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 romá�iai magyar mé�ia széles skálájú kí�álatot, �gya�akkor érzéke�y piacot jele�t. A mé�
�iatermékek�ek amúgy is mi��e�kor sajátos piaci érzéke�ysége va�, tehát ez általá�os jegy (vö. 
McQ�ail, 1994:160�164; Fa�g, 1997:54�55 stb.) A romá�iai magyar mé�ia partik�láris terü�
lete� mozog: egyrészt az (et�ikai��yelvi) kisebbségi mivolt behatárolja a piacát (a behatárolás 
mi��e� következmé�yével, pél�á�l a reklámpiaci határokkal); másrészt egy viszo�ylag �agy lét�
számú és rétegzett közösség mégis változatossá és összetetté teszi ezt a piacot. Ehhez még hozzá 
lehet te��i, hogy harmadrészt a romá�iai magyar �yilvá�osságot azok a �ézetek �ralják, melyek 
az elitk�ltúra mé�iájá�ak t�laj�o�íta�ak fo�tosságot, sajátos mó�o� e k�ltúra kizárólagosságá�
ba�, �e mi��e�képpe� „előbbre�valóságába�” go��olko��ak. Ez meghatározza a mé�iaszerep�
lők szakmai t��atát és i��ítékait (részletese�: Magyari, 1996b, 2000b). 

A fe�tiek miatt (is) a romá�iai magyar sajtó kisebbségi mé�iá�ak túl kiterje�t és összetett, 
teljes értelembe� vett „mé�iare��szer�ek” (vö. McQ�ail, 2000:211) „túl kisebbségi”. A „túl 
kisebbségi” azt jele�ti – és pél�á�l azzal jár együtt –, hogy ez a mé�ia bárme��yire is �agy lé�
lekszámú, szocio�k�lt�rálisa� rétegzett társa�almat céloz meg, t�laj�o�képpe� összromá�iai 
viszo�ylatba� egy inkább szórvá�yszerű, kisebbségi közö�sége va�, és ebbe� a viszo�ylatba� 
kisebbségi, azaz aránylag kisméretű reklámközö�séget jele�t. Másrészt ez a célközö�ség �agy te�
rülte�, elszórta� él, regio�ális sajátosságokkal bír, rétegzett – vagyis �em alkot mé�iamarketi�g 
szempo�tból szegmenst1, ami szi�té� �em ke�vez a reklámpiaci érvé�yesülés�ek .

Ez a ta��lmá�y a romá�iai magyarok lapolvasási jellemzőit foglalja össze több, az elmúlt évek�
be� végzett vizsgálat alapjá�. Empirik�s forrásai olya� kér�őíves k�tatások alapa�atai2, melyek 
kitértek a mé�iahasz�álat területére is. További forrásokat jele�te�ek a szerző�ek egyé�i, meg�
figyelésekre és mé�iaszereplőkkel készült i�terjúkra épülő k�tatásai, az 1998 és 2002 közötti 
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1. A „szegme�s” kifejezés voltaképpe� „célközö�séget” jele�t, mé�iamarketi�g�szövegekbe� bevett kifejezés�ek 
számít.
2. Az Er�élyi Et�ikai Kapcsolatok K�tatóközpo�tja 2000. évi k�tatásá�ak a�atait, és kisebb mértékbe� a PCC �e�
vű cég és a kolozsvári Szaba�ság című �apilap támogatásával végzett helyi – kolozsvári – kér�őíves k�tatás a�atait 
elemezzük. Az előbbi forrást az i�tézet jóváhagyásával, az �tóbbit, mi�t a k�tatócsoport résztvevője, a Szaba�ság 
szerkesztőségé�ek hozzájár�lásával hasz�álj�k. Az EEKK�féle k�tatás statisztikai alapsokasága Krassó–Szöré�y 
megye kivételével valame��yi er�élyi megye, magát magyar�ak valló, 18. évét betöltött lakója. Mi�tája: rétegzett, 
lépcsős mi�tavétellel készült; a rétegváltozók: régió és település �agyság, ez �tóbbi klaszterezéssel csoportosítva; 
�em, életkor. Azo�osítás: LK�k�lcs. Mi�taelemek: N= 1170. A kolozsvári k�tatás paraméterei pe�ig a következők: 
Alapsokaság: kolozsvári �agykorú lakosság; súlyozott (itt érts�: �agyobb elemszámú) mi�ta a magyar lakosság kö�
réből. E��ek az almi�tá�ak az a�atait hasz�álj�k (N = 514). Mi�tavétel: rétegzett, lépcsős mi�ta; ahol a rétegvál�
tozók: �em, kor Lépcsők: a város �tcái, lakóházak. (vö. Magyari Tiva�ar, 2000b, a Szaba�ság főszerkesztőjé�ek 
hozzájár�lásával).
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i�őszakból3 A ta��lmá�y alapvető célja a laphasz�álat alaptíp�sait és fő tre��jeit leír�i, össze�
foglalóa�, elemzőe�. 

