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A kárpátaljai magyarság a kárpát-medencei nemzetrészek között a kisebb lé-
lekszámúak közé tartozik (a 2001-es ukrajnai népszámlálás alkalmával a me-
gyében 151,5 ezren vallották magukat magyarnak (Kárpátaljai Megyei Sta-

tisztikai Hivatal, 2003b), változatos településszerkezetének köszönhetõen alkalmas
a tömb–szórvány összevetésekre. A szórvány fogalma többféleképen definiálható,
így annak tekinthetõ
– a nyelvterületen kívül élõ nemzetrész, illetve
– a településén belül bizonyos (különbözõ szerzõk által eltérõen megadott) ala-

csony arányt el nem érõ nemzetrész.
Kárpátalja magyarságának a 75%-a a magyar nyelvterületen él. Amagyar nyelvterü-
letet magyar többségû települések viszonylag egységes (mindössze néhány kisebb
telepesfalu és vegyes lakosságú város által fellazított) sávja alkotja, amely Kárpátalja
délnyugati részén húzódik az ukrán–magyar határral párhuzamosan, 15–20 km széle-
sen (1. ábra). Anyelvhatár egyes szakaszain vegyes lakosságú településekbõl álló sá-
votalkotvakiszélesedik,másholvonallázsugorodik.

A magyar nyelvterületen kívül, ahol a kárpátaljai magyarok negyede él, találunk né-
hány jelentõs részben (20–50%-ban) magyarok lakta nyelvszigetet. Ilyenek a munká-
csi járási Beregrákos, a felsõ-Tisza-vidéki Visk, Técsõ és Aknaszlatina (1. ábra). A
szórványmagyarság (amely a településén a népesség kevesebb, mint 20%-át teszi ki)
jellemzõ településterülete a Felsõ-Tisza-vidék (Huszt, Királyháza, Rahó, Kõrösme-
zõ, Gyertyánliget stb.). A nyelvterület pereme mentén fekvõ Ungváron, Munkácson
és Nagyszõlõsön a magyarság a városon belüli aránya alapján szórványnak tekinthe-
tõ, de a viszonylag nagy lélekszám, a nyelvterület közelsége és az anyanyelvi intéz-
ményrendszer kiépítettsége a szórványhelyzetnél kedvezõbb fejlõdési feltételeket
biztosít.



1. ábra. A kárpátaljai magyarság nyelvterülete, nyelvszigetei és jelentõsebb
szórványtelepülései (Molnár, Molnár D., 2005)

A 2. ábra a települési aránya alapján csoportosítva mutatja a kárpátaljai magyarság
megoszlását. A nemzetrész több mint fele magyar falvakban él, ahol a magyar anya-
nyelvûek aránya meghaladja a 80%-ot. Amagyarok 29%-a nemzetiségileg vegyesen
lakott települések lakója, ahol a népesség 20–80%-a magyar. 18%-ot tesznek ki a
szórványban élõ magyarok, akik településükön kevesebb, mint 20%-át alkotják az
összlakosságnak. Az anyanyelvi intézményhálózat kiépítettségében, illetve az iden-
titástudatban lévõ különbségek indokolttá teszik a szórvány nemzetrész felbontását
nagy létszámú városi szórványra (Ungvár, Munkács, Nagyszõlõs magyarsága, a kár-
pátaljaimagyarok12%-a)éskislétszámúszórványra(6%).

A nemzeti identitástudat vizsgálata jelentõsebb eltéréseket mutatott a települési
arány alapján definiált szórványmagyarság esetében, ezért a jelen munkában a to-
vábbiakban a kárpátaljai magyarok ez utóbbi felosztására támaszkodunk.

