40 43 40 35

Duna World 57 42 26 25 35 30 24 27

RTL Klub 40 42 43 42 42 44 45 33

TV2 36 38 42 46 41 43 44 33

Cool 24 25 23 23 13 14 24 18

Film+ 25 30 28 25 15 18 23 22

Viasat 24 20 25 23 10 15 20 18

„Ön milyen gyakran nézi az alábbi televíziócsatornák adásait?”

* „gyakran” és „ritkán” válaszok együtt

7. táblázat

Televíziócsatornák nézettségi intenzitása határon túli magyarság 

körében tömb–szórvány szerint (százalékban*)

Csatorna típus Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány

ATV 21 17 15 12 9 12 13 7

ECHO TV 10 10 8 6 10 15 10 7

HÍR TV 22 17 16 12 15 14 15 9

Regionális többségi 

nyelvű televízió

16 7 11 5 – – – –

Regionális magyar 

nyelvű televízió

1 7 32 8 – – – –

„Ön milyen gyakran nézi az alábbi televíziócsatornák adásait?”

* „gyakran” és „ritkán” válaszok együtt
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A Magyarországról sugárzott televíziócsatornák nézettségi intenzitása terén adataink ösz-
szességében ugyancsak azt mutatják, hogy a szórványban élők sokkal kevésbé kapcsolnak az 
említett adókra. Mindez leginkább a vajdasági szórványlakosok esetében igaz, akik egyetlen 
kivételtől eltekintve (M2) mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi magyar nyelvű televízi-
ók műsorait lényegesen csekélyebb intenzitással nézik.

Kárpátalján és Erdélyben közel ugyanez a helyzet azzal a különbséggel, hogy az otta-
ni szórványokban élők a magyarországi kereskedelmi csatornákat ugyanolyan intenzitással 
követik, mint a tömb területek lakosai, s csupán a magyar nyelvű közszolgálati televíziók 
műsorai iránt mutatnak kisebb érdeklődést.

Felvidéki adataink a médiahasználat most elemzett szelete szempontjából továbbra sem 
tükrözik az ottani egyéb vonatkozásban tapasztalt erőteljes asszimilációs tendenciákat. A 
szórványban élők csupán az M2 és M3 csatornákat nézik néhány átlagponttal kevésbé a 
tömb területeken élőknél, ám az M1 és Duna TV csatornákra a regionális átlagnak megfelelő 
intenzitással kapcsolnak.

Ami a közéleti/politikai kereskedelmi televíziókkal kapcsolatos megoszlásokat illeti (7. 
táblázat), egyetlen kivétellel elmondható, hogy a szórványlakosok egyértelműen kevesebb 
anyanyelvi információhoz jutnak az ATV, az ECHO TV és a HÍR TV adásaiból, mint a 
tömbben élők. Az említett kivételt a kárpátaljai szórványterületek lakosai jelentik, ahol a 
helyzet fordított.

Az egyes televíziócsatornák nézettségi intenzitásával kapcsolatos adataink tehát számot-
tevőnek mondható lemaradást tükröznek a szórványban élők esetében az anyanyelven való 
televíziózás terén, amit még hangsúlyosabbá tesz, hogy a politikai és közéleti információikat 
elsősorban a többségi nyelven sugárzott adók műsoraiból szerzik.

Ez, az asszimilációs folyamatok szempontjából fontos – és egyben negatív – tendencia 
indokolja, hogy a továbbiakban az anyanyelvi, illetve a többségi nyelvű, televíziós informá-
cióforrásokhoz való hozzáférés arányát tömb–szórvány szerint részletesen is áttekintsük.

3.4. A magyar és többségi nyelvű televíziócsatornák 
adásaiból való tájékozódás intenzitása

A 17–18. ábrán látható adatsorok nem csupán visszaigazolják az eddig elmondottakat, de a 
regionális eltérések – valamint az általános tendenciákkal szembeni néhány kivétel – ellenére 
szemléletesen bizonyítják, hogy a szórványban élők magyar nyelvű televíziókból57 való min-
dennapi tájékozódása58 lényegesen alacsonyabb szintű a tömbterületeken lakók gyakorlatá-
hoz képest.

57  A 18 itemből álló kérdésblokk televíziócsatornái közül ezúttal a két magyarországi közszolgálati főadót kü-
lön (M1 és Duna TV), a két kereskedelmit (TV2 és RTL Klub) pedig együtt vizsgáljuk. Mellettük feltüntetjük 
az állami (közszolgálati) televíziók magyar adásaival kapcsolatos adatokat is.
58  A most elemzett kérdésre („Ön melyik magyar nyelvű televíziócsatorna híreiből tájékozódik leginkább?”) 
érkezett válaszok nem csupán a konkrét hírekre vonatkoznak – a hírműsorok nézettségének intenzitását külön 
kérdésben vizsgáltuk –, hanem a tágabb értelemben való információszerzésre (gazdaság, kultúra stb.) is.
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Ön melyik magyar nyelvű televízió csatorna híreiből tájékozódik leginkább?*
(tömb–szórvány szerint)

többségi tv magyar adása
M1
Duna Tv
magyarországi kereskedelmi tv

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

Mindez elsősorban az erdélyi, illetve vajdasági szórványban élőket jellemzi. Előbbiek ese-
tében a szórványlakosok mindegyik Magyarországról sugárzott televíziócsatorna iránt egy-
aránt mintegy 10 átlagponttal kevésbé érdeklődnek, ami a vajdasági szórványban élők ese-
tében is érvényes.59 A felvidéki szórványterületek válaszadói ugyancsak mindegyik vizsgált 
csatorna tekintetében kevésbé tájékozódnak a magyar nyelvű műsorokból, ám itt a különbség 
a tömbben élőkhöz képest már nem éri el a 10 átlagpontot. 

A szórványlakosok anyanyelven való tájékozódása szempontjából Kárpátalján en-
nél légyegesen kedvezőbb a helyzet, ahol mind a Duna TV, mind a helyi magyar nyelvű 
televíziócsatornákra több mint 10 átlagponttal inkább kapcsolnak, mint a tömbben élők 
(utóbbiak körében továbbra is az M1 számít a vezető magyar nyelvű televíziónak, melynek 
adásaiból 20 átlagponttal inkább tájékozódnak, mint a Duna TV-ből).

Ami az állami televíziók magyar adásait illeti, régiók szerint e téren tapasztaltuk a legna-
gyobb különbségeket, annak ellenére, hogy egyetlen kivételtől eltekintve mindenütt ezek iránt 
a csatornák iránt mutatkozott a legcsekélyebb az érdeklődés. Amíg Erdélyben mind szórvány-
ban, mind tömbben ugyanolyan arányban tájékozódnak a bukaresti televízió magyar nyelvű 
adásaiból (11,2–12,3 átlagpont), a Felvidéken a tömbben élők (39,1 átlagpont), Kárpátalján 
pedig a szórványlakosok kapcsolnak gyakrabban a tárgyalt csatornákra (26,3 átlagpont).

A vajdasági szórványban alapvetően eltérő gyakorlatot regisztráltunk. A tömbben élőknél 
ugyan itt is számottevően kevésbé követik az anyanyelven sugárzó csatornákat, ám az egyes 
televíziók között gyakorlatilag nincs erősorrend, hiszen mindegyiket 46,9, illetve 51,2 átlag-
pont körüli arányban használják a mindennapi tájékozódásra.

59  Egyedül a Duna TV adásait követik ugyanakkora intenzitással, mint a tömbrégiók lakosai.



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.90

További lényeges különbség, hogy a Vajdaságban mind szórványban, mind tömbben nagy-
ságrendekkel nagyobb arányban tájékozódnak az állami televízió magyar nyelvű (újvidéki) 
műsorából, mint a többi régióban (50,2 és 58,2 átlagpont között). Ezek a mutatók például az 
Erdélyben mértnek 5–6-szorosát teszik ki.

A többségi nyelvű televíziók adásaiból való tájékozódással kapcsolatos adataink megerősí-
teni látszanak az eddig elmondottakat.
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Ön melyik többségi nyelvű televízió csatorna híreiből tájékozódik leginkább?*
(tömb–szórvány szerint)

többségi közszolglati tv
többségi kereskedelmi tv

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

A szórványlakosok három régióban is lényegesen többet kapcsolnak a többségi nyelvű ke-
reskedelmi és közszolgálati televíziócsatornákra. Elsősorban az előbbiekre, hiszen Erdélyben 
58,1, a Felvidéken 55,8, Kárpátalján és a Vajdaságban pedig 42,2 és 44,3 átlagpontot tesz ki 
az ezeket követő nézők részaránya, melyek az utóbbi két régióban mintegy 15 átlagponttal 
jelentenek többet, mint amit a tömbben élők esetében tapasztaltunk. 

Következésképpen elmondható, hogy szórványban a válaszadók – a Felvidéket kivéve – 
valóban oly mértékben követik intenzívebben a tömbben élőkhöz képest a többségi nyelvű 
televíziócsatornák adásait, hogy körükben a mindennapi tájékozódás szintjén számottevő 
asszimilációs folyamatról (televíziós médiahasználatról) beszélhetünk.



II. Médiahasználat a határon túli magyarság körében tömb–szórvány megoszlás szerint 91

3.5. Televíziós műsorpreferencia gyakoriságok

A tömbben, illetve szórványban élő határon túli magyarság körében megfi gyelhető média-
használati (televíziónézési) folyamatokat mindeddig csupán a televíziócsatornák hozzáférhe-
tőségének, kiválasztásának és nézettségi intenzitásának (gyakoriságának) mentén vizsgáltuk 
anélkül, hogy a televíziónézés tartalmi vonatkozásait érintettük volna. Ez indokolja, hogy a 
továbbiakban fi gyelmünket a főként magyarországi televíziók által sugárzott műsortípusok 
használatának megismerése felé fordítsuk, azt vizsgálva, hogy az eddig megismert keretek 
között tömbben, illetve szórványban élő válaszadóink milyen információs tartalmakat kö-
vetnek és mindennek milyen kihatásai lehetnek értékrendjük, valamint nemzeti identitásuk 
alakulására.

Tekintettel arra, hogy a médiaelméleti szakirodalomban máig tisztázatlan az egyes te-
levíziós műsortípusok és műfajok pontos meghatározása, rendszerezése és egymáshoz való 
viszonyának defi niálása60, kutatási módszerünkben kizárólag gyakorlati szempontokat tar-
tottunk szem előtt, melyek leírását előző kutatásunk tanulmánykötetében részleteztük.61 En-
nek lényege, hogy a magyar, illetve többségi nyelvű műsortípusokat 3-3 összesítő kategóriába 
soroltuk az alábbiak szerint.62

1.) Értékőrző műsorok:
 – ismeretterjesztő fi lmek, művészfi lmek, hagyományőrző műsorok, komolyzenei mű-

sorok, irodalmi műsorok, vallási műsorok, a határon túl élő magyar közösségekkel 
foglalkozó műsorok;

2.) Tömegkulturális műsorok:
 – vetélkedők, sorozatfi lmek, bűnügyi fi lmek, kibeszélő műsorok, könnyűzenei műso-

rok, valóságshow-k, zenei vetélkedők, kívánságműsorok;
3.) Politikai/közéleti műsorok:

 – hírműsorok, politikai vitaműsorok (stúdióbeszélgetések), politikai interaktív (bete-
lefonálós) véleményműsorok.

Az említett műsorpreferencia-típusokra vonatkozó adatsorok tömb–szórvány szerinti 
bemutatása előtt ezúttal is szükséges röviden meghatároznunk azt az értelmezési keretet, 
melynek alapján eldönthető, hogy a különböző televíziós tartalmak milyen hatással vannak/
lehetnek a vizsgált népesség értékrendjére és identitására.

Az továbbra is aligha kétséges, hogy a magyar nyelvű értékőrző típusba sorolt műsorok hor-
dozzák/közvetítik leginkább azokat a tartalmakat, melyek alkalmasak az organikus értékek 
megőrzésére és a nemzeti identitás szinten tartására, illetve megerősítésére a határon túli ma-
gyarság körében. Ilyen értelemben tehát a szóban forgó műsorok nézettségi intenzitását a to-
vábbiakban pozitív tényezőként kezeljük az asszimilációs nyomás elhárításának szempontjából.