Az elemzés sorá� ki�erült, hogy két marká�sa� elkülö�ülő olvasási típ�sra kell fók�szál�i. Ezt 
�em csak mó�szerta�i, ha�em a mé�iaszereplőket ér�eklő marketi�g�szempo�tok is i��okol�
ták. A két, marká�sa� elkülö�ülő sajtóolvasási szokást két kifejezéssel jelöljük: a „habit�ális” és 

„�em habit�ális” lapolvasás kifejezésekkel. A habit�ális azt jele�ti: „mi��e��api szokás”, tehát 
re��szeres, álla��ó, ütemes, tartós laphasz�álat, mely�ek sorá� az olvasó a�ott kia�vá�y csak�
�em mi��e� számát megvásárolja (előfizet rá), a��ak több részét, rovatát olvassa. Ettől eltérőe� 
a �em habit�ális az a lapolvasás, amelybe� legalább az alábbi két feltétel egyike érvé�yesül: 1. 
az olvasó bevallottam �em olvassa a kia�vá�y (maj��em) mi��e� számát; 2. kifejezette� csak 
bizo�yos, kisszámú (ezúttal, ko�ve�cio�álisa� két) típ�sú rovatot olvas. 

A megkülö�böztetést t�laj�o�képpe� az teszi fo�tossá, hogy – mi�t az alábbiakba� ki�erül 
– éppe� a meghatározó (�agypél�á�yszámú) sajtótermékek piacá� viszo�ylag kiterje�t, sajátos 
olvasói viszo�y�lásokat m�tató közö�ségrész külö�íthető el, amelyre a nem habituális olvasási 
szokás jellemző. 

A megkülö�böztetés k�tatás�mó�szerta�ilag változót jele�t, bár azok a ko�krét mérések, amik�
re alapozt��k, ere�etileg külö�böző mó�o� operacio�alizálták a lapolvasási gyakoriságokat, 

„re��szerességeket”. Mi�� a két hasz�ált a�atbázis viszo�t lehetővé teszi, hogy megkülö�böztes�
sük a „(maj��em) mi��e� lapszámot” olvasók, azaz a „re��szeres” olvasók kategóriáját az ettől 
eltérőktől. Az a�atok elemzése sorá� valóba� elkülö�ül ez a két �ime�zió. Célszerű�ek látt�k 
az elemzést kiegészítő kvalitatív k�tatást is e��ek a megkülö�böztetés�ek a me�té� folytat�i. 
Magát e ta��lmá�yt is e��ek a megkülö�böztetés�ek a jegyébe� szerkesztjük. 

Az első részébe� a re��szeres, szokásos sajtóolvasás jele�ségével foglalkoz��k. Ez jellegzetese� 
a helyi („megyei”), �api perio�icitású hír lapok hasz�álatához kapcsoló�ik, ezért ezzel a laptíp�s�
sal szeret�é�k a legrészletesebbe� foglalkoz�i. 