A kárpátaljai magyarok lélekszáma a múlt század utolsó évtizedében csökkent,
hasonlóan a többi kárpát-medencei magyar nemzetrészhez, azonban a fogyás üteme
azokhoz viszonyítva lassúbb volt: 1989 és 2001 között 4,2 ezernyi, azaz 2,7%-os
apadást regisztráltak (Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal, 2003b). A kárpátaljai
magyarság lélekszámcsökkenése az egyes csoportokat eltérõ mértékben érintette. A
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2. ábra. A kárpátaljai magyarok megoszlása a településen belüli arányuk szerint (a fel-
használt adatok forrása: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal, 2003a)

nemzetiségileg homogén magyar közegben élõ nemzetrész száma a két népszámlálás
között nem csökkent (3. ábra). Avegyesen lakott települések és a nagy létszámú váro-
si szórvány magyarsága az átlaghoz közeli mértékben fogyott. Nagyon jelentõs, kö-
zel 15%-os volt viszont a fogyás a kis lélekszámú szórvány körében. A különbségek
elsõdleges okát az asszimilációnak az egyes csoportokra gyakorolt eltérõ mértékû ha-
tásábanlátjuk,amitanemzetiidentitástudategyikfokmérõjekéntisértelmezhetünk.

3. ábra. A kárpátaljai magyarok települési arány szerinti csoportjai lélekszámának a
változása 1989 és 2001 között, százalékban (a felhasznált adatok forrása: Kárpátaljai
Megyei Statisztikai Hivatal, 2003a)
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A nemzeti azonosságtudat erõsségének egy másik mutatójaként alkalmazható a ma-
gát magyar anyanyelvûnek vallók aránya a magyarok között. Ilyen adatok, sajnos,
csak járási, illetve megyei alárendeltségû városok szerinti bontásban állnak rendelke-
zésünkre, de mivel a magyarok települési aránya járások szerint jól differenciált, ez az
adatbázis alkalmas az anyanyelvi összetétel vizsgálatára a magyarság települési ará-
nyafüggvényében.

Összességében Kárpátalján a magyarok 97,1%-a jelölte meg anyanyelveként a
magyart. Ez az arány ennél is magasabb azokban a járásokban (a Beregszásziban,
Ungváriban, Nagyszõlõsiben és Munkácsiban), ahol a magyarok döntõ része ma-
gyar falvakban él (1. táblázat). Magas értékek jellemzik a vegyesen lakott települé-
seket is, amelyeket Beregszász város, illetve a Huszti és a Técsõi járás reprezentál.
90% körül van a nagy létszámú ungvári és munkácsi városi szórványmagyarság kö-
rében a magyar anyanyelvûek aránya. A kis létszámú szórvány által lakott járások
magyarsága (a táblázat alsó részében) jóval kisebb arányban használja anyanyelve-
ként a magyart; összességében az itt élõk 74,4%-a nyilatkozott így a 2001-es nép-
számlálás alkalmával.

1. táblázat. A magyar népesség anyanyelvi összetétele Kárpátalja közigazgatási
egységeiben a 2001-es népszámlálás adatai alapján (Kárpátaljai Megyei Statisztikai
Hivatal, 2003b)

Közigazgatási egység
A magyarok
aránya, %

Adott anyanyelvûek aránya a magyarok között, %

magyar ukrán orosz egyéb

Beregszászi járás 76,1 99,8 0,1 0,0 0,0

Ungvári járás 33,4 99,0 0,7 0,2 0,1

Nagyszõlõsi járás 26,2 97,9 2,0 0,1 0,0

Munkácsi járás 12,7 98,9 1,0 0,0 0,2

Beregszász város 48,1 99,2 0,5 0,2 0,0

Huszti járás 3,9 98,3 1,6 0,1 0,0

Técsõi járás 2,9 93,8 6,7 0,2 0,3

Munkács város 8,5 92,4 6,6 0,8 0,2

Ungvár város 6,9 87,7 9,5 2,4 0,3

Huszt város 5,4 77,1 22,2 0,5 0,1

Rahói járás 3,2 75,9 23,8 0,2 0,1

Szolyvai járás 0,7 53,8 45,4 0,3 0,5

Perecsenyi járás 0,2 69,2 29,5 1,3 –

Ilosvai járás 0,1 73,7 25,4 0,9 –

Nagybereznai járás 0,1 66,7 33,3 – –

Volóci járás 0,1 68,0 28,0 4,0 –

Ökörmezõi járás 0,0 25,0 75,0 – –

Összesen 12,1 97,1 2,6 0,2 0,1
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A kis létszámú szórványban élõ magyarok számának gyorsabb ütemû, döntõen az
asszimilációval magyarázható csökkenése, illetve a magyart közülük anyanyelvként
megjelölõk kisebb aránya, az adott nemzetrész gyengébb nemzeti azonosságtudatá-
nakamutatóikéntértelmezhetõk.