60  Ennek illusztrálására a rendelkezésre álló tengernyi elemzés közül lásd: Pápai Júlia: „Áll az alku, avagy a 
televíziós műfajhatárok összemosódásáról.”
http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_04_tel/04_mufajhatarok_osszemosodasa/02.html
61  Dobos i. m. (8. lj.) 84–85.
62  Ezúttal a további két kategóriával, a sportközvetítésekkel, illetve a nézettségi intenzitás szempontjából az 
utolsó helyre került konzum orientált műsorokkal (reklámok, betelefonálós jóslásműsorok, televíziós vásárlás 
műsorok stb.) terjedelmi okokból nem foglalkozunk.
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A tömegkulturális típusba sorolt műsorok hatását ezzel szemben a nyelvi dimenziótól füg-
getlenül mind tartalmi, mind formai szempontból ezúttal is negatív tényezőnek tekintjük az 
identitásőrzés tekintetében, elsősorban annak uniformizált, az organikus értékrendet negli-
gáló, vagy azt romboló alapmeghatározottsága miatt.63

Végezetül, az identitás- és értékőrzés szempontjából köztes kategóriaként kezeljük a poli-
tikai/közéleti műsorokat, melyek nézettsége egyaránt lehet pozitív és negatív aszerint, hogy 
az anyanyelvi, illetve többségi nyelvű általános információkon túl milyen előjelű tartalmakat 
hordoznak a határon túli magyar léttel és közösségi élettel kapcsolatban.
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Magyar nyelvű műsortípus preferenciák – nézettségi intenzitás*
(regionális átlagok tömb–szórvány szerint)
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Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran nézi az alábbi magyar nyelvű televízió műsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

Ami a konkrét részarányokat illeti, a magyar nyelvű műsortípus preferenciák terén mind-
egyik régióban, valamint tömb–szórványra való tekintet nélkül a tömegkulturális műsoroké 
a vezető szerep.64 Három régióban ugyan a szórványlakosok néhány átlagponttal kevésbé 
követik ezeket (a kivétel Kárpátalja), ám mindenütt az első helyet foglalják el.

Az értékőrző műsortípus preferenciák ugyancsak három régióban kerültek a második 
helyre. Ezeket a legmagasabb intenzitással Erdélyben nézik, még az ottani szórványban is, 
54,8 átlagponttal. E téren a legkevésbé a Felvidéki szórványban kedvező a helyzet, ahol ez a 
mutató utolsóként mindössze 32,7 átlagpontot tesz ki.

63  Részletesen lásd: Dobos i. m. (8. lj.) 84.
64  A regionális összehasonlító grafi konokon látható tendenciákon túl az egyes műsortípusok alá sorolt műso-
rok nézettségi intenzitását külön-külön is bemutatjuk. (8–9. táblázat)
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A magyar nyelvű politikai/közéleti műsortípusokkal kapcsolatban tapasztaltuk mind-
egyik régióban a legcsekélyebb szóródást tömb–szórvány szerint. Ezeket a műsorokat Erdély-
ben követik leginkább (48,5 és 44,1 átlagpont között), ám az összes többi régióban már sem 
tömbben, sem szórványban nem éri el a 40 átlagpontot nézettségi intenzitásuk.
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran nézi az alábbi többségi nyelvű televízió műsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

A többségi nyelvű televíziós műsortípusok terén az előbbiekhez képest merőben eltérő meg-
oszlásokat regisztráltunk. Ez esetben az összes régióban a közéleti/politikai műsoroké a vezető 
szerep, melyeket válaszadóink mind szórványban, mind tömbben mintegy 26–36 átlagpont 
közötti arányban kísérnek fi gyelemmel. Mindez – mint utaltunk rá – önmagában nem számít 
asszimilációs tényezőnek, csupán a határon túli magyarok „státusidentitásából” (állampolgári 
meghatározottságából) következő természetes információigénye megnyilvánulásának.

Amennyiben azonban mindehhez az társul, hogy a szórványlakosok a tömbben élőkhöz 
képest számottevően nagyobb arányban követik a többségi nyelvű televíziók kereskedelmi, 
illetve – az eredeti magyar identitás fenntartása szempontjából nyilvánvalóan nem pozitív 
tartalmakat hordozó – értékőrző műsorait (a leginkább Kárpátalján, Erdélyben és a Vajda-
ságban), mindebben már újabb bizonyítékát láthatjuk annak, hogy a szórványlét a média-
használat (jelen esetben a televíziós műsortípus preferenciák) terén erőteljesebb asszimilációs 
érintettséggel jár együtt.
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8. táblázat

Magyar nyelvű televíziós műsortípus preferenciák – Nézettségi intenzitás*

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

Értékőrző műsorok

regionális átlagok 62,5 54,8 36,3 32,7

ismeretterjesztő fi lmek 68,9 66,6 64,7 51,0

hagyományőrző műsorok 72,9 59,7 45,4 39,7

a határon túl élő magyar közösségekkel foglalkozó műsorok 71,1 53,4 39,2 40,9

művészfi lmek 51,7 53,1 29,6 26,6

vallási műsorok 65,4 48,7 23,3 24,0

irodalmi műsorok 55,1 54,5 34,3 28,4

komolyzenei műsorok 52,8 48,1 17,8 18,7

Tömegkulturális műsorok

regionális átlagok 65,3 55,5 48,6 43,6

vígjátékok 79,4 66,1 69,8 64,2

szórakoztató műsorok 77,3 66,0 64,8 61,8

vetélkedők 76,0 69,6 67,0 57,6

zenei vetélkedők 75,8 63,8 60,0 48,3

mozifi lmek 68,9 61,2 68,1 66,4

bűnügyi fi lmek 62,8 59,4 44,9 48,1

könnyűzenei műsorok 67,3 60,3 44,1 42,9

napi magyar sorozatok (Barátok Közt, Jóban Rosszban) 58,7 50,0 49,3 47,7

régi magyar tévésorozatok 67,4 51,2 47,3 39,2

régi magyar fekete-fehér fi lmek 71,5 54,4 48,2 36,7

kívánságműsorok 68,1 58,3 42,2 34,9

napi „reality” sorozatok (Éjjel-Nappal Budapest, Édes Élet, 

Magánnyomozók)

57,8 48,3 34,5 32,7

romantikus sorozatok 54,0 43,4 31,7 27,3

valóságshow-k 52,5 44,4 33,9 27,4

külföldi szappanoperák 42,8 37,2 23,4 20,2

Politikai/közéleti műsorok

regionális átlagok 48,5 44,1 37,5 36,9

hírműsorok 80,2 66,3 68,4 66,9

politikai vitaműsorok (stúdióbeszélgetések) 35,9 36,2 29,1 29,9

politikai (nézői) betelefonálós véleményműsorok 29,6 30,0 15,0 14,1

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem nézi….100–gyakran nézi
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9. táblázat

Magyar nyelvű televíziós műsortípus preferenciák – Nézettségi intenzitás*

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

Értékőrző műsorok

regionális átlagok 38,0 42,6 42,6 40,9

ismeretterjesztő fi lmek 55,5 55,9 69,1 57,2

hagyományőrző műsorok 46,2 52,9 57,5 59,0

a határon túl élő magyar közösségekkel foglalkozó műsorok 54,8 59,0 52,1 53,0

művészfi lmek 27,8 38,4 33,3 34,9

vallási műsorok 42,4 44,9 30,4 35,4

irodalmi műsorok 25,3 31,2 35,0 30,4

komolyzenei műsorok 14,2 16,4 20,8 17,

Tömegkulturális műsorok

regionális átlagok 44,7 46,7 48,2 42,8

vígjátékok 57,6 58,5 65,7 58,3

szórakoztató műsorok 58,9 58,6 64,1 65,3

vetélkedők 54,9 52,9 66,3 59,2

zenei vetélkedők 55,5 52,3 57,5 44,6

mozifi lmek 53,2 53,6 61,6 54,0

bűnügyi fi lmek 53,1 48,2 49,9 55,0

könnyűzenei műsorok 42,3 51,9 58,9 39,3

napi magyar sorozatok (Barátok Közt, Jóban Rosszban) 47,3 49,3 39,9 33,1

régi magyar tévésorozatok 44,3 41,4 47,3 43,9

régi magyar fekete-fehér fi lmek 41,1 41,2 50,6 49,7

kívánságműsorok 41,3 47,9 41,6 37,2

napi „reality” sorozatok (Éjjel-Nappal Budapest, Édes Élet, 

Magánnyomozók)

35,4 32,3 34,2 27,2

romantikus sorozatok 32,8 48,9 33,2 35,5

valóságshow-k 27,8 32,4 31,0 24,3

külföldi szappanoperák 26,4 31,1 21,3 16,2

Politikai/közéleti műsorok

regionális átlagok 39,2 39,1 35,4 32,5

hírműsorok 74,2 71,5 70,7 66,0

politikai vitaműsorok (stúdióbeszélgetések) 31,2 29,1 23,3 21,9

politikai (nézői) betelefonálós véleményműsorok 12,4 16,8 12,2 9,8

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem nézi….100–gyakran nézi
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Noha a 8–9. táblázatok részletes adatsorai visszaigazolják a magyar nyelvű műsorpreferen-
ciákkal kapcsolatban eddig elmondottakat, két műsortípus kiemelésre érdemes. Ezek közül 
az egyik a határon túl élő magyar közösségekkel foglalkozó műsorok nézettségi gyakorisága, 
amely azt mutatja, hogy amíg válaszadóink három régióban is mind tömbben, mind szór-
ványban közel azonos arányban követik a célzottan számukra sugárzott műsorokat, mindez 
az erdélyi szórványban élőkre már nem jellemző, hiszen az ilyen típusú televíziós adásokat 
közel 20 átlagponttal kevésbé nézik, mint a tömb alrégió lakosai.

Ugyanez mondható el a magyar nyelvű hírműsorokkal kapcsolatban is, melyek az összes 
vizsgált műsortípust beleértve mindenütt a leginkább nézettnek bizonyultak (67 és 80 átlag-
pont között)65. Kivéve az erdélyi szórványban élőket, akik 14 átlagponttal kisebb arányban 
követik a magyar hírműsorokat a székelyföldieknél.

Mindkét említett eset azt példázza, hogy a szórványterületek közül a magyar nyelvű televí-
ziós műsorok, illetve műsortípusok iránt a kárpátaljai bizonyult a leginkább, az erdélyi pedig 
a legkevésbé nyitottnak.66

Az áttekintett nézettségi intenzitással kapcsolatos mutatók azonban a televíziónézési gyakorlat-
nak csupán egyik szeletét képviselik, amelyhez szorosan kapcsolódnak a vizsgált magyar nyelvű 
műsortípusok népszerűségi indexei is. A továbbiakban az ezekkel kapcsolatos adatokat elemezzük.67

A három műsortípus népszerűségi indexei régiónként eltérő és azonos tendenciákat is 
tükröznek. Utóbbiak között említhető, hogy tömb–szórványra való tekintet nélkül min-
denütt a politikai/közéleti műsorok kerültek a harmadik helyre, míg az értékőrző, illetve 
tömegkulturális műsortípusok egymáshoz igen közeli népszerűségnek örvendenek.

65  Az összehasonlító grafi konban bemutatott politikai/közéleti műsortípus esetében ennél lényegesen alacsonyabb 
nézettségi intenzitást mutattunk annak köszönhetően, hogy a most tárgyalt magas nézettségű hírműsorok mellett ide 
soroltuk a jelentősen kevésbé nézett politikai vitaműsorokat, valamint a betelefonálós politikai véleményműsorokat is.
66  Mindez – amint már korábbi elemzéseinkben többször utaltunk rá – annál is inkább paradox jelenség, mert 
szemben az összes többi régió szórványterületeivel, a partiumi szórványlakosok élnek a legközelebb a magyar határhoz.
67  Az ugyanazon 30 televíziós műsortípusra vonatkozó kérdésünk a következőképpen hangzott: „Ön meny-
nyire kedveli az alábbi magyar nyelvű televízióműsorokat?”
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Jelmagyarázat:

„Ön mennyire kedveli az alábbi magyar nyelvű televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik

Ami a különbözőségeket illeti, újra az erdélyi szórványban élők negatív példája érdemel 
említést, akik mindhárom magyar nyelvű műsortípust kevésbé kedvelik a tömb területek 
lakóinál. Velük szemben a vajdasági szórványlakosok körében lényegesen népszerűbbek a 
vizsgált műsortípusok a tömbben élőknél. Különösen a magyar politikai/közéleti műsorok, 
melyek népszerűségi indexe a vajdasági szórványban több mint 10 átlagponttal meghaladja 
a tömbben élőkét.