A máso�ik részbe� a szám��kra, �e a mé�iaszereplők számára is feltű�őe� elterje�t alkalom�
szerű, �em szokásos, „�em ütemes” laphasz�álat jele�ségét elemezzük; vagyis azt, amit „�em 
habit�ális�ak” címkézü�k. Ezt a jele�séget mé�iamarketi�g szempo�tból fo�tos�ak, szocioló�
giailag ér�ekes�ek tartj�k4. 

A rendszeres laphasználat

A habituális laphasználat tipikus formája: helyi napilap olvasása

A romá�iai magyar közösség legjellegzetesebb, legelterje�tebb, legbeágyazottabb mé�iafo�
gyasztási szokása a helyi – regio�ális – magyar �yelvű �apilapok olvasása. Így a re��szeres 

3. Ezeket a k�tatásokat a Nyílt Társa�alom I�tézet támogatta. A szerző ezúttal is köszö�i az a�atközlő újságíró 
kollegák mi��e� segítségét, külö� köszö�et a MÚRE jele�legi és régebbi Igazgatóta�ácsá�ak, valami�t kiemelte� 
Ágosto� H�gó, Ambr�s Attila, Balló Áro� kollegák�ak az i�formációkért és a szempo�tokért.
4. A „habit�ális–�em habit�ális” megkülö�böztetésbe� eze� i�ege� kifejezéseket a marketi�gesek ko�yha�yelvéből 
kölcsö�özzük. A mé�iat��omá�yba� e��ek erőltetett a�alógiája le��e a szakmába� közismert gerb�eri megkülö��
böztetés a „heavy” illetve „light” tévéző között, főleg, hogy a gerb�eri elemzésekbe� a megkülö�böztetés több�yi�
re magyarázó változót takar; ebbe� a ta��lmá�yba� viszo�t a „habit�ális–�em habit�ális” páros  függő változót 
jele�t (lás�. Gerb�er, 1979).
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olvasói magatartások elemzésekor erre a laptíp�sra fók�szál��k. (Ezeket a lapokat mag�k a 
szerkesztők, a kia�ók hagyomá�yosa� „megyei” vagy „helyi” �apilapok�ak �evezik, �e e lapok 
piaca �em kötő�ik feltétle�ül egy bizo�yos megye területéhez, vagy �em mi��e� esetbe� terje� 
ki a�ott megye mi��e� részére. Az egyszerűség ke�véért a „helyi” jelzőt hasz�álj�k). 

Az álla��ó (re��szeres, �api) olvasás valóba� legi�kább a helyi �apilapokhoz kapcsoló�ik; 
ezek: Szaba�ság (Kolozsvár), Népújság (Marosvásárhely), Háromszék (Sepsisze�tgyörgy), Har�
gita Népe (Csíkszere�a), U�varhelyi Híra�ó (Székely��varhely), Szatmári Friss Újság (Szatmár�
�émeti), Bihari Napló5 (Nagyvára�), Ny�gati Jele� (Ara�).