A rendszerváltás óta a kárpátaljai magyarság nemzeti identitására is kiterjedõ leg-
átfogóbb kérdõíves felmérés a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által koordinált
MOZAIK 2001 volt. A felmérés a 15–29 éves korosztályból vett 500 fõs reprezenta-
tív mintára terjedt ki. A minta eloszlása, a reprezentativitás követelményeinek meg-
felelõen, jól illeszkedett a kárpátaljai magyarság összességének az eloszlásához a
magyarok települési aránya szerint is (2. táblázat). A továbbiakban ennek néhány
eredményével próbáljuk számszerûsíteni a nemzeti azonosságtudat sajátosságait
tömb–szórvány viszonylatban. A kérdõív azon kérdéseire adott válaszokat emeltük
ki, amelyek a legmarkánsabb eltéréseket mutatták a vizsgált relációban.

2. táblázat. A kárpátaljai magyarság és a MOZAIK 2001 felmérés kárpátaljai
adatközlõinek százalékos megoszlása a magyarság települési aránya szerinti
kategóriánként

Kategória
A kárpátaljai magyarok
adott kategórián belüli

A felmérés résztvevõi adott
kategórián belüli

száma aránya, % száma aránya, %

magyar falvakban élõk 80 362 53,0 252 50,8

vegyesen lakott településeken élõk 43 915 29,0 159 32,1

nagy létszámú szórvány 18 580 12,3 65 13,1

kis létszámú szórvány 8 659 5,7 20 4,0

A felmérés egyik kérdésére válaszolva, az adatközlõknek azt kellett kiválasztani,
hogy melyik csoporthoz tartozónak érzik leginkább magukat. A kárpátaljai magyar
fiatalok valamivel több mint fele kárpátaljai, illetve ukrajnai magyarként határozta
meg magát. Azonban ezek aránya a szórványmagyarság körében alacsonyabb volt,
mint a tömbben és a vegyesen lakott településeken élõk között (4. ábra). Közel 40%
egyszerûen magyarként írta le magát, de a szórványban élõk körében ezek aránya is
jóval kisebbnek, mindössze 25%-nak adódott. A tömbmagyarságnál magasabb
arányban definiálták viszont a szórványban élõk magukat egyéb kategóriába tartozó-
ként,ígyukránállampolgárkéntvagyeurópaiként.
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4. ábra. A „Leginkább úgy írnám le magamat, mint …” mondat folytatásaként válasz-
tott fõ kategóriák százalékos megoszlása a kárpátaljai magyarok települési arány sze-
rinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)