Ezek az összesített mutatók és vázolt tendenciák tükröződnek a konkrét műsorokkal kap-
csolatos alábbi részletes adatsorokban is. (10–11. táblázat) 
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10. táblázat

Magyar nyelvű televíziós műsortípus preferenciák – Tetszési index*

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

Értékőrző műsorok

regionális átlagok 64,4 55,7 58,2 59,3

ismeretterjesztő fi lmek 73,3 64,8 73,7 69,3

hagyományőrző műsorok 77,5 61,5 63,8 61,9

a határon túl élő magyar közösségekkel foglalkozó műsorok 73,7 58,2 59,1 58,7

művészfi lmek 54,2 51,1 52,7 74,0

vallási műsorok 63,1 56,2 51,4 51,8

irodalmi műsorok 59,3 52,2 57,9 53,7

komolyzenei műsorok 50,2 46,0 48,9 45,8

Tömegkulturális műsorok

regionális átlagok 65,8 58,4 59,8 57,0

vígjátékok 80,8 70,0 74,1 71,8

szórakoztató műsorok 78,1 69,6 71, 71,8

vetélkedők 70,1 70,6 73,2 69,2

zenei vetélkedők 76,4 67,7 63,5 55,4

mozifi lmek 69,0 63,9 72,6 73,8

bűnügyi fi lmek 66,8 58,3 58,1 56,9

könnyűzenei műsorok 69,4 61,6 61,6 61,2

napi magyar sorozatok (Barátok Közt, Jóban Rosszban) 56,7 54,4 57,2 54,8

régi magyar tévésorozatok 68,2 56,6 61,7 60,1

régi magyar fekete-fehér fi lmek 74,2 58,9 64,0 59,9

kívánságműsorok 69,9 60,7 58,0 57,4

napi „reality” sorozatok (Éjjel-Nappal Budapest, Édes Élet, 

Magánnyomozók)

59,4 50,8 45,0 42,1

romantikus sorozatok 54,0 47,2 51,4 47,1

valóságshow-k 54,6 46,1 42,3 34,4

külföldi szappanoperák 40,7 40,4 44,7 40,2

Politikai/közéleti műsorok

regionális átlagok 50,0 46,5 49,5 47,6

hírműsorok 80,9 70,8 65,1 65,5

politikai vitaműsorok (stúdióbeszélgetések) 37,7 35,1 44,5 42,2

politikai (nézői) betelefonálós véleményműsorok 31,5 33,7 38,9 35,1

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik
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11. táblázat

Magyar nyelvű televíziós műsortípus preferenciák – Tetszési index*

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

Értékőrző műsorok

regionális átlagok 57,0 60,8 55,5 62,8

ismeretterjesztő fi lmek 71,4 71,3 77,1 75,0

hagyományőrző műsorok 63,6 67,4 68,9 75,9

a határon túl élő magyar közösségekkel foglalkozó műsorok 70,4 73,2 65,2 71,8

művészfi lmek 45,8 54,2 43,9 55,7

vallási műsorok 60,7 65,0 46,7 57,9

irodalmi műsorok 48,4 53,4 50,1 56,9

komolyzenei műsorok 38,9 41,4 36,9 46,5

Tömegkulturális műsorok

regionális átlagok 57,7 59,9 57,2 63,0

vígjátékok 70,0 71,3 72,3 75,8

szórakoztató műsorok 70,7 67,7 72,1 79,5

vetélkedők 69,5 64,5 74,3 75,6

zenei vetélkedők 63,6 64,7 65,5 65,8

mozifi lmek 66,3 65,9 70,7 71,3

bűnügyi fi lmek 62,7 58,5 57,7 70,3

könnyűzenei műsorok 59,2 66,3 60,5 61,5

napi magyar sorozatok (Barátok Közt, Jóban Rosszban) 55,7 59,3 47,9 56,2

régi magyar tévésorozatok 61,3 60,7 62,0 65,9

régi magyar fekete-fehér fi lmek 59,1 62,5 63,0 71,3

kívánságműsorok 58,1 62,0 53,2 58,1

napi „reality” sorozatok (Éjjel-Nappal Budapest, Édes Élet, 

Magánnyomozók)

43,9 44,8 41,7 49,5

romantikus sorozatok 48,1 57,6 47,3 55,1

valóságshow-k 37,6 46,6 39,2 48,8

külföldi szappanoperák 39,8 47,2 31,3 41,4

Politikai/közéleti műsorok

regionális átlagok 52,1 52,9 40,9 51,8

hírműsorok 74,0 71,0 66,9 75,0

politikai vitaműsorok (stúdióbeszélgetések) 46,9 48,5 33,1 44,9

politikai (nézői) betelefonálós véleményműsorok 35,6 39,4 22,7 35,6

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik
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Mindebből – korábbi kutatási tapasztalatainknak megfelelően – az látszik, hogy maga a 
nézettségi intenzitással kapcsolatban regisztrált erősorrend szinte hiánytalanul ugyanaz ma-
radt a népszerűségi indexek esetében is, azzal a különbséggel, hogy utóbbiak magasabbak 
annál, mint azt a nézettségi intenzitás esetében tapasztaltuk.68 

Az említett tendencia fokozottan visszaigazolódik a most bemutatásra kerülő – a nézett-
ségi intenzitást és a népszerűségi indexeket egyaránt tartalmazó – tömb–szórvány szerinti 
összehasonlító adatsorokban.
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Magyar nyelvű értékőrző műsortípus preferenciák – nézettségi intenzitás 
és tetszési index*

(regionális átlagok tömb–szórvány szerint)

nézettségi intenzitás
tetszési index

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran nézi magyar nyelvű értékőrző televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

„Ön mennyire kedveli magyar nyelvű értékőrző televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik

Az értékőrző műsortípussal kapcsolatban az látható, hogy Erdélyen kívül mindegyik ré-
gióban számottevő különbség mutatkozik a tárgyalt műsorok relatíve alacsony nézettségi 
intenzitása és a népszerűségi indexe között, az utóbbi javára. Különösen igaz mindez a szór-
ványban élők esetében, akik a Felvidéken kétszer inkább kedvelik ezeket a műsorokat, mint 
amekkora intenzitással nézik őket, s ugyancsak 20 átlagpont körüli arányban népszerűbbek 
az értékőrző műsorok a kárpátaljai és vajdasági szórványlakosok körében is.

68  Mindez nem mondható váratlan fejlemények. Csupán arról van szó, hogy a tetszési index általában magá-
nak a műsorválasztásnak a megerősítéseként funkcionál. Magyarán: a megkérdezettek által választott műsortí-
pusokkal való magasabb elégedettségi fok nem más, mint a nézői döntés egyszerű visszaigazolása (a választott 
alternatíva felértékelése). Részletesen ld.: Dobos i. m. (1. lj.).
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Mindez valójában azt jelenti, hogy az említett három régióban ugyan mind a szórványban, 
mind a tömbben élők az erdélyinél sokkal alacsonyabb arányban néznek magyar nyelvű te-
levíziós értékőrző műsorokat, ám akik nézik ezeket, igen magas fokon elégedettek az adások 
színvonalával.
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Magyar nyelvű tömegkulturális műsortípus preferenciák – nézettségi intenzitás 
és tetszési index*

(regionális átlagok tömb–szórvány szerint)

nézettségi intenzitás
tetszési index

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran nézi a magyar nyelvű tömegkulturális televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

„Ön mennyire kedveli a magyar nyelvű tömegkulturális televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik

A nemzeti identitásmegőrzés szempontjából sokkal kevésbé pozitív tartalmakat hordozó 
tömegkulturális műsortípusok esetében az előbbivel megegyező tendenciákat tapasztaltunk. 
Amíg az ezeket legnagyobb arányban néző erdélyiek esetében – mind tömbben, mind szór-
ványban – a nézettségi intenzitással azonos mértékű tetszési indexeket mértünk, a többi régi-
óban lényegesen népszerűbbek a tömegkulturális műsorok, mint amekkora intenzitással nézik 
azokat. Különösen igaz mindez a felvidéki, kárpátaljai és vajdasági szórványban élőkre, akik 
14–21 átlagponttal inkább kedvelik a tárgyalt műsorokat, mint amekkora intenzitással nézik.
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Magyar nyelvű politikai/közéleti műsortípus preferenciák – nézettségi intenzitás 
és tetszési index*

(regionális átlagok tömb–szórvány szerint)

nézettségi intenzitás
tetszési index

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran nézi a magyar nyelvű politikai/közéleti televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

„Ön mennyire kedveli a magyar nyelvű politikai/közéleti televízióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–egyáltalán nem tetszik….100–nagyon tetszik

A politikai/közéleti műsortípus preferenciák terén ugyancsak az eddigiekben látott ten-
denciák érvényesülnek. Ismét az erdélyi nézettségi és tetszési indexek állnak a legközelebb 
egymáshoz mind szórványban, mind tömbben, ám ezúttal ezek az erdélyi értékek nem ha-
ladják meg számottevően a többi régióban mért adatokat (amint azt az értékőrző, illetve 
tömegkulturális műsorok kapcsán láttuk).

Továbbra is érvényes azonban, hogy amíg a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban a 
politikai/közéleti műsorokat csupán 40 átlagpont alatti intenzitással nézik, ezeknek a népsze-
rűsége jóval magasabb, 41–53 átlagpont közötti. Mindezek alapján elmondható tehát, hogy 
a politikai/közéleti műsorok iránti érdeklődés ugyan mind a szórványban, mind a tömbben 
relatíve alacsony szintű, ám e tekintetben a szórványban élők a tömbben élőkhöz képest nem 
mutatnak csekélyebb érdeklődést az anyanyelvükön való közéleti informálódás tekintetében.
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4. Rádióhallgatási szokások tömb–szórvány szerint

Rátérve a határon túli magyarok rádióhallgatási szokásainak tömb–szórvány szerinti bemu-
tatására,69 ez esetben különösen indokolt annak áttekintése, hogy valójában a válaszadók 
mekkora hányadára jellemző a rádióhasználat.70
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A grafi konon látható megoszlások azt mutatják, hogy az összes vizsgált régióban tömb–
szórványra való tekintet nélkül a regionális átlagoknak közel megfelelő arányban találhatók 
azok, akik egyáltalán nem hallgatnak rádiót. Mindez az erdélyiekre jellemző leginkább, akik 
közül gyakorlatilag minden második megkérdezett sohasem rádiózik (49,1% és 47,5%), a 
többi régióban pedig ugyanez mondható el a válaszadók bő egyharmadáról (31,5% és 39,4%).

Következésképpen a rádiózással kapcsolatban most bemutatásra kerülő grafi konok és táb-
lázatok adatai nem a teljes népességre, csupán a rádiót hallgatók régiónként említett arányú 
részhalmazának médiahasználati gyakorlatát tükrözik.

4.1. A rádiózásra fordított napi áltag időmennyiség

A naponta rádiózásra fordított átlag időmennyiség tekintetében az előbb látottnál sokkalta 
nagyobb különbségeket tapasztaltunk tömb–szórvány megoszlás szerint.

69  Amely mint láttuk, a médiafelületek fi ktív erősorrendjében, a televízió, valamint az internet mögött igen 
számottevően leszakadva mindössze 7–14% közötti részarányt ért el.
70  A rádióhallgatással kapcsolatos megdöbbentő visszaesés idősoros adatait részletesen ld: Dobos i. m. (1. lj.).
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26. ábra
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Naponta mennyi időt (hány percet) szokott rádiót hallgatni?
(tömb–szórvány szerint)

Ennek lényege, hogy három régióban (Erdély, Kárpátalja és Vajdaság) a szórványban élő 
rádióhallgatók naponta jóval kevesebb időt töltenek rádiózással, mint a tömbterületek lakói. 
A legnagyobb különbség e téren Kárpátalján tapasztalható, ahol tömbben naponta egy órával 
többet hallgatnak rádiót, mint a szórványban (155 és 96 perc). A Vajdaságban mindez alig 
negyedórát tesz ki (178 és 162 perc), ám az erdélyi szórványban élők már mintegy három-
negyed órával kevesebbet rádióznak naponta, mint a magyarországi rádióadások sugárzási 
körén kívül eső Székelyföldön (180 és 144 perc).71

Ez utóbbi adat újabb bizonyítéka annak a már több ízben említett tendenciának, hogy az 
anyanyelvi médiahasználat – jelen esetben a rádióhallgatás – szempontjából az erdélyi szór-
vány bizonyult a többi régióhoz képest a legkevésbé aktívnak.

71  A Székelyföldön tapasztalt rádióhallgatásra fordított – a szórványban élőkhöz képest jóval több – napi idő-
mennyiség alighanem a magyar nyelvű regionális rádióadók kiépült/kiterjedt hálózatának köszönhető, amely-
hez hasonló volumenű anyanyelvi kínálat a többi vizsgált régióban nyomaiban sem található.
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4.2. A rádióadások vételére alkalmas eszközök használata és a rádiózás helyszínei

A rádióadók vételére alkalmas különböző eszközök használata szempontjából régiók szerint 
igen változatos megoszlásokat regisztráltuk.