A „helyi �apilap” olvasása az egyik legjobba� beépült, meggyökerese�ett szokása az er�élyi ma�
gyar közösség�ek. Több évtize�es tra�íció, része a mi��e��apok�ak. Ezek a hírlapok az 1989 
előtti megyei magyar „pártlapok” �tó�jai (e��ek �i�cs hatása a tartalm�kra). 1990�től a volt 
megyei pártlapok szerkesztőségi közösségei ö�állóso�tak, az átme�et voltaképpe� zökke�őme��
tes volt, s e lapok megjele�ése évtize�ek óta folyamatos. Kivétel�ek számíta�ak azok a megyék, 
amelyekbe� alacso�y a magyar lakosság létszáma, itt ezeket a kia�vá�yokat megszű�és fe�ye�
gette, vagy hetilappá alak�ltak (mi�t pél�á�l az ara�i Jele� egy bizo�yos i�őszakba�). A helyi 
�apilapok�ak javarésze �yereséges vállalkozást jele�t, �e ez általába� �em �yújt többet, mi�t 
viszo�ylag zökke�őme�tes, folyamatos újratermelést és mi�imális fejlesztést. Viszo�ylag kis ter�
je�elmű és formát�mú hírlapok, re��szeri�t 8�12, esetleg 16 ol�alasok. Egy�egy régióba� (vagy 
megyébe�) egye�ül va��ak, föl�rajzi piac�k t�laj�o�képpe� �em tevő�ik egymásra, így �em 
ko�k�re�sek (Magyari, 2000). Hozzá haso�ló beépültsége, régisége a Koss�th Rá�ió hallgatá�
sá�ak va�, illetve és bizo�yos övezetekbe�, t�laj�o�képpe� a Parti�mba� a Magyar Televízió 
�ézésé�ek (Magyari, 1998:24�26; Magyari, 2002:61�68). 

Az alábbi szemléltető ábrák a szóba� forgó országos k�tatás alapjá� készültek. Az első ábrá� az 
összes olvasói típ�s megjele�ik (tehát a re��szerese� olvasók köre is, alkalomszerűe� olvasók kö�
re is); az az�tá� következő ábrá� pe�ig a �apilapokat re��szerese� olvasók köre jele�ik meg:
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5. A Bihari Napló volt a kile�cve�es évek leg�agyobb pél�á�yszámot elért helyi – regio�ális – magyar �apilap�
ja, hitelesített a�at szeri�t 16.653 pél�á��yal, 1999�be� (forrás: Deloitte �� To�che a��itációs vállalat; http://
www.�eloittece.com). 
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A �apilapok sorába� a nem helyi (tehát „országos”, voltaképpe� er�élyi) magyar6 vagy romá� 
kia�vá�yok vásárlói�ak jele�tős része éppen azok közül kerül ki, akik a helyi napilapok vásárlói 
is (sőt, azok re��szeres olvasói). A�atokkal szólva: a helyi napilap rendszeres vásárlói közül kerül 
ki a többi típ�s re��szeres olvasói�ak a relatív többsége is, éspe�ig:

1. romá� helyi �apilapot olvasók 48 százaléka
2. országos magyar �apilapot olvasók 58,8 százaléka
3. országos romá� �apilapot olvasók 48.4 százaléka.

 Akik �em olvas�ak helyi magyar �apilapot, azok�ak átlagosa� csak 5 százaléka olvas más 
�apilapot; legtöbbe� országos magyart, és ez az ará�y 8 százalék�yi. Helyi romá�t azok közül, 
akik helyi magyart �em olvas�ak 4,7 százalék�yi olvas. Akik �em olvas�ak helyi magyart, azok 
nagy része – 82,5 százaléka – más napilapot sem olvas. 