Az identitástudat feltárására irányuló másik kérdés azt tudakolta, hogy az adatközlõ
hol, melyik országban szeretne élni, ha szabadon választhatna. A válaszadók legna-
gyobb számban Magyarországot és Ukrajnát, illetve Kárpátalját nevezték meg.
A Magyarországot választók aránya egyenes összefüggésben volt a magyarság tele-
pülésen belüli arányával (5. ábra), a magyar falvak 45%-a és a kis számú szórvány
26%-a között változva. Az Ukrajnát, illetve Kárpátalját választók aránya ezzel szem-
ben az utóbbi kategóriában adódott a legmagasabbnak (47%), miközben a megye ma-
gyarságának fennmaradó csoportjaiban csupán 20% körül mozgott. Ennek alapján
megkockáztathatjuk, hogy a kárpátaljai szórvány kötõdése az anyaországhoz a töm-
bénél lazább, Ukrajnához és Kárpátaljához viszont szorosabb. Ahaza fogalma a meg-
kérdezettek fiatalok több mint 40%-a esetében Kárpátaljával azonosult. Kivételt csak
a kis létszámú szórványban élõk jelentettek, akik közül mindössze 20% tekintette ha-
zájának a megyét (6. ábra). A szórvány adatközlõk közel fele a lakóhelyét nevezte
meg mint ilyet, ami viszont ritkán fordult elõ a kárpátaljai magyarok többi csoportjá-
nál. Ukrajnát a megkérdezettek mindegyik kategóriájában 20–30% nevezte meg ha-
zájaként, míg Magyarország, illetve a történelmi Magyarország választásában a kis
létszámú szórványban élõ adatközlõk válaszai (senki nem nevezte meg) a többi cso-
portétólugyancsakjelentõseneltértek(akik20%körüliaránybanválasztották).
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5. ábra. A „Ha szabadon választhatna, hol, melyik országban szeretne élni?” kérdésre
Magyarországot és Ukrajnát/Kárpátalját választók százalékos megoszlása a kárpátal-
jai magyarok települési arány szerinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)

6. ábra. A „Mit tekint hazájának?” kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása a
kárpátaljai magyarok települési arány szerinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)
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Az eddig bemutatott eredmények a szórványban élõk gyengébb nemzeti identitástuda-
tára engednek következtetni. Azonban a MOZAIK 2001 felmérés más adatai ezzel el-
lentétes képet sugallnak. Ilyen például, a kárpátaljai magyarokkal, illetve magyarokkal
kapcsolatos egyes állításokkal való egyetértés foka. A kárpátaljai magyarok általában
büszkék a magyarságukra, amit az adott kijelentéssel való egyetértés magas, az 1–5
skálán 4,5-et meghaladó mértéke támaszt alá. A szórványmagyarság válaszadói még
ennél is magasabb, átlagosan 4,9-es értékben értettek egyet az említett állítással
(7. ábra, I-es oszlopok). Ennél jóval kevésbé azonosultak a felmérés résztvevõi azzal a
megállapítással, hogy mások általában tisztelik a magyarokat, illetve a kárpátaljai ma-
gyarokat: az egyetértés foka 3,3 volt az 1–5 skálán. A kis létszámú szórvány körében
ennélmagasabb,3,7-esátlagértéketrögzítettek(7.ábra,II-esoszlopok).

7. ábra. A kárpátaljai magyarokkal, illetve magyarokkal kapcsolatos alábbi
állításokkal való egyetértés foka (1–5 skálán) a kárpátaljai magyarok települési
arány szerinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)

I – Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.
II – Mások általában tisztelik a magyarokat.
III – Elõnyt jelent magyarnak lenni.
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Még jelentõsebb pozitív irányú különbséget mutat a szórvány válaszadók azzal kap-
csolatos véleménye, hogy elõnyt jelent-e magyarnak lenni. Miközben a felmérésben
résztvevõ kárpátaljai magyar fiatalok adott állítással való azonosulási foka csupán
2,9 volt az 1–5 terjedõ skálán, a kis létszámú szórványban élõk körében az érték
4,2-nekadódott(7.ábra,III-asoszlopok).

Anemzeti identitás fontos összetevõje, mutatója, hogy mit érez az illetõ a nemzet-
hez tartozás, a magyarság kritériumának. Az általunk idézett felmérés erre vonatkozó
kárpátaljai eredményeit a 8. ábra szemlélteti. Elsõ helyen a válaszadók a magyarság
felkínált kritériumai közül azt hangsúlyozták, hogy valaki magyarnak tartsa magát.
Ugyancsak magasra, 4,5 körülire értékelték azt, hogy magyar legyen az anyanyelve,
illetve jól beszéljen magyarul, továbbá, hogy ismerje és szeresse a magyar kultúrát.
A kisebbségben élõ magyaroktól nem meglepõ módon alacsony átlagot ért el a Ma-
gyarországon való születés és a magyar állampolgárság, mint a magyarság kritériu-
ma. A magyarság egyes kritériumainak megítélésében a szórványban és a tömbben
élõ magyarok véleménye hasonló volt, azonban akadt számos jelentõs eltérés is.
A jelen munka témájának megfelelõen most azokat az ismérveket részletezzük,
amelyeket különbözõ mértékben tartottak fontosnak az egyes kárpátaljai magyar
nemzetrészek.