12. táblázat

Milyen eszközön szokott rádiózni?*

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

asztali rádión 50,8 57,6 65,2 61,4

hordozható rádión 30,6 19,4 31,2 24,6

autórádión 41,4 43,6 60,5 59,9

mobil telefonon 13,9 10,3 15,5 14,8

műholdas eléréssel 6,7 2,9 6,5 6,6

kábeles eléréssel (tévén keresztül) 8,6 2,8 10,9 8,1

interneten keresztül élő adást 17,2 21,6 26,1 21,5

interneten keresztül hangtárból 8,1 12,2 17,4 12,2

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

asztali rádión 45,4 44,2 73,5 67,9

hordozható rádión 39,5 53,4 23,4 12,0

autórádión 30,8 33,2 41,7 44,0

mobil telefonon 14,1 9,5 15,1 22,6

műholdas eléréssel 5,0 4,5 12,8 8,2

kábeles eléréssel (tévén keresztül) 3,5 4,5 7,0 6,7

interneten keresztül élő adást 13,3 16,6 20,2 13,7

interneten keresztül hangtárból 5,3 6,5 13,3 12,2

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha….100–gyakran

Az első három helyet mindegyik régióban az asztali-, autó-, illetve hordozható rádiókészülé-
kek foglalják el (a szélső értékek: Kárpátalja 44,2, és Vajdaság 73,5 átlagpont között). Asztali 
készülékeken tehát leginkább a vajdasági tömbben (73,5), legkevésbé pedig a kárpátaljai szór-
ványban élők (44,2 átlagpont) rádióznak.

Az autórádió használata három régióban is a második helyen következik. A legnagyobb arányban 
az anyagilag legjobb körülmények között élő – következésképpen a legnagyobb autóparkkal rendel-
kező – felvidékiek körében használják, ahol válaszadóink tömb–szórványra való tekintet nélkül 60 
átlagpontnyi gyakorisággal rádióznak autóvezetés közben. Erdélyben és a Vajdaságban ugyanez az 
érték 40 átlagpont körül mozog, míg Kárpátalján mindössze 30,8–33,2 átlagpontot tesz ki.

A hordozható rádiókészülékek használata – Kárpátalját kivéve – már lényegesen kevés-
bé népszerű. Elsősorban a szórványban élők körében, ahol csupán 12,0 (Vajdaság) és 24,6 
(Felvidék) átlagpont közötti intenzitással hallgatnak a megkérdezettek ilyen készülékeken 
rádióműsorokat.
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A rádióadásokat lehetővé tevő korszerűbb vételi módozatok közül a mobiltelefonon, illetve 
az interneten keresztül történő rádióhallgatás mértéke ugyan még elmarad az eddig felsorol-
taktól, használatuk azonban mind szórványban, mind tömbben egyre inkább jelentékenynek 
mondható. 

A mobiltelefonon való rádióhallgatás terén az erdélyi, illetve kárpátaljai szórványban élők 
mutatnak fi gyelmet érdemlő lemaradást a felvidékiek és a vajdaságiak mögött. Utóbbiak pél-
dául kétszer nagyobb intenzitással rádióznak mobiltelefon segítségével, mint az erdélyi és 
kárpátaljai szórványlakosok (22,6 szemben a 10,3, illetve 9,5 átlagponttal).

Az interneten keresztül hallgatott élő rádióadásokkal kapcsolatban úgyszintén relatíve ma-
gas értékeket regisztráltunk: a kárpátaljai, illetve a felvidéki tömbben (13,3, és 26,1 átlagpont 
között). Mindez azt jelzi, hogy az internetes rádiózás egyre számottevőbb pozíciót foglal el a 
vizsgált opciók között.72

A rádióadások műholdas és kábeles (televíziókészüléken való) használata egyelőre az utol-
só helyet foglalják el (kárpátaljai szórvány: 2,8, vajdasági tömb: 12,8 átlagpont). Ezen belül 
mindegyik régióban a szórványterületek rádióhallgatói között vannak jóval kevesebben azok, 
akik használják a tárgyalt elérhetési módokat.

A rádióhallgatás különböző helyszínei vonatkozásában az a tendencia érvényesül, mely 
szerint a rádiózás tömb–szórványra való tekintet nélkül továbbra is döntően otthoni kikap-
csolódási tevékenységnek számít.
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Leginkább hol szokott rádiózni?*
(tömb–szórvány szerint)

otthon
utazáskor
munkahelyen

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

72  Aminek némiképpen csupán az mond ellent, hogy a világhálón elérhető hangtárak használata – például a 
médiaklikk.hu – mindössze 5,3 (a kárpátaljai tömb), illetve 17,4 (a felvidéki tömb) átlagpont között mozog.
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Ezen belül a szórványban élők a tömbterületek lakóinál három régióban is néhány 
átlagponttal kevésbé hallgatnak rádiót otthonukban (csupán Kárpátalján fordított a 
helyzet), ami azonban nem jelenti azt, hogy körükben ne ugyanúgy az otthoni rádiózás 
állna az első helyen, méghozzá igen számottevően megelőzve a másik két rádióhallgatási 
formát. A kárpátaljai szórványlakosok például nyolcszor, a vajdaságiak négyszer, az er-
délyiek pedig háromszor gyakrabban hallgatnak rádiót otthon, mint a munkahelyükön, 
és utazás közben is nagyságrendekkel kevésbé jellemző rájuk a rádióhallgatás. Egye-
dül a felvidéki szórványban élők esetében mutatkozik eltérő gyakorlat, ahol csaknem 
ugyanolyan arányban hallgatnak rádióadásokat otthon és utazás közben, emellett pedig 
a munkahelyükön is lényegesen nagyobb gyakorisággal rádióznak, mint a többi szór-
ványrégióban. 

4.3. A rádióadók hallgatottsági intenzitása

A korábban idézett drasztikusan csökkenő arányban (még) rádiózó határon túli magyarok73 
a különböző – nyelvi, illetve közszolgálati/kereskedelmi adók szerint elkülönülő – rádióállo-
másokat az alábbi táblázatban, valamint a 28–30. grafi konokon látható intenzitással hallgat-
ják tömb–szórvány szerinti bontásban.

13. táblázat

Milyen gyakran hallgatja az alábbi rádióadókat?*

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

magyar nyelvű regionális, vagy helyi kereskedelmi adók 45,7 33,9 34,3 20,7

KOSSUTH Rádió 30,7 29,0 36,2 37,1

magyarországi kereskedelmi rádió (Class FM) 16,1 22,8 62,5 59,4

többségi nyelvű kereskedelmi 23,5 31,7 43,5 44,1

PETŐFI Rádió 20,3 17,3 35,2 39,5

állami rádiók magyar nyelvű adásai 17,0 18,8 40,5 28,8

többségi nyelvű közszolgálati 13,4 9,5 32,5 22,7

DANKÓ Rádió 10,8 4,7 24,1 20,0

BARTÓK Rádió 8,5 7,4 18,1 13,7

Magyarországról sugárzó határmenti, regionális rádiók 6,2 7,6 22,4 20,2

Duna World Rádió 3,8 2,7 13,1 10,0

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

magyar nyelvű regionális, vagy helyi kereskedelmi adók 45,8 36,9 72,0 39,2

KOSSUTH Rádió 55,6 78,2 34,7 30,6

magyarországi kereskedelmi rádió (Class FM) 45,3 44,5 36,7 24,7

73  Lásd: 25. ábra.
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Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

többségi nyelvű kereskedelmi 29,9 32,7 31,3 38,1

állami rádiók magyar nyelvű adásai 13,1 29,1 49,5 50,3

többségi nyelvű közszolgálati 20,8 31,5 26,3 29,3

DANKÓ Rádió 17,9 23,1 12,9 6,0

BARTÓK Rádió 14,4 26,9 14,8 6,0

Magyarországról sugárzó határmenti, regionális rádiók 7,6 20,0 16,2 4,6

Duna World Rádió 4,6 8,9 7,5 4,4

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem hallgatja….100–gyakran hallgatja

Ami a közszolgálati rádiók regionális hallgatottsági gyakoriságainak összehasonlítását illeti74 
– hasonlóan az eddig egyéb vonatkozásban tapasztalt gyakorlathoz – mind egyezéseket, mind 
lényeges különbségeket is regisztráltunk.
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Milyen gyakran hallgatja az alábbi közszolgálati rádióadókat?*
(tömb–szórvány szerint)

Kossuth Rádió
Petőfi Rádió
állami magyar adások
többségi közszolgálati

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

Utóbbiak közül elsőként az említhető, hogy a Kossuth Rádió csupán két régióban 
(Erdélyben és Kárpátalján) került az első helyre, míg a Felvidéken és a Vajdaságban az ottani 
közszolgálati rádiók magyar adásait hallgatják a legnagyobb intenzitással. 

74  Ezeket a jobb áttekinthetőség kedvéért két csoportra bontva mutatjuk be a hallgatottsági intenzitás mérté-
ke szerint.
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A Kossuth Rádió dominanciája különösen a kárpátaljai szórványban kiemelkedő (csak-
nem 80 átlagpont), amihez képest műsorait a többi szórványrégióban mindössze 29–37 át-
lagpontnyi intenzitással hallgatják.

A Petőfi  Rádió esetében ekkora különbségeket nem tapasztaltunk: adásait leginkább a 
kárpátaljai és a felvidéki (44,5–39,5 átlagpont), legkevésbé pedig az erdélyi, illetve vajdasági 
szórványban hallgatják (17,3–24,7 átlagpont).

Ami az asszimiláció szempontjából lényeges többségi nyelvű közszolgálati rádióadók hasz-
nálatát illeti, a tömbben élőkhöz képest a kárpátaljai szórványon kívül (31,5 átlagpont) sehol 
nem jelentősebb a hallgatottsága: az erdélyi és felvidéki szórványlakosok például sokkal ke-
vésbé hallgatják, mint a tömbrégiókban élők.

A magyarországi közszolgálati rádiók következő kategóriáját azok az adók alkotják, melyek 
hallgatottságának intenzitása számottevően alatta marad az eddig tárgyalt rádióadókéhoz képest.
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Milyen gyakran hallgatja az alábbi közszolgálati rádióadókat?*
(tömb–szórvány szerint)

Bartók Rádió
Dankó Rádió
Duna World Rádió

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

Különösen érvényes mindez tömb–szórványra való tekintet nélkül Erdélyre, ahol a három 
rádióadót mindössze elenyésző, 2,7–10,8 átlagpont közötti mértékben hallgatják csupán, de 
ugyanez a helyzet a vajdasági szórványban is, ahol a Bartók, Dankó és Duna World rádiókat 
is mindössze 4,4–6,5 átlagpontnyi intenzitással használják.

A Felvidéken ehhez képest relatíve pozitívabb a kép: a most tárgyalt rádióadókat 10,1 és 
24,1 átlagpont közötti gyakorisággal hallgatják, ezen belül a szórványban élők néhány szá-
zalékponttal kevésbé. 

Kárpátalján épp fordított a helyzet: az ottani szórványlakosok mindhárom rádióadót 
gyakrabban hallgatják, mint a tömb területeken élők: leginkább a Bartók és Dankó rádiókat 
(relatíve igen magasnak mondható 26,9 és 23,1 átlagpont között).
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A kereskedelmi rádióadókkal kapcsolatban régiónként, valamint tömb–szórvány szerint 
alapvetően eltérő hallgatási gyakorlatot tapasztaltunk.
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Milyen gyakran hallgatja az alábbi kereskedelmi rádióadókat?*
(tömb–szórvány szerint)
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Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran

Erdélyben és a Vajdaságban a magyar nyelvű kereskedelmi rádiók dominanciája érvénye-
sül, noha tömb–szórvány szerint közel sem ugyanolyan arányban. Ez alatt az értendő, hogy 
a szórványban élők mindkét régióban lényegesen kisebb gyakorisággal hallgatják ezeket a 
helyi/regionális magyar rádiókat (33,9 és 39,2 átlagpont között a tömbben mért 45,7 és 72,1-
hez képest), ami nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy szórványban e téren a kínálat 
mindenütt lényegesen korlátozottabb.

A Felvidéken és Kárpátalján a magyarországi kereskedelmi rádió (elsősorban a Class FM) 
foglalja el a vezető helyet mind szórványban, mind tömbben. Ennek oka a kedvező vételi 
lehetőségeken túl alighanem abban keresendő, hogy a tárgyalt két régióban épült ki a legcse-
kélyebb mértékben a magyar nyelvű regionális rádiók hálózata.

A többségi nyelvű kereskedelmi rádióadók népszerűsége régiónként ugyancsak változatos 
képet mutat. Ezeket leginkább az asszimiláció által fokozottan érintett felvidékiek hallgatják 
(44 átlagpont), a többi régióban pedig inkább a szórványlakosok számítanak a szerb, ukrán 
és román kereskedelmi adók hallgatói közé (31,7–38,1 átlagpont).