A helyi napilap olvasásának korspecifikus jellemzői

Az a�atok szeri�t a magyar �apilapok piaca mi��egyik régióba�7 korspecifik�s. A re��szeres 
(habit�ális) olvasók tipik�sa� a középkorúak köréből kerül�ek ki8, ez külö�öse� az ötve�es éve�
ikbe� járókat jele�ti. Valószí�ű, hogy e teki�tetbe� kohorszhatás érvé�yesül: a helyi magyar 
�apilapokra nem azt mo��hatj�k, hogy azok jellemzőe� a mi��e�kori középkorosztálybeliek 
lapjai, ha�em azt, hogy a mosta�i középkorúaké, és így később az i�ősebbeké lesz�ek (lehet�ek). 
Ezt valószí�űsíti az, hogy a lapolvasás jellemzői �yilvá� �em ö�mag�kba� az életkorral, ha�em 
a mosta�i középkorosztály egy sor más sajátos jellemzőjével áll�ak kapcsolatba�. A mosta�i 35 
év alatti fiatalok eltérő szokásai, jellemzői – általá�os sajtópiaci tapasztalat szeri�t is – kis való�
szí�űséggel változ�ak olya� irá�yba, hogy e fiatalok maj�a�i középkorúakké�t olya� lappiacot 
jele�tse�ek, amilye�t a mai középkorúak jele�te�ek. 
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6. A Kró�ika és a Romá�iai Magyar Szó című �apilapok.
7. Székelyföl�, Parti�m, a Székelyföl�ö� kívüli Er�ély.
8. Az 1998�as, a rá�ióközö�ségre vo�atkozó k�tatás��kba� is a középkorúak osztálya a�ja a romá�iai magyar rá�
�ióhallgatók relatív többségét (Magyari, 1998).
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A fiatalokra tipik�sa� a helyi (magyar) lap nem re��szeres olvasása jellemző, �e – a közvéle�
ke�éstől eltérőe� – a körükbe� viszo�ylag magas azok�ak az ará�ya, akik, ha ritkábba� is, �e 
olvassák ezt a típ�sú sajtót, illetve alacso�y azok ará�ya, akik soha �em olvassák. Míg az 55 
év felettiek körébe� 41 százalékot is eléri helyi magyar �apilapot soha nem olvasók ará�ya, ez 
a középkorúak�ál 26–27 százalék, a fiatalok�ál �gya�a��yi. Sőt, a 25 év�él fiatalabbak eseté�
be� ez 26 százalék alá esik, ami azt jele�ti, hogy a fiatalok között tipik�sa� a helyi magyar la
pot „rendszertelenül” olvasók fordulnak elő �gya� („hete�te �éhá�yszor”, „ritkábba�” olvassák), 
�e viszo�ylag kevese� va��ak azok, akik „soha �em teszik rá kezüket” erre típ�sú újságra. E 
mögött az áll�a, hogy a középkorú szülők a lap re��szeres olvasói, és az újság „jele� va�” a la�
kásba�, a csalá�ba�, s – „ha már egyszer ott va�” – a gyerekek (a fiatalok) is bele�bele�éz�ek? 
Vagy legalábbis említe�i t��ják kér�őívezéskor, mert végül is „ott va�” a lakásba�? Lehet, �e 
ez az a�atokból �em �erülhetett ki. 

Tehát a fiatalok szélesebb körbe�, �e re��szertele�ül olvassák a helyi magyar lapokat, ami 
mé�iamarketi�g szempo�tból kétségtele�ül egy i�stabilabb piacot jele�t, és további vizsgálatok 
sorá� ér�emes vol�a mi�él többet megt���i arról, hogy milye� rejtettebb jellemzői va��ak kü�
lö�böző társa�almi kategóriákhoz tartozó fiatalok újságolvasási szokásai�ak. Ezek�ek a jellem�
zők�ek az alapjá� valószí�ű, hogy többet lehet�e t���i azokról a lappiaci tre��ekről, amelyek 
a mai középkorosztály továbbörege�ésével és a mosta�i fiatalok középkorúvá válásával jár�ak 
együtt.

A középkorúak köre jele�ti, tehát, a viszo�ylag �agyobb és biztosabb piacot; az i�ősek szűk�
ebb körbe�, vagyis viszo�ylag kevesebbe� olvassák, viszo�t közöttük, akik olvassák, azok �api 
re��szerességgel teszik (habit�álisa�).  A helyi lapot többé�kevésbé olvasó, 60 éves�él i�ősebbek 
körébe� – a 2000�es a�atok szeri�t – mo�ális kategória az, amelyik „mi��e� lapszámot olvas” 
(e��ek relatív gyakorisága 39,1 százalék). Egyébké�t az összes 60 év feletti körébe� a mo�ális 
kategória a „soha �em olvasók” kategóriája: 47,4 százalékkal. 