8. ábra. Az „Ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, fontos, hogy…” kezdetû
állításokkal való egyetértés foka (1–5 skálán) a kárpátaljai magyar válaszadók
körében (MOZAIK 2001)
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Akis létszámú szórványban élõk, például, jóval kisebb mértékben tartották a magyar-
ság fontos ismérvének, hogy mindkét szülõ magyar legyen (9. ábra, felsõ sor). Ez
összefügghet azzal, hogy körükben jóval magasabb a vegyes házasságok aránya.
A többieknél lényegesebbnek tartották viszont õk a magyar kultúra ismeretét és sze-
retetét, továbbá a magyarországi születést (9. ábra, második és harmadik sor). A9. áb-
rán feltüntetett további három kritériumot érdekes módon az etnikailag homogén te-
lepüléseken és a kis létszámú szórványban élõ magyarok tartották fontosabbnak,
szemben a nagy létszámú városi szórvány magyarságával, illetve a vegyesen lakott
településekenélõkkel.

9. ábra. Az „Ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, fontos, hogy…” kezdetû
állításokkal való egyetértés foka (1–5 skálán) a kárpátaljai magyarok települési arány
szerinti csoportjaiban (színezett sávok – magyar falvak lakói, csíkozott – vegyesen
lakott településeken élõk, pontozott – nagy létszámú városi szórvány, fehér – kis
létszámú szórvány; MOZAIK 2001)

A MOZAIK 2001 kutatás kérdõívének egy kérdéscsokra a válaszadóknak a saját és a
többségi nemzethez való viszonyát feszegette. Ennek keretein belül pozitív és nega-
tív tulajdonságokról (intelligens, lusta, becsületes, barátságtalan, összetartó, törekvõ,
toleráns) kellett eldönteni, hogy mennyire jellemzõek azok az 1–5 skálán a kárpátal-
jai és a magyarországi magyarokra, illetve az ukránokra. Az egyes tulajdonságok ál-
tal kapott értékek elemzésére nem térünk ki, inkább ezek összesítésébõl az illetõ nem-
zetek, illetve nemzetrészek általános megítélését mutatjuk be. Ennek mérõszámát (; a
nagyobbértékekakedvezõbbviszonytmutatják)azalábbiképlettelhatároztukmeg:

,
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ahol I, L, Be, Ö, T, – az adott nemzet, illetve nemzetrész intelligenciájának, lustaságá-
nak, becsületességének, barátságtalanságának, összetartóságának, toleranciájának
az átlagos megítélése az 1–5 skálán. Anegatív tulajdonságok értékeit az 5-bõl kivon-
va megfordítottuk, a törekvõségre kapott átlagokat pedig, mivel ezt a tulajdonságot
egyértelmûen nem minõsíthetjük sem pozitívnak, sem negatívnak, kihagytuk az
elemzésbõl. Amint várható volt, a kárpátaljai magyarokban önmagukról élt a legpo-
zitívabb kép, bár nem sokkal volt rosszabb az anyaországi magyarok és az ukránok
megítélése sem. Az önértékelésben, akárcsak az ukránok átlagos megítélésében, nem
jelentkezett jelentõs különbség tömb–szórvány viszonylatban. Amagyarországi ma-
gyarok értékelésében viszont igen: a kis létszámú szórványban élõk róluk alkotott
képe jóval pozitívabb volt a többi csoporténál, sõt még az önmagukról alkotott képnél
is (10.ábra).