Az elmondottak ugyan azt jelzik, hogy a szórványban élők médiahasználatuk most vizs-
gált dimenziójában relatíve érintettebbek a többségi nyelven történő rádiózásban, a követ-
kező grafi kon azonban ezt a képet – ugyan csupán az anyanyelvi, illetve többségi nyelvű 
rádióhallgatás speciális szempontjából – némiképpen árnyalja.
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4.4. A rádiós műsortípusok hallgatottsági intenzitása

Az anyanyelvi, illetve többségi nyelvű rádióhallgatási szokások tekintetében nem érdektelen 
annak vizsgálata, hogy a hallgatók vajon melyik nyelvet választják akkor, ha ugyanaz a műsor 
(politikai, sport, egyéb élő közvetítések) azonos időben és mindkét nyelven elérhető számukra.
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Rádióhallgatási szokások – anyanyelvi és többségi nyelvű dimenzió
(tömb–szórvány szerint)

Jelmagyarázat:

„Milyen nyelven hallgatja Ön azokat a műsorokat, melyeket egyszerre (egyazon időben) a magyar és a román, szerb stb. 

rádió is közvetít?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–kizárólag többségi nyelven….100–kizárólag magyarul

A grafi kon tömb–szórvány megoszlásai ezzel kapcsolatban méltán mondhatók meglepőnek, hiszen 
válaszadóink az erdélyi szórványlakosokon kívül75 mindenütt nagyságrendileg igen magas, a tömbben 
élőkkel azonos intenzitással hallgatják anyanyelvükön a tárgyalt „párhuzamos” rádióműsorokat. 

Mindazonáltal a tömbben, illetve szórványban élő határon túli magyarság rádióhallgatási 
gyakorlata terén léteznek igen számottevő eltérések is, melyeket a következő konkrét példák 
alapján részletezünk.

Ezzel kapcsolatban elsőként azt vizsgáljuk, hogy a Magyarországról sugárzott közszolgála-
ti rádióműsorok közül a határon túli magyarságon belüli folyamatokra leginkább koncentrá-
ló „Határok nélkül” című műsor hallgatottsága az elmúlt években miként alakult, és mindez 
hogyan tükröződik a tömb- illetve szórványban élők rádiózási gyakorlatában.

75  Ami újabb bizonyítéka annak, az elemzésünk során már több ízben említett tendenciának, mely szerint 
az anyanyelvi médiahasználat szempontjából a magyar határhoz közeli erdélyi szórványban élők mondhatók a 
leginkább asszimiláns gyakorlatot folytatónak.
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Milyen gyakran hallgatja a Kossuth Rádió „Határok nélkül” című műsorát?
(2011–2014)

gyakran
ritkán
soha

A teljes népességekre vonatkozó idősoros adatok azt mutatják, hogy a műsort különbö-
ző gyakorisággal hallgatók részaránya 2011 és 2014 között mindenütt megnőtt (20,7% és 
42,8%). Amíg például korábban a műsorra soha nem kapcsoló rádióhallgatók aránya igen 
tetemes, 54,2% és 71,0% volt, jelenlegi részarányuk mindössze 23,7–50,0%-ot tesz ki.76 

76  Ami azonban különösen az erdélyiek és a felvidékiek esetében továbbra is igen magasnak mondható, 
hiszen – mint láthattuk – az egyébként is drasztikusan csökkenő rádiózók körében minden második válaszadó 
egyáltalán nem hallgatja a „Határok nélkül” műsorát.
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Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…100–gyakran
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A műsorfolyam iránti érdeklődés megnövekedése azonban igen számottevő eltérést mutat 
tömb–szórvány szerint. A 33-34. ábrákon látható megoszlások egyértelműen arra utalnak, 
hogy a kedvezően alakuló hallgatottsági intenzitás három régióban is (Erdély, Felvidék, Vaj-
daság) elsősorban a tömbben élő rádióhallgatóknak köszönhető. Hozzájuk képest a szórvány-
lakosok 50,1-60,6%-a továbbra sem mutat érdeklődést a tárgyalt műsor iránt. Mindez az er-
délyi – mint utaltunk rá, többségében a határ mentén – szórványban élő rádiózókra jellemző 
leginkább, akiknek csaknem kétharmada továbbra sem hallgatja a műsort, emellett pedig 
a felvidéki és vajdasági szórványlakosoknak is több mint a fele ebbe a kategóriába tartozik.

A kivételt ez esetben is a kárpátaljaiak jelentik, ahol a szórványban élők háromszor töb-
ben hallgatják „gyakran” a „Határok nélkül” című műsort (45,1%), mint azok, akik „soha” 
(15,7%).

Mindehhez igen közeli tendenciákat regisztráltunk a különböző magyar nyelvű rádiós 
műsortípus preferenciákkal kapcsolatban is. (14. táblázat, 35–36. ábra)

14. táblázat

Magyar nyelvű rádiós műsortípus preferenciák – Hallgatottsági intenzitás*

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlagok 42,9 32,5 36,3 32,1

hírek, hírműsorok 74,7 65,0 72,8 64,5

könnyűzenei műsorok 59,4 43,9 64,3 58,7

szórakoztató műsorok, kabaré 52,3 48,4 46,5 42,3

a határon túli magyarság számára sugárzott műsorok 44,8 36,3 40,1 39,5

kulturális műsorok 48,4 40,4 48,2 38,4

népzenei műsorok 50,5 33,8 36,6 31,4

vallási műsorok általában 49,2 24,7 25,5 23,1

közéleti, elemző, és vitaműsorok 34,3 25,6 37,7 26,5

tudományos, történelmi műsorok 37,2 30,4 30,2 25,2

mise, istentisztelet közvetítés 47,5 27,8 24,4 21,0

klasszikus zenei műsorok 36,8 28,1 30,3 30,6

környezetvédelmi műsorok 31,8 24,5 22,5 19,0

hangjáték, rádiójáték 31,0 22,3 32,2 26,6

nyelvművelő műsorok 26,2 21,7 19,0 19,5

gyermek, ifj úsági műsorok, mesék 20,5 14,8 14,8 14,7

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlagok 40,3 47,1 38,1 32,5

hírek, hírműsorok 76,6 82,0 70,8 63,1

könnyűzenei műsorok 48,0 64,2 56,9 41,2

szórakoztató műsorok, kabaré 50,3 59,9 48,3 45,7

a határon túli magyarság számára sugárzott műsorok 54,9 70,9 48,3 39,4
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Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

népzenei műsorok 33,4 44,8 45,3 37,8

vallási műsorok általában 45,2 52,4 26,9 31,5

közéleti, elemző és vitaműsorok 34,9 44,3 31,7 24,2

tudományos, történelmi műsorok 30,4 45,3 37,1 32,8

mise, istentisztelet közvetítés 44,8 49,2 24,8 32,6

klasszikus zenei műsorok 13,7 14,4 32,8 21,3

környezetvédelmi műsorok 52,9 44,2 31,3 26,5

hangjáték, rádiójáték 21,5 20,6 28,9 20,0

nyelvművelő műsorok 18,0 29,6 22,8 18,8

gyermek, ifj úsági műsorok, mesék 16,8 28,3 18,2 14,0

„Ön milyen gyakran hallgatja az alább felsorolt magyar nyelvű rádióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem hallgatja….100–gyakran hallgatja

A különböző műsortípusok előző táblázatunkban részletesen bemutatott hallgatottsági 
preferenciáinak regionális átlagai világosan körvonalazzák azt a tömb–szórvány szerint há-
rom régióban, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban is érvényes tendenciát, hogy az anya-
nyelven való rádiózás elsősorban a tömbben élő határon túli magyarságra jellemző.

35. ábra

42,9

32,5

36,3

32,1

40,3

47,1

38,1

32,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Magyar nyelvű rádiós műsortípus preferencia regionális átlagok*
(tömb–szórvány szerint)

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran hallgatja a magyar nyelvű rádióműsorokat?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem hallgatja….100–gyakran hallgatja
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Az említett három régióban a szórványban élők egyaránt csupán 32 átlagpontnyi gya-
korisággal követik a vizsgált rádióműsor típusokat, ami Erdélyben marad el leginkább (tíz 
átlagponttal) a tömb területeken rádiót hallgatók esetében mért szintnél. 

A kárpátaljai szórványlakosok rádiózási szokásai a most tárgyalt műsortípus preferenciák 
regionális átlagainak alapján még plasztikusabban szemléltetik, hogy ebben a régióban – 
szemben a többivel – a szórvány lét nem jár automatikusan az anyanyelven való rádióhallga-
tástól való számottevő mértékű elfordulással.

Az előbbi tapasztalatot igazolják a 36. grafi konon látható adatsorok is, melyen az látható, 
hogy válaszadóink a nemzeti identitás megőrzése szempontjából különösen fontos rádiómű-
sor típusokat tömb–szórvány szerint milyen gyakorisággal hallgatják.
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Magyar nyelvű rádiós műsortípus preferenciák*

1
2
3
4

Jelmagyarázat:

„Ön milyen gyakran hallgatja az alább felsorolt magyar nyelvű rádióműsorokat?”

1 – a határon túli magyarság számára sugárzott műsorok

2 – kulturális műsorok

3 – hírek, hírműsorok

4 – közéleti, elemző és vitaműsorok

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha nem hallgatja….100–gyakran hallgatja

A televíziónézéssel kapcsolatban bemutatott tendenciák analógiájára ez esetben is min-
denütt a hírműsorok dominanciája érvényesül (63,1 és 82,2 átlagpont között), amit három 
régióban (Erdély, Felvidék, Vajdaság) jelentősen leszakadva a határon túli magyarság életével 
foglalkozó, valamint a kulturális műsortípusok hallgatottsága követ, míg utolsó helyen a 
közéleti/politikai rádiós elemző és vitaműsorok állnak (leginkább az erdélyi, illetve felvidéki 
szórványban élő hallgatók körében).
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A rádióhallgatással kapcsolatban bemutatott szerteágazó adatsorok végeredményben arra 
engednek következtetni, hogy a rádiózás radikális visszaesése ellenére ez az információforrás 
továbbra sem képezi elhanyagolható részét a határon túli magyarság médiahasználatának. 
Mindez azonban elsősorban a tömb területeken élők esetében igaz, mert a szórvány régiók 
lakosai – az idézett kárpátaljai kivételektől eltekintve – az anyanyelven való rádióhallgatás 
iránt több tekintetben is kevésbé bizonyultak érdeklődőnek.

5. Internethasználat tömb–szórvány szerint

Amint azzal korábbi médiakutatásaink elemzései során már részletesen foglalkoztunk, az inter-
net a határon túli magyarság médiafogyasztásában is megkerülhetetlen és egyre dominánsabb 
tényezőként van jelen,77 aminek bizonyítékát jelen elemzésünk fi ktív médiafelület hierarchiával 
foglalkozó fejezetében is láthattuk. A továbbiakban ezért azt vizsgáljuk, hogy az internet térhó-
dítása terén vajon tapasztalhatók-e – s ha igen, milyen fokú – eltérések tömb–szórvány szerint.

5.1. Az internet-hozzáférés és az internethasználat helyszínei

A feltett kérdésre elsőként az otthoni internet-hozzáférés (lefedettség) aránya alapján keressük 
a választ.
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Otthoni internethozzáférés
(tömb–szórvány szerint)

77  Dobos i. m. (8. lj.) 151–192.
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A grafi kon adatsorai alapján elmondható, hogy három régióban a szórványban élők ház-
tartásaiban nagyobb a lefedettség, s csupán a Vajdaságban fordított a helyzet. Ezzel együtt 
az internet-hozzáférés mértéke közötti különbség tömb–szórvány szerint egyetlen kivételtől 
eltekintve nem bizonyult számottevőnek. Utóbbi esetben ugyanis már igen lényeges az eltérés 
a székelyföldi, illetve szórvány területeken élők internet lefedettsége között: előbbiek ottho-
nában csaknem 20%-kal kevesebb az internetkapcsolat, ami alig lépi túl az 50%-ot (szemben 
például a felvidéki és vajdasági tömbben élők körében mért 76%-kal).

A szórványlakosok intenzívebb internethasználatát még pregnánsabban bizonyítja követ-
kező grafi konunk, amely a világhálót soha nem használók arányát szemlélteti.
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Az internetet soha nem használók részaránya
(tömb–szórvány szerint)

Eszerint szórványban – a Vajdaság kivételével – számottevően magasabb a valamilyen gya-
korisággal internethasználók részaránya, következésképpen lényegesen kevesebb a nem inter-
netezőké. Itt ugyancsak visszaigazolódik az erdélyi tömbben élők tekintélyesnek mondható 
lemaradása, hiszen – a kárpátaljai tömb területek lakosaival egyetemben – közülük minden 
harmadik válaszadó nem internetezik, miközben ez az arány a szórványban élők körében 
három régióban is mindössze 20% körüli.

Az internethasználat intenzitása szempontjából ezúttal is egyértelműen a Felvidéken a leg-
jobb a helyzet, ahol tömbben csupán minden hatodik válaszadó nem internetezik, a szór-
ványban pedig ez az arány még elenyészőbb, mindössze 5,5% (ami azt jelenti, hogy az ott élő 
szórványlakosok 94,5%-a használja valamilyen gyakorisággal az internetet).

A bemutatott adatok tehát azt bizonyítják, hogy – néhány elhanyagolható kivételtől elte-
kintve – mind az internetkapcsolattal való lefedettség, mind az internethasználat gyakorisága 
terén a szórványlakosok kisebb-nagyobb arányban megelőzik a tömbben élőket.