A következő ol�alo� levő táblázatba� a�atokat lát��k a korcsoporto�ké�ti olvasási gyakorisá�
gokról, abba� a formába�, ahogy azt a 2000�es országos k�tatás mérte.

A megyei napilap piaca „vidéken”: falun és „szórványban”

Akik fal�� olvassák – ott, ahol egyáltalá� olvassák – a helyi magyar lapokat, azok körébe� ti�
pik�sa� re��szeres, �api olvasásról va� szó, �e ez összer�élyi (magyar) viszo�ylatba� relatív kis 
tábort jele�t. Rövi�e� úgy lehet megfogalmaz�i ezt, hogy: „kevese�, �e re��szerese�”. (Akik 
viszo�t „�em habit�ális” fal�si olvasók, azok jellemzőe� kölcsö�zik a lapot, és jellegzetes, vissza�
térő jele�ség az, hogy városi roko�aik „hor�ják” változó gyakorisággal �ekik; erre a jellegzetes�
ségre visszatérü�k, amikor a �em habit�ális laphasz�álatot elemezzük).

A fal�si lapközö�séget egyébké�t �em lehet egyértelműe� vagy a habit�ális vagy a �emhabit�
�ális körbe sorol�i, mert régiók közötti, sőt régióbeli k�lt�rális vagy éppe� tech�ikai (lapter�
jesztési) külö�bségek éppúgy bo�yolítják a képet, mi�t az, hogy ö�magá� egy községe� belül 
is jele�tős külö�bségekkel találkoz��k. 1989 előtt egyértelműbb volt egy�egy régió, azo� belül 
egy�egy fal� képe: a laptermékek olcsók voltak, propaga��a „reklámozta” őket, a posta kö��ye� 
elj�tatta akárhova a kia�vá�yokat (ha �em is mi��ig frisse�); az akkori emberek élmé�y� és i��
formációforrásai a televízió�, mozi� és rá�ióműsor milye�sége miatt szegé�yesebbek voltak, és 
így a lapok ce�zúrázotta� is, szegé�yesebb tartalmakkal is, �e felértékelő�tek. 
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A vi�éke� (kisvárosba�, fal��) érvé�yesülő té�yezők ismeretéhez hozzátartozik a romá�iai 
magyar lapok terjesztési sajátosságai�ak az ismerete9.

A romá�iai sajtót az előfizetők számára 1989�ig a Romá� Posta terjesztette. A kile�cve�es évek 
elejé� a posta olya� költségekkel szembesült, hogy ké�ytele� volt �rágíta�i ezt a szolgáltatást, 
illetve előfor��lt az, hogy bizo�yos félreeső, kisebb településekre �em szállított �api re��szeres�
séggel (vagy éppe� egyáltalá�) kül�emé�yeket. Ráa�ás�l a lapkí�álat re��kívül széles lett, több, 
�agyobb terje�elmű, �agyobb formát�mú kia�vá�y terhelte – a szó�ak szoros értelmébe� is – a 
szállítókat. Ehhez hozzájár�lt az is, hogy a lapokat kihor�ó postások szakszervezetei a hétvégi 
lapkihor�ásért külö� j�talékokat kértek, mire a posta �em vállalta a hétvégi lapkihor�ást. Ho�
lott a �apilapok�ak a hétvégi számaik általába� �agyobb pél�á�yszámba� fogy�ak el. A kia�ók 
a közbe� megjele�ő magá� terjesztőkhöz folyamo�tak, ám ezek árajá�latai is több�yire re�tabili�
tási go��okat okoztak. A magyar lapok a megyeközpo�tot, és – szakzsargo��al – „�yom�akap� 
helyét” – jele�tő (�agy)városoko� kívül az úgy�evezett szórvá�yvi�éke� találhatták vol�a meg 

Napilap típ�sa olvasási gyakoriság* 18
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Helyi magyar 
�apilap olvasása