10. ábra. A kárpátaljai és a magyarországi magyarok, illetve az ukránok megítélése a
kárpátaljai magyarság csoportjai által (1–5 skálán) a kárpátaljai magyarok települési
arány szerinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)

Akárpátaljai magyaroknak a más etnikumokhoz való viszonyát tárta fel az idézett ku-
tatás azon kérdése, amely azt firtatta, hogy milyen legközelebbi viszonyt fogadna el
az adatközlõ a felsorolt csoportokkal. Alegtanulságosabbak az ukránokkal és a cigá-
nyokkal kapcsolatos válaszok, hiszen ezekkel a csoportokkal van Kárpátalja magyar-
sága a legszorosabb kontaktusban, velük kapcsolatban rendelkezik a legszélesebb
körû személyes tapasztalatokkal. Akét említett népcsoport elfogadottsága jelentõsen
eltért az adatközlõk körében: az ukránokra vonatkozóan az elfogadó válaszok domi-
náltak, a cigányok esetében az elutasítók (11. ábra). A legtoleránsabb válaszokat a
nagy létszámú városi szórvány magyarok adták mindkét népcsoport vonatkozásá-
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ban. Ez összefügghet azzal, hogy számukra az ukránokkal és a romákkal való köze-
lebbi viszony, együttélés még mindennaposabb. A cigányság valamivel magasabb
fokú elutasítottsága a kis lélekszámú szórvány körében analóg módon összefügghet a
kevesebbszemélyestapasztalattal.

11. ábra. A „Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el a cigányokkal és az ukránokkal?”
(az 1–6 skálán, az 1-es a legközelebbi (családomba fogadnám), a 6-os a legtávolabbi
(egy országban se laknék vele) elfogadható viszonyt jelöli) kérdésre adott válaszok a
kárpátaljai magyarok települési arány szerinti csoportjaiban (MOZAIK 2001)

Miután áttekintettük a tömbben és szórványban élõ magyarok nemzeti identitása né-
hány számszerûsíthetõ sajátosságát Kárpátalján, essen szó a szórványmagyarság
nemzetiidentitásáterõsítõfontosabbintézményekrõl.Ezek:
– anemzetiegyházak,
– amagyariskolák,
– aII.RákócziFerencKárpátaljaiMagyarFõiskola,
– amagyarcivilszervezetek
– ésamagyarmédia.
Anemzeti egyházak elsõ helyen való említését indokolja, hogy Kárpátalján a szovjet
idõkben a kisszámú szórványban a katolikus egyház volt a magyarság egyetlen anya-
nyelvi intézménye. A rendszerváltás után a református egyház is alapított vagy újra-
alapított szórványgyülekezeteket. Azonban az egyházak számára természetes mó-
don nem a nemzeti identitás õrzése az elsõdleges: az utóbbi idõben, az igényeknek
megfelelõen,mindkétegyháztartukránnyelvûistentiszteleteketis.
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A magyar iskolákat a szórványvidékeken a szovjethatalom megszüntette. Újjá-
szervezésük a rendszerváltás után indult. A kis létszámú szórványban élõ magyar
gyerekeknek jelenleg is csak alig 20%-a tanul magyarul. Az iskola fenntartásához
optimális esetben is (viszonylag magas születésszám és beiskolázási arány) leg-
alább 500 fõs közösség kell, amit kevés helyen ér el a szórvány lélekszáma (csak
Huszton, Rahón, Kõrösmezõn és Királyházán; Molnár, Molnár D., 2005). A bentla-
kásos iskolák jelenthetnének alternatívát, de egyelõre kevés szórvány gyereket sike-
rült az ezt céljának tekintõ Munkácsi Katolikus Líceumba és Técsõi Református Lí-
ceumba beiskolázni. Elterjedtek viszont a fakultatív oktatási formák (vasárnapi
iskolák, fakultatív órák).