A továbbiakban mindennek a formai és tartalmi vonatkozásait elemezzük. Elsőként aszerint, 
hogy az internetet válaszadóink milyen eszközök segítségével és milyen helyszíneken használják.
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15. táblázat

Milyen módon és helyeken szokott internetezni? (százalékban)

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

otthoni számítógépen/laptopon 72,4 67,1 78,9 68,7

más családtagoknál, barátoknál 20,6 13,1 24,2 29,2

mobil eszközön keresztül (okostelefon, vagy tablet) 44,4 32,9 48,7 50,0

munkahelyen 28,9 18,4 42,7 38,6

iskolában 8,9 8,6 19,4 21,1

nyilvános helyen (kávézó stb.) WIFI-n keresztül 32,0 19,8 33,9 35,4

utazáskor (közlekedés közben) 24,9 20,1 29,9 27,1

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

otthoni számítógépen/laptopon 63,2 74,1 79,4 74,0

más családtagoknál, barátoknál 18,4 10,3 20,2 19,9

mobil eszközön keresztül (okostelefon, vagy tablet) 20,0 25,0 33,8 29,8

munkahelyen 22,0 16,9 20,5 19,2

iskolában 9,6 4,1 7,7 6,8

nyilvános helyen (kávézó stb.) WIFI-n keresztül 16,2 11,5 22,6 16,1

utazáskor (közlekedés közben) 14,0 12,2 21,2 12,9

Az előző – s az internetezés intenzitása szempontjából a szórványban élők előnyét mutató – 
tendenciához képest némiképpen meglepő, hogy az otthoni világháló-használat terén három 
régióban is (Kárpátalját kivéve) a tömb területek lakosai bizonyultak aktívabbnak, ugyan 
csupán relatíve csekély mértékben. (39. ábra)

Közel ugyanez a helyzet az egyre tekintélyesebb mértéket öltő mobil készülékeken 
(okostelefonon, illetve tableten) való internetezés esetében is. Különösen Erdélyben, ahol a 
tömbben 12 százalékponttal többen használják ezeket az eszközöket internetezésre, mint a 
szórványban.

Mindez arra utal, hogy – amint azt az imént láttuk – a teljes népességre vetítve ugyan a 
szórványlakosok körében elterjedtebb az internet-hozzáférés, ám akik interneteznek, mind az 
otthoni, mind a mobil készülékeket relatíve nagyobb gyakorisággal használják.

Hasonló tendenciákat tapasztaltunk az internetezés egyéb helyszínei szerint is: utazáskor, 
valamint a munkahelyükön csaknem mindegyik régióban – úgyszintén Kárpátalján kívül – a 
szórványlakosok használják kevésbé a világhálót.
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Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Milyen módon és helyeken szokott internetezni?
(tömb–szórvány szerint)

otthon
okostelefonon, tableten
munkahelyen
nyilvános helyen (wifi)
utazáskor

Az internetezés formai vonatkozásaival, illetve annak háttértényezőivel kapcsolatban (hoz-
záférés/lefedettség, eszközhasználat, helyszínek) most bemutatott tömb–szórvány szerint elté-
rések ugyan több szempontból fi gyelmet érdemelnek, ám összességében nem cáfolják azt az 
alaptendenciát, mely szerint a határon túli magyar közösségek információs terében a világháló 
használata egyre inkább megkerülhetetlen – és egyre átütőbb – entitásként van jelen. 

A továbbiakban ennek részleteit vizsgáljuk immáron a tartalmi vonatkozások szintjén, a konkrét 
internet használati gyakoriságokkal, valamint az internetezés különböző céljaival kapcsolatban.

5.2. Internethasználat gyakoriságok

Elemzésünk fókuszába a tömbben és szórványban való internetezés intenzitását állítjuk, melyet 
előbb a családokon belüli kétgenerációs (szülők-gyerekek) szinten, majd a különböző nyelvű hon-
lapok látogatottsága, tehát a nyelvi dimenzió mentén vizsgálunk. Befejezésül pedig annak bemuta-
tása következik, hogy a világhálón való információszerzés célja szerint miként alakult az internet-
használat intenzitása a vizsgált magyar közösségek tömbben és szórványban élő rétegeinek körében.

5.2.1. A kétgenerációs internethasználat

Kutatásunk teljes népességre vonatkozó idősoros adatai azt mutatták, hogy igen erőteljesen 
bezáródik az olló a nemzedékek közötti világháló-használat terén. Ennek oka, hogy amíg a 
gyermekek internet használati gyakorisága a korábbi – szüleikét még igen számottevő mér-
tékben meghaladó – magas szinten maradt, a szülőké mindegyik régióban megnőtt.78

78  Dobos i. m. (1. lj.).
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Kétgenerációs internethasználat gyakoriságok
(tömb–szórvány szerint)

felnőtt családtagok
gyermekeik

Jelmagyarázat:

„Milyen gyakran szoktak internetezni?”

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–naponta többször

A tömb–szórvány szerinti megoszlások (40. ábra) ugyanezt a tendenciát körvonalaz-
zák. Egyetlen régiót, Kárpátalját leszámítva, ahol tömb–szórványra való tekintet nél-
kül a gyermekek szüleiknél még mindig mintegy 20 átlagponttal többet interneteznek. 
Egyebütt a két nemzedék internetezési gyakorisága között már sokkal csekélyebb eltéré-
seket regisztráltunk. 

Mindez leginkább a felvidékiekre (valamint a vajdasági tömbben élőkre) igaz, ahol a szü-
lők és gyerekeik gyakorlatilag ugyanakkora intenzitással használják az internetet (63,6 és 
72,8 átlagpont között). Tömb–szórvány szerint továbbra is Erdélyben mértük a legnagyobb 
különbségeket, amivel kapcsolatban újra beigazolódott a tömbben élők relatív lemaradása a 
szórványterületeken élőkhöz képest. Ez annyit tesz, hogy amíg a székelyföldi felnőttek köré-
ben még mindig nem éri el az 50 átlagpontot a világhálót használók részaránya, szórványban 
ennél 10 átlagponttal nagyobb gyakorisággal interneteznek a szülők (alig 7 átlagponttal el-
maradva gyermekeik mögött).

Ez utóbbi példa is azt mutatja, hogy az internethasználat intenzitása terén tömb–szórvány 
szerint ugyan régiónként több tekintetben is eltérő gyakorlatot regisztráltunk, adataink ösz-
szességében arra utalnak, hogy a szülő-gyerek viszonylatban az utóbbiak javára egyelőre még 
meglévő előny már a közeljövőben tovább szűkülhet.
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5.2.2. Internethasználat a honlapok nyelve szerint

Visszatérve a határon túli felnőtt korú magyar népesség internetezési szokásainak vizsgálatához, a 
nemzeti identitás megőrzése szempontjából különösen fontos tényező, hogy milyen – magyar, több-
ségi avagy egyéb idegen – nyelvű honlapokat látogatnak a világhálón, és mekkora gyakorisággal.
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Internethasználat a honlapok nyelve szerint*
(tömb–szórvány szerint)

magyarországi honlapok
regionális magyar honlapok
többségi nyelvű honlapok
egyéb idegen nyelvű honlapok

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

Az ezzel kapcsolatos adatsorokat bemutató grafi kon alapján elmondható, hogy a szór-
ványban élők csaknem mindenütt jelentősen kevésbé látogatnak magyar nyelvű honlapokat 
a tömbterületek lakóihoz képest.79 Mindez leginkább Erdélyben és a Vajdaságban jellemző, 
ahol a szórványlakosok már 15-15 átlagponttal kevésbé interneteznek anyanyelvükön, mint a 
tömbben élők. További általánosan érvényes tendencia ezen kívül, hogy szórványban mind-
egyik régióban intenzívebben használják a többségi nyelvű, és lényegesen kevésbé a helyi, regi-
onális magyar nyelvű portálokat (különösen az erdélyi, illetve a kárpátaljai szórványban élők).

Az interneten való nyelvhasználattal kapcsolatban most jelzett három – egymást erősítő – 
tendencia egyaránt erőteljesen és egyértelműen negatív fejleményként értékelhető a határon 
túli szórványban élők médiahasználata, valamint anyanyelvi információszerzése szempont-
jából. Olyannyira, hogy elképzelhető: körükben az internethasználat már a közeljövőben a 
hagyományos médiafelületekhez képest számottevőbb asszimilációs, illetve nyelvváltási té-
nyezőként jelenhet meg.

79  E vonatkozásban az egyetlen kivétel a felvidéki szórványlakosok gyakorlatához fűződik, akik néhány át-
lagponttal nagyobb arányban kattintnak magyar honlapokra, mint az ottani tömbterületek lakói.
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5.2.3. Internethasználat az információszerzés céljai szerint

A határon túli magyarság internetezési gyakorlatával kapcsolatban végezetül azt vizsgáljuk, 
hogy válaszadóink milyen célokra használják azt, s tömb–szórvány szerint e tekintetben mi-
lyen eltérések fi gyelhetők meg. Ez esetben a nyelvhasználattól függetlenül tehát azt követjük 
nyomon, hogy az internet segítségével elérhető szertágazó interaktív és egyéb tevékenységek 
terén mutatkozik-e, s ha igen, mekkora különbség a tömbben, illetve szórványban élő inter-
nethasználó határon túli magyarok gyakorlata között.80

42. ábra

47,1

57,5

71,6

63,8

56,1 58,2

48,5

52,7

8,9 8,9

14,6
10,3

6,2
6,9

5,3

9,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány

Milyen célra használják az internetet?*
Munkavégzés, távmunka
(tömb–szórvány szerint)

munkavégzés
távmunka

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

A munkavégzési céllal internetezők három szórványrégióban (Erdély, Kárpátalja és 
Vajdaság) gyakrabban használják a világhálót, mint a tömbben élők. Az utóbbi két ré-
gióban még csupán árnyalatnyival, az erdélyi szórványlakosok azonban már jelentősen, 
10 átlagponttal intenzívebben interneteznek a munkavégzésükkel kapcsolatban (57,5 
átlagpont).

A leginkább azonban e célból a felvidékiek használják a világhálót, ahol ugyan a tömb-
ben élők vezetnek (71,6 átlagpont), ám az ottani szórványlakosok még így is lényegesen 
gyakrabban interneteznek munkavégzés céljából (63,8 átlagpont), mint az egyéb régiók-
ban élők, tekintet nélkül a tömb–szórvány megoszlásra.

80  A világháló-használat most tárgyalt tartalmi elemeit annak különböző céljai szerint korábbi kutatásunk-
hoz képest egy terjedelmesebb, tizennyolc itemből álló kérdéssor segítségével vizsgáltuk, melyeket a jobb átte-
kinthetőség kedvéért néhány, a grafi konokon látható gyűjtőkategóriába soroltuk.
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Noha a határon túli magyarság médiahasználatának kutatása során első ízben vizsgált in-
terneten keresztül megvalósuló távmunkával kapcsolatban az előbbinél – mind szórványban, 
mind többen – számottevően alacsonyabb (5,3 és 14,6 átlagpont közötti) gyakoriságokat 
regisztráltunk, mindez a munkapiac ezen, jelenleg még igen csekély hányadot kitevő szeg-
mensét tekintve egyik régióban sem mondható elhanyagolható mértékűnek. 

Összességében elmondható, hogy a határon túli magyarság körében tömbre, illetve szór-
ványra való tekintet nélkül kiterjedtnek mondható kapcsolat van az internethasználat és a 
munkavégzés között, amit – mint hamarosan látni fogjuk – csupán a világhálón való inter-
perszonális kapcsolattartás előz meg.
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Milyen célra használják az internetet?*
Szórakozás

(tömb–szórvány szerint)

internetes játékok
zenék, filmek letöltése

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

A szórakozás (internetes játékok, zenék, fi lmek letöltése) céljából történő internetezésre vonatko-
zó adatsorok megközelítőleg a munkavégzéssel kapcsolatban bemutatott arányban képezik részét a 
határon túli magyarság médiahasználatának. Az előbbiekben látott megoszlásokhoz képest a válto-
zást az jelenti, hogy ez esetben a szórványban élők mutatnak némiképpen csekélyebb hajlandóságot 
az interneten található szórakozási tartalmak iránt (különösen a zenék és fi lmek letöltése terén). 