1 mi��e� számot 20,7 23,3 34,0 39,4 37,5 31,9
2 hete�te egy�két számot 24,8 24,8 18,6 17,7 11,8 9,5
3 ritkábba� 25,2 27,2 17,6 11,1 11,1 11,2
4 soha 29,3 24,8 29,8 31,9 39,6 47,4

Helyi romá� 
�apilap olvasása

1 mi��e� számot 2,0 8,4 7,1 3,2 3,5 3,4
2 hete�te egy�két számot 6,0 8,4 6,0 6,8 4,3 2,5
3 ritkábba� 27,4 21,7 22,8 20,4 10,6 5,1
4 soha 64,5 61,6 64,1 69,7 81,6 89,0

Kró�ika vagy 
Romá�iai Magyar 
Szó olvasása**

1 mi��e� számot 4,1 6,9 11,8 14,7 9,2 11,2
2 hete�te egy�két számot 7,8 11,3 4,8 7,6 8,5 6,0
3 ritkábba� 36,3 32,8 26,7 22,7 12,8 9,5
4 soha 51,8 49,0 56,7 55,1 69,5 73,3

Országos romá� 
�apilap olvasása

1 mi��e� számot 2,0 3,9 4,3 2,2 2,8 3,4
2 hete�te egy�két számot 4,4 5,9 7,6 4,0 5,7 1,7
3 ritkábba� 25,8 25,5 21,6 15,1 8,5 5,1
4 soha 67,7 64,7 66,5 78,7 83,0 89,7

* A skálá�ak eze� értékeit a 2000. évi országos k�tatás tervezői alakították az operacio�alizálás�k sorá�; ezek 
közül az első értéket („mi��e� számot”) teki�tjük a habit�ális olvasás�ak
** Tőlü�k függetle�, �e tiszteletbe� tartott üzleti ér�ekből �em hozhat��k �yilvá�osságra egyetle� kia�vá�y�
ra vo�atkozó a�atokat.
*** A korcsoportok szeri�ti osztályozás�ak ebbe� az összetett táblázatba� ezt a művi, �e egyszerű változatát 
választott�k.

9. A ta��lmá�y szerzője oktató szociológ�s, �e máso�állásba� újságíróké�t és szerkesztőké�t is �olgozott, az újság�
író�szövetség (MÚRE) vezetőségi tagja, így i�formációi személyesek; mé�iaszereplők beállító�ásairól való ismeretei 
pe�ig résztvevő megfigyelésből származ�ak.
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célközö�ségüket. A szórvá�yos vásárlói kört csak olya� helyeke� lehetett elér�i, ahol bizo�yos 
terjesztők amúgy is többféle lapot terjesztettek, és vállal�i t��ták a kisebb számú (�e �gya�olya� 
föl�rajzi távolságra elszállíta��ó) magyar lapok elj�ttatását. Ahol ará�ylag �agyszámú pote�ci�
ális olvasó lakott, ott a lapkia�ók a terjesztői vállalkozást is i�tegrálták, és lapterjesztő vállalat�
ké�t is műkö�tek. Ez akár úgy�evezett szi�ergik�s gaz�asági hatást jele�tett a mé�iapiaco�: a 
két tevéke�ységtíp�s egymást erősítette, mi�t a Bihari Napló esetébe� (azóta egy új üzleti ko��
cepció jegyébe� erről lemo��tak)10. 

A bem�tatott lapterjesztési go��ok egyik jellemző következmé�ye az, hogy a magyar lapok ter
jesztése Erdélyben részleges, földrajzi értelemben kényszerűen szelektív: va�, ahová el lehet gaz�asá�
gosa� j�ttat�i, va� ahová �em vagy alig. E��ek pe�ig az a következmé�ye, hogy a t�laj�o�kép�
pe�i sajtótermék�típ�sok hasz�álatára bizonyos csoportok nem szocializálódnak. Míg 1989 előtt 
az újságolvasás szi�te mi��e�hol az életmó� része volt, vagy legalábbis közeli – „szomszé�beli” 