A szórványmagyarság identitásának az erõsítését feladatának tekinti a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola is. Az intézmény elõkészítõket szervez a szór-
ványból érkezõ jelentkezõk számára. Ennek is része lehet abban, hogy a kis létszá-
mú szórvány magyarság, a nagyobb távolság ellenére, lélekszámához viszonyítva
nagyobb arányban tanul vagy tanult a fõiskolán, mint a nagy létszámú városi
(12. ábra). A KMF végzõsei erõsítik a szórványiskolák szakembergárdáját, szükség
esetén a hallgatói is besegítenek az oktatásba azokban. A fõiskolások részt vesznek
a szórványgyerekek nyári anyanyelvi táboroztatásában.

12. ábra. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán tanultak/tanulók ezer
fõre vetített száma a kárpátaljai magyarok települési arány szerinti csoportjaiban (for-
rás: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, 2006)
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Akárpátaljai magyar civil szervezetek természetesen jelen vannak a szórványvidéke-
ken is. Így a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szórványprogramjával jelentõ-
sen hozzájárul a magyar nyelvû oktatás mûködtetéséhez. Továbbá a szórványtelepü-
léseken alapszervezetei vannak a kétpólusú helyi magyar politikum fõszereplõinek, a
Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének és az Ukrajnai Magyarok Demokra-
tikus Szövetségének is. A szórványban élõ magyarok a 2006 tavaszán lebonyolított
ukrajnai helyhatósági választáson átlagon felüli arányban szavaztak a magyar pár-
tokra, ami összecseng azzal a korábbi megállapítással, hogy bizonyos vonatkozások-
bananemzetiöntudatukerõsebbatömbbenélõkénél(13.ábra).

13. ábra. A 2006-os ukrajnai helyhatósági választásokon a magyar pártokra
leadott voksok ezer fõre átszámítva a kárpátaljai magyarok települési arány szerinti
csoportjaiban (a választási adatok forrása:
http://vibori.mukachevo.net/index-rezult.php, 2006)

A magyar nemzeti identitás erõsítésében fontos szerepet játszó magyar média alul-
reprezentált a szórványvidékeken. Az anyaországi televízió- és rádiócsatornák vételi
lehetõségei a magyar határtól távol esõ szórvány területeken korlátozottak, és a helyi
magyar sajtótermékek eljutásának is vannak korlátai. Ez tükrözõdik a nemzetrész
médiafogyasztási szokásain is, amelyek a MOZAIK 2001 felmérés eredményei sze-
rint jelentõsen eltérnek a kárpátaljai magyarok többi csoportjáétól: míg az utóbbiak
túlnyomó része leggyakrabban magyar nyelvû televízió- és rádióadókat néz, illetve
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hallgat, és magyar lapokat olvas, a kis létszámú szórványban élõ magyarságnak ez
csakakisebbrészérejellemzõ(14.ábra).

14. ábra. A leggyakrabban magyar TV-csatornát nézõ, magyar rádióadót hallgató
és magyar lapot olvasók aránya a kárpátaljai magyarok települési arány szerinti
csoportjain belül, százalékban (MOZAIK 2001)

Összefoglalva, a kárpátaljai tömb- és a szórványmagyarság nemzeti identitásában az
alábbifõeltéréseketsikerültszámszerûsíteni:
– a nemzeti identitás gyengülése egyik fokmérõjének tekinthetõ asszimiláció folya-

mata a szórványt jóval nagyobb mértékben érintette;
– körükben alacsonyabb az anyanyelvüknek a magyart tekintõk aránya;
– a szórványmagyarság adatközlõi kisebb arányban definiálták magukat elsõsorban

magyarként vagy kárpátaljai magyarként;
– a tömbben élõknek erõsebb az érzelmi kötõdése Magyarországhoz, mint Ukrajná-

hoz, míg a szórványmagyaroknál ez fordítva van;
– ugyanakkor a szórványban élõk nagyobb mértékben büszkék a magyarságukra,

érzik úgy, hogy elõnyt jelent magyarnak lenni, és, hogy mások tisztelik a magya-
rokat;

– körükben jelentõsebb volt a helyhatósági választásokon a magyar pártokra szava-
zók aránya.
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