Az azonban a most vizsgált tömb–szórvány viszonylatban is beigazolódni látszik: a szó-
rakozás – mint a világháló legfőbb „húzó” faktora – céljából történő határon túli magyar 
internethasználati gyakorlat végeredményben azt mutatja, hogy a szórakozás iránti tartal-
mak követése ugyan markánsan jelen van a határon túli magyar internetező válaszadók 
médiahasználatában is, ennek mértéke azonban sem tömbben, sem szórványban nem mu-
tat aránytalan mértékű – például a televíziónézés esetében regisztrált – egyensúlyvesztést a 
tömegkulturális tartalmak javára.
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Ami a leginkább hagyományosnak mondható internetes műfajokat/tartalmakat illeti (az 
internetes újságok/honlapok olvasása, az online rádiók és televíziók műsorainak hallgatása 
és nézése), az irántuk való érdeklődés mértéke – különösen a szórványokban – mindegyik 
régióban elmarad az előbbiekben bemutatott – a munkavégzést segítő, illetve a szórakozást 
szolgáló – internetfelületek használatához képest.
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Milyen célra használják az internetet?*
Információszerzés és -csere

(tömb–szórvány szerint)

1
2
3

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

1 – internetes újságokat olvasnak

2 – online rádiókat hallgatnak, és televíziókat néznek

3 – aktívan részt vesznek a különböző internetes fórumokon

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

Az internetes újságok olvasása ugyan még megközelíti, vagy eléri (csupán a Felvidéken és 
a vajdasági tömbben) az 50 átlagpontot, ám az internetes fórumokon mindössze 13,2 és 28,1 
átlagpontnyi arányban vesznek részt, míg az online rádió és televízió használók csupán 21,7 
és 37,3 közötti intenzitással követik az adásokat. 

Noha ez utóbbi adat önmagában nem mondható kritikusan alacsonynak, nagyon való-
színű, hogy az interneten való online rádiózás és televíziózás csupán elhanyagolható mérték-
ben történik magyarul. Ezt bizonyítják a következő táblázatok teljes népességekre vonatkozó 
adatsorai is, melyek alapján elmondható, hogy a magyarországi közszolgálati csatornák inter-
neten elérhető adásait a válaszadók átlagosan alig 2,5–3,3%-ban követik.
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16. táblázat

Szokta-e az alábbi rádióadókat és televíziócsatornákat az 

interneten keresztül hallgatni/nézni? (százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

regionális átlagok 2,5 3,3 2,8 3,0

Kossuth Rádió 3,9 2,8 5,5 3,9

Petőfi  Rádió 5,4 7,6 4,0 5,0

Bartók Rádió 1,5 0,7 1,1 0,9

Dankó Rádió 0,6 2,1 0,9 0,9

Duna World Rádió 1,2 0,9 0,0 1,1

M1 3,6 6,3 7,0 5,3

M2 2,5 3,5 2,6 3,2

M3 0,7 0,4 0,7 0,9

Duna TV 4,8 5,6 4,4 4,6

Duna World 1,3 2,8 2,2 4,6

17. táblázat

Nézte-e Ön tegnap az alábbi honlapokat és teletext oldalakat?

(százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

regionális átlagok 1,6 3,4 3,9 2,9

HIRADO.HU (honlap) 1,4 2,1 4,6 2,6

AZ M1/M2/M3 honlapjai közül valamelyik 1,9 4,4 4,9 1,8

DUNA TV vagy a DUNA WORLD honlapja közül 

valamelyik

1,7 2,2 3,3 2,8

a KOSSUTH, a PETŐFI, a BARTÓK vagy a 

DANKÓ RÁDIÓ honlapja közül valamelyik

0,9 2,2 2,2 1,4

TELESPORT.HU (honlap) 2,0 4,9 4,9 3,5

MEDIAKLIKK.HU (honlap) 0,6 1,8 1,8 2,2

AZ M1/M2/M3 teletextje 2,3 7,3 7,3 5,3

DUNA TV/DUNA WORLD teletextje 2,0 2,7 2,7 3,5

Mint látható, ezek a százalékos arányok olyannyira elenyészőek, hogy tömb–szórvány szerinti tovább 
elemzésük okafogyottá vált. Mindazonáltal ezek az adatsorok éppúgy fontos tanulságokat is hordoznak 
abból a szempontból, hogy az anyanyelven sugárzott televíziós és rádiós tartalmak, honlapok, valamint 
teletextek interneten való használata terén mutatkoznak a legnagyobb tartalékok annak érdekében, 
hogy – egy átgondolt kommunikációs identitás-műsorpolitika segítségével – az egyébként igen kiemel-
kedő intenzitással internetező határon túli magyarság anyanyelvi információs tere tovább bővülhessen.

Az interneten való interperszonális kapcsolattartási formák terén tömb–szórvány szerint 
is beigazolódott, hogy a határon túli magyarság a világhálót elsősorban nem az imént bemu-
tatott konvencionálisnak mondható információs tartalmak követésére használja, hanem a 
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valóságos (családi, rokoni), vagy a virtuális interperszonális-, illetve közösségi hálózatukkal 
való kapcsolattartásra.81

45. ábra
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Milyen célra használják az internetet?*
Interperszonális kapcsolattartás

(tömb–szórvány szerint)

1
2
3

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

1 – rokonaikkal, ismerőseikkel való kapcsolattartásra használják (MSN, Skype stb.)

2 – közösségi hálózatokban vesznek részt (Facebook, Twitter stb.)

3 – ismerkedésre, társkeresésre használják

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

Ami a tömb–szórvány szerinti megoszlásokat illeti, három régióban a skype-típusú közvetlen 
kapcsolattartás szerepel az első helyen (71,3 és 79,2 átlagpont között), míg a Felvidéken már 
a közösségi hálózatokban való részvétel (Facebook, Twitter stb.) használata a dominánsabb.82

Az internetet társkeresésre használók részaránya elmarad az előbbi két kapcsolattartási 
forma mögött, ám tekintettel a téma intim jellegére feltételezhető, hogy a valóságban ennél 
többen használják erre a célra is a világhálót.

Az interneten elérhető különböző szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adataink az 
eddig látottaknál jóval nagyobb fokú regionális egyezésekről, illetve eltérésekről tanúskodnak.

81  Ez az internet által lehetővé tett funkció annál is inkább dominánssá vált, mert a közelmúltban az egyes 
családtagok – főként a fi atalok és középkorúak – szülőföldről való időszakos (vendégmunka), vagy végleges 
elvándorlása mindegyik régióban drasztikus méreteket öltött. Ennek fokozatait a BFI korábbi kutatási jelen-
téseiben tettük közzé, ám terveink között szerepel egy különálló részletes elemzés elkészítése a határon túli 
magyarság körében végbe menő migrációs folyamatokról.
82  Ez utóbbi kapcsolattartási forma alighanem ugyanúgy jelentős arányban az egymástól távol élő családta-
gok és a legbelsőbb interperszonális kör közötti kommunikációt szolgálja.
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46. ábra
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Milyen célra használják az internetet?*
Szolgáltatások használata
(tömb–szórvány szerint)

1
2
3
4
5

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Jelmagyarázat:

1 – online vásárlásokra

2 – szolgáltatások megrendelésére (koncertjegy, szállodafoglalás stb.)

3 – internetbankos szolgáltatásokra (átutalások, parkolási-, autópályadíj befi zetése stb.)

4 – hirdetések feladására, vagy keresésére (ingatlan, albérlet, használt autó stb.)

5 – hivatali ügyintézésre

* 100-as skálára transzponált átlagok: 1–soha…..100–gyakran

Ami az utóbbit illeti, a felvidékiek a szolgáltatási célból történő internethasználat terén 
mindegyik régiót magasan megelőzik (26,5 és 57,2 átlagpont között). Különösképpen a ban-
ki internetes tranzakciók, valamint az online vásárlások tekintetében, amellyel kapcsolatban 
több mint kétszeres az előnyük. További fi gyelmet érdemlő tendencia ebben a régióban, hogy 
a szórványban élők mind az öt szolgáltatástípust relatíve kevésbé használják a tömb területek 
lakóihoz képest.

Hasonló mértékű tömb–szórvány szerinti különbségeket a további három régióban nem 
tapasztaltunk, hiszen a vizsgált internetes szolgáltatások 8,2 és 31,4 átlagpont, tehát az igen 
szűk tartomány közötti használata annak a bizonyítéka, hogy az erdélyi, kárpátaljai és vaj-
dasági régiókban élők tömb–szórványra való tekintet nélkül egyaránt igen alacsony szinten 
használják a különböző szolgáltatások igénybe vételére az internetet.
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1. Melléklet 

A kutatás paraméterei

A B-Fókusz Intézet (BFI) 2014. szeptember 15. és október 15. között az NMHH Médiatudo-
mányi Intézete megbízásából szociológiai adatfelvételt végzett a határon túli magyarság köré-
ben. A vizsgálat folytatása annak, a 1994 és 2011 között végzett kutatássorozatnak, melynek 
során négy határon túli magyar közösség körében (Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a 
Vajdaságban) vizsgáltuk a határon túli magyar társadalmi lét (értékrend, identitás, életfelté-
telek, asszimilációs és migrációs folyamatok stb.) különböző aspektusait.

Kutatásunk 2011 után immáron másodszor tette vizsgálat tárgyává reprezentatív mintá-
kon a határon túli magyarság médiafogyasztási szokásait, melynek keretei között a televízió, 
a rádió és a nyomtatott sajtó használat mellett továbbra is kiemelt fi gyelmet szenteltünk az 
internethasználat legkülönbözőbb aspektusainak is.

Jelen kutatás során a megkérdezettek körét magukat magyar nemzetiségűnek valló erdélyi, 
felvidéki, kárpátaljai és vajdasági, 18 éven felüli válaszadók alkották, akiknek a kutatási min-
tán belüli részaránya szociodemográfi ai változók szerint megegyezik a legutóbbi népszám-
láláskor regisztrált alapsokasággal. (Lásd: A kutatás mintasokaságainak reprezentativitása)

Mintavételi módszerként az úgynevezett kvótás mintaalakítást használtuk. Ez a mód-
szer biztosítja, hogy a felnőttkorú erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyaroknak 
szociodemográfi ai változók szerint csaknem 100%-os esélyük legyen a megkérdezettek köré-
be való bekerülésre. Következésképpen a mintasokaságot alkotó válaszadók megoszlása mind 
a négy vizsgált régióban nemek, korcsoportok és iskolai végzettség szerint a táblázatokban 
látható statisztikai hibahatáron belüli pontossággal követi az érintett országok legutóbbi nép-
számlálásainak ottani magyarságra vonatkozó arányait.83 Következésképpen a bemutatásra 
kerülő adatok a felsorolt szociodemográfi ai változók szerint minősülnek reprezentatívnak.

A kutatási pontok (települések) száma: 

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság Összesen

75 158 43 74 350

A feldolgozás kritériumainak megfelelt kérdőívek száma:

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság Összesen

995 654 550 546 2745

83  A táblázatokban nem szereplő településnagyság és területi/közigazgatási egységek (regionális kutatási kör-
zetek) szerinti megoszlások ugyancsak megfelelnek a reprezentativitás kritériumainak.
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A kutatás mintasokaságainak reprezentativitása (százalékban)

ERDÉLY

Kérdőívszám: 995

Kutatási pontok (települések) száma: 75

SZOCIO-

DEMOGRÁFIAI

VÁLTOZÓK

ALAP-

SOKASÁG

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS SÚLYOZOTT

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS

NEMEK SZERINT

férfi ak 48,1 44,7 -3,4 47,3 -0,8

nők 51,9 55,3 3,4 52,7 0,8

KORCSOPORTOK SZERINT

18-34 évesek 32,3 30,4 -1,9 32,1 -0,2

35-54 évesek 32,1 27,3 -4,8 31,9 -0,2

55 év fölöttiek 35,5 42,3 6,8 36,0 0,5

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

általános 28,7 22,6 -6,1 30,9 2,2

szakmunkás 21,4 24,2 2,8 19,9 -1,5

érettségi 36,3 37,1 0,8 33,1 -3,2

felsőfokú 13,7 16,1 2,4 16,1 2,4

A mintaalakítás forrása: a 2011-es népszámlálási adatok (nemek, iskolai végzettség, régiók) 
és a 2002-es népszámlálási adatok alapján továbbszámolt adatok (korcsoportok, településtípus)
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

„Recensamantul populatiei si locuintelor 2002 , 18-27 martie 2002 – Structura etnica si 
confesionala, Volumul 4., Institutul National de Statistica, Bucuresti, 2003.”
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FELVIDÉK

Kérdőívszám: 654

Kutatási pontok (települések) száma: 158

SZOCIO-

DEMOGRÁFIAI

VÁLTOZÓK

ALAP-

SOKASÁG

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS SÚLYOZOTT

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS

NEMEK SZERINT

férfi ak 48,2 47,9 -0,3 49,6 +0,8

nők 51,8 52,1 +0,3 50,4 -0,8

KORCSOPORTOK SZERINT

18–34 évesek 28,6 34,4 +3,8 32,5 +3,9

35–54 évesek 36,7 42,1 +9,7 43,4 +6,7

55 év fölöttiek 34,7 23,5 -13,5 24,1 -10,6

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

általános 25,8 29,3 +3,5 25,9 +0,1

szakmunkás 31,6 21,3 -10,3 31,5 -0,1

érettségi 30,4 29,0 -1,4 30,3 -0,1

felsőfokú 12,3 20,5 +8,2 12,4 +0,1

A mintaalakítás forrása: 
www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie 
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KÁRPÁTALJA

Kérdőívszám: 550

Kutatási pontok (települések) száma: 43

SZOCIO-

DEMOGRÁFIAI

VÁLTOZÓK

ALAP-

SOKASÁG

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS SÚLYOZOTT

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS

NEMEK SZERINT

férfi ak 47,0 46,8 +0,4 47,7 +0,7

nők 53,0 53,2 –0,4 52,3 –0,7

KORCSOPORTOK SZERINT

18–34 évesek 41,0 40,5 –0,5 40,5 –0,5

35–54 évesek 26,0 28,7 +2,7 28,7 +2,7

55 év fölöttiek 33,0 30,8 –2,2 30,8 –2,2

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

általános 26,4 29,5 +3,1 26,1 –0,3

szakmunkás 15,0 13,8 –1,2 15,2 +0,2

érettségi 45,2 38,6 –6,4 45,4 +0,2

felsőfokú 13,4 18,0 +4,6 13,3 –0,1

A mintaalakítás forrása:

„A Kárpátaljai Statisztikai Hivatal közleményei az 2001. évi népszámlálásról.” Ungvár, 2002.