– pél�a volt, jele�leg ez a pél�a sok helye�, főleg fal�� hiá�yzik. Ez éppe� azoko� a helyeke� 
va� így, amiket politik�sok, lelkészek és újságírók – a �yilvá�osság k�lcsszereplői – „szórvá�y�
�ak” szoktak �evez�i. A lapokat sokszor pótolják a helyi, több�yire egyházi vagy civil szerveze�
ti kia�vá�yok; ezek elemzése �em tartozik szorosa� a témá�khoz, mert �em tulajdonképpeni 
sajtóról va� szó (vö. Magyari, 1996a).

Végül, a�atokat is téve a terítékre, megjegyezzük, hogy (a mé�iaszereplők körébe� gyakori véle�
ke�éssel elle�tétbe�) �i�cs valószí�űsíthető külö�bség fal� és város között a helyi magyar lapok 
olvasásá�ak gyakoriságába�. (A soro� következő táblázatba� látható csekély külö�bség is alig 
több, mi�t 80 százalékkal valószí�űsíthető, szig�ifika�cia�teszt alapjá�). Az országos �apilapok 
teki�tetébe� viszo�t jele�tős külö�bségek va��ak a fal�si és városi sajtóolvasás között:

Laptíp�s gyakoriság  város*  fal�

Helyi magyar

1 mi��e� számot 29,9 31,2
2 hete�te egy�két számot 19,0 19,1
3 ritkábba� 20,5 15,4
4 soha 30,6 34,3

Országos magyar

1 mi��e� számot 12,1 5,8
2 hete�te egy�két számot 8,5 6,8
3 ritkábba� 32,3 16,9
4 soha 47,0 70,6

* A városi lakosság lapolvasási szokásai (a gyakoriság) �i�cse�ek összefüggésbe� a városok méretével, ezért 
„�agyváros”, „kisvárost” összevo�t��k az elemzésbe�.

10. A romá�iai magyar írott sajtó gaz�asági go��jairól és a kia�ók ko�cepcióiról lás� még Balló Áro� ta�
��lmá�yát (2002:184, 187), illetve a Tra�si��ex című i�ter�etes újság ol�alai� közölt i�terjúkat, az egyes 
�apilapok és hetilapok szerkesztői�ek közlését (elérési helyek: http://lekt�r.tra�si��ex.ro/?cikk=469; http:
//lekt�r.tra�si��ex.ro/?cikk=450; http://lekt�r.tra�si��ex.ro/?cikk=407; http://lekt�r.tra�si��ex.ro/?cikk=443; 
http://lekt�r.tra�si��ex.ro/?cikk=434). 
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Régiónkénti eltérések a helyi napilap olvasási szokásokban

A mé�iaszereplők körébe� (és a lapterjesztők körébe� is) ismert, hogy a külö�böző régiók 
magyar lakosságá�ak külö�böző az újságolvasási „kedve”. A szakmabeliek t��ják – �yilvá� üz�
leti a�atokra is támaszko�va –, hogy pél�á�l a Parti�mbeliek, eze� belül is a Bihar megyeiek 
(t�laj�o�képpe� a Bihari Napló olvasói) „jobb olvasók”, mi�t pél�á�l a Kolozs megyeiek. A 
mé�iaszereplők szeri�t11 ez függetle� a lapterjesztés milye�ségétől; érts�: megközelítőe� azo�
�os terjesztési körülmé�yek mellett is külö�bözik a vásárlói�olvasói�előfizetői ke�v, s vélhetőe� 

– �e �em a�atolta� – tra�ícióbeli külö�bségekről va� szó. A következő táblázat az újságolvasási 
szokások külö�bözőségéről szóló a�atokat m�tat; a helyi magyar �apilapokra vo�atkozik; a szá�
mok százalékos ará�yok; az a�atok a 2000. évi országos k�tatásból származ�ak; az egyes kate�
góriákra eső mi