(Az Ukrajnában elmaradt népszámlálás miatt a 2001-es népszámlálási adatok alapján továbbszámolt/becsült adatok.)
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VAJDASÁG

Kérdőívszám: 546

Kutatási pontok (települések) száma: 74

SZOCIO-

DEMOGRÁFIAI

VÁLTOZÓK

ALAP-

SOKASÁG

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS SÚLYOZOTT

MINTA-

SOKASÁG

ELTÉRÉS

NEMEK SZERINT

férfi ak 46,5 48,0 +1,5 47,5 +1,0

nők 53,5 52,0 –1,5 52,5 –1,0

KORCSOPORTOK SZERINT

18–34 évesek 20,0 20,9 +0,9 20,9 +0,9

35–54 évesek 36,8 37,3 –0,9 37,3 –0,9

55 év fölöttiek 41,2 41,4 +0,2 41,4 +0,2

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

általános 42,9 39,9 –3,0 43,0 –0,1

szakmunkás 21,8 23,2 +1,4 21,9 +0,1

érettségi 25,0 22,2 –2,8 25,1 +0,1

felsőfokú 10,1 14,7 +4,6 10,0 –0,1

A mintaalakítás forrása:

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији.
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pubType=9
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2. Melléklet

A mintasokaságok megoszlása anyagi és szociális helyzet szerint

Kutatásunkban külön fi gyelmet szenteltünk a válaszadók anyagi-szociális helyzetének, me-
lyet 22 item alapján aszerint vizsgáltunk, hogy a válaszadók háztartásukban hányféle tartós 
fogyasztási cikkel rendelkeznek. Az alábbi anyagi javak között kiemelt helyen kezeltük a 
telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközöket.

HIFI-torony

vezetékes telefon

hagyományos mobiltelefon

okostelefon

CD-lejátszó

asztali (hagyományos) számítógép

mosogatógép

videomagnó

értékes művészeti tárgy

mikrohullámú sütő

laptop

tablet

fagyasztóláda

három évesnél fi atalabb személygépkocsi

három évesnél öregebb személygépkocsi

földtulajdon

saját kertes ház

saját tömb- vagy lakótelepi lakás

DVD-lejátszó

házimozi-rendszer

MP3/MP4 lejátszó

digitális videókamera

A kapott értékeket – „van” válaszokat – összeadva a megkérdezetteket egy új változóban négyfokozatú ordinális 

skálába soroltuk az alábbi csoportosítás szerint: 

0–6=szegény,

7–11=alsó-közép,

12–16=felső-közép,

17–22=gazdag.
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M/1. ábra
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M/2. ábra
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14,1%

31,8%

28,1%

19,3%

20,7%

49,1%
47,1%

26,9%
29,7%

35,9%

45,9%

52,5% 56,3%

23,8%

29,3%

44,3%
42,2%

6,9%

14,2%

20,5%

14,9%

9,2% 9,6% 12,5%

14,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

Anyagi helyzet a határon túli magyarság körében
(tömb–szórvány szerint)

szegény
alsó-közép
felső-közép
gazdag



A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 / 2.136

A válaszadók anyagi-szociális helyzetét az elemzés során egy háromfokozatú skála segít-
ségével munkapiaci helyzet szerint is nyomon követtük. A létrehozott változó az alábbiak 
szerint csoportosítja a válaszadókat:

1 = stabil munkapiaci helyzetű (mindig volt munkája, nem volt még soha munkanélküli); 
2 = enyhe munkanélküli érintettségű (volt már munkanélküli, de az adatfelvétel idején 

volt munkája, illetve még csak rövid ideje nincs munkája);
3 = válságos munkanélküli érintettségű (már hosszabb ideje nincs munkája, illetve az el-

múlt két évben egyáltalán nem volt munkája).

M/3. ábra
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2 – enyhe munkanélküli érintettségű

3 – súlyos munkanélküli érintettségű



III. Mellékletek 137

M/4. ábra

43,8%

53,9%
56,3%

54,1%
51,6%

59,7%
49,0%

46,8%

13,3% 12,0%

25,6%

30,1%

19,0% 18,0% 18,6%

20,2%

42,9% 34,1%

18,1% 15,8%

29,4%

22,3%

32,3% 32,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány tömb szórvány
Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság
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(tömb–szórvány szerint)

1
2
3

Jelmagyarázat:

1 – stabil munkapiaci helyzetű

2 – enyhe munkanélküli érintettségű

3 – súlyos munkanélküli érintettségű
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3. Melléklet

Telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközökkel való ellátottság

M/1. táblázat

Telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközökkel való ellátottság 

a határon túli magyarság körében (százalékban)

Erdély Felvidék Kárpátalja Vajdaság

regionális átlag 38,0 55,2 38,9 44,6

vezetékes telefon 54,3 41,9 44,9 81,3

hagyományos mobiltelefon 84,5 83,3 91,2 87,9

okostelefon 47,3 63,9 40,3 44,9

asztali számítógép 53,1 61,6 68,2 68,5

laptop 45,3 69,6 37,1 34,9

tablet 23,3 36,9 13,9 12,7

HIFI-torony 18,2 53,7 24,8 42,6

videomagnó 15,2 47,9 27,8 30,3

CD-lejátszó 44,5 72,2 48,8 59,9

DVD-lejátszó 45,1 72,7 52,8 55,1

házimozi-rendszer 12,9 31,8 14,7 18,4

MP3 (MP4) lejátszó 28,0 55,8 32,2 26,9

digitális videó kamera 23,3 26,8 9,8 17,5
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M/2. táblázat

Telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközökkel való ellátottság a határon 

túli magyarság körében tömb–szórvány szerint (százalékban)

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlag 33,9 44,1 55,1 55,5

vezetékes telefon 45,3 67,4 41,0 43,5

hagyományos mobiltelefon 86,2 82,0 81,0 87,4

okostelefon 40,9 56,6 63,3 65,0

asztali számítógép 47,8 60,9 62,1 60,5

laptop 37,4 56,9 68,0 72,6

tablet 20,2 27,8 34,6 41,3

HIFI-torony 14,1 24,2 54,2 52,9

videomagnó 14,1 16,8 48,3 47,5

CD-lejátszó 41,5 49,0 71,8 73,1

DVD-lejátszó 42,1 49,0 72,3 73,5

házimozi-rendszer 10,4 16,5 35,1 25,6

MP3 (MP4) lejátszó 19,9 39,7 54,5 58,3

digitális videókamera 20,9 26,8 30,1 20,6

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlag 39,0 40,6 44,3 45,2

vezetékes telefon 48,9 38,9 74,0 92,5

hagyományos mobiltelefon 89,3 94,9 87,0 89,2

okostelefon 38,2 45,2 43,9 46,5

asztali számítógép 67,2 70,1 67,0 70,8

laptop 38,9 35,0 36,3 32,9

tablet 13,5 14,6 12,4 13,1

HIFI-torony 35,9 23,6 47,7 34,7

videomagnó 26,7 29,9 28,4 33,3

CD-lejátszó 47,1 54,1 58,6 62,0

DVD-lejátszó 52,7 52,9 59,2 48,8

házimozi-rendszer 12,5 19,7 21,5 13,6

MP3 (MP4) lejátszó 30,8 35,0 26,1 28,2

digitális videókamera 5,9 14,0 13,9 23,0
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M/3. táblázat

Újabb generációs telekommunikációs és szórakoztatóipari eszközökkel való ellátottság 

a határon túli magyarság körében tömb–szórvány szerint (százalékban)

Erdély Felvidék

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlag 25,9 36,9 46,2 45,0

okostelefon 40,9 56,6 63,3 65,0

laptop 37,4 56,9 68,0 72,6

tablet 20,2 27,8 34,6 41,3

házimozi-rendszer 10,4 16,5 35,1 25,6

digitális videókamera 20,9 26,8 30,1 20,6

Kárpátalja Vajdaság

tömb szórvány tömb szórvány

regionális átlag 21,8 25,7 25,6 25,8

okostelefon 38,2 45,2 43,9 46,5

laptop 38,9 35,0 36,3 32,9

tablet 13,5 14,6 12,4 13,1

házimozi-rendszer 12,5 19,7 21,5 13,6

digitális videókamera 5,9 14,0 13,9 23,0
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4. Melléklet

Adatelemzési módszerek

A regisztrált adatok elemzése során olyan módszereket alkalmaztunk, melyek biztosítják, 
hogy mind a regionális, mind az idősoros adatok azonos paraméterek („mérce”) alapján ke-
rülhessenek összehasonlításra.

Következésképpen a gyakorisági (százalékos) megoszlások bemutatásán túl elsősorban 
ezért döntöttünk a 100-as skálára transzponált átlagértékek használta, valamint az alábbi 
elemzési módszerek mellett:

Faktoranalízis: olyan komplex algebrai módszer, amely alkalmas egy konkrét megfi gyelés-
sor mögötti általános dimenziók – például identitás-, illetve értékrendtípusok – meghatáro-
zására. Ezek az általános dimenziók – úgynevezett faktorok – számított dimenziók, melyek 
úgy jönnek létre, hogy bizonyos tapasztalati változók (például kijelentésekkel való egyetértés 
vagy egyet nem értés) egymás között különböző szinten korrelálnak. A faktorok meghatá-
rozására a főkomponens-elemzést alkalmaztuk. Az eredményeket Varimax módszerrel for-
gattuk. A vonatkozó táblázatok a forgatás révén kiválasztott, 1-nél nagyobb saját értékkel 
rendelkező faktorokat tartalmazzák. Ez a statisztikai módszer az egyes faktorértékeket az 
úgynevezett főkomponenshez (a legmagasabb értéket mutató faktorhoz) viszonyítja, s ezek 
szerint sorolja be a válaszadókat az egyes identitástípusokba. Ez az oka annak, hogy az ana-
lízis nem fedi le a megkérdezettek (vagy esetünkben azok alcsoportjainak) teljes körét, hi-
szen az egyes kialakított faktoroknak nem megfelelő (azokkal nem koherens) véleményeket 
a tárgyalt elemzési módszer nem veszi fi gyelembe. Mintáinkban azonban a válaszok besoro-
lásának mértéke mindegyik vizsgált alcsoport esetében magasnak mondható (51,6–65,7% 
közötti), így a kialakult különböző identitástípusok mennyiségileg is megfelelnek az elemzés 
követelményeinek.

Regresszióanalízis: olyan adatelemzési módszer, amely a változók közötti kapcsolatot 
egyenletek formájában fejezi ki (regressziós egyenlet). Felhasználható arra, hogy egy füg-
gő változó értékét egy vagy több független változó értéke alapján megbecsüljünk. A bevont 
változók közötti kapcsolat nem jelent ok-okozati viszonyt, csupán azt mutatja meg, hogy a 
vizsgált tényezőkre az adott relációban jellemző-e az összefüggés, vagy sem. Az említett ösz-
szefüggés kifejezésére leggyakrabban a béta értékét jelölik meg, ami egy standardizált regresz-
sziós együttható. A béta mínusz 1 és plusz 1 közötti értéket vehet fel, az előjel a függőként és 
a függetlenként meghatározott változó összefüggésére, vagy egymástól való függetlenségére 
utal. A táblázatokban adatainkat a jobb áttekinthetőség kedvéért nem a konkrét lineáris béta-
együtthatók formájában, hanem modellált formában közöljük az alábbi (pozitív és negatív 
előjelű) kategóriák szerint: 

0 = béta: 0,001–0,039; (nem szignifi káns összefüggés)
± = béta: 0,040–0,079; (csupán az esetek kis részében szignifi káns összefüggés)
± ± = béta: 0,080–0,149; (az esetek nagy részében szignifi káns összefüggés)
± ± ± = béta: 0,150–0,199; (szignifi káns összefüggés)
± ± ± ± = béta: 0,200 fölött. (szignifi káns összefüggés).
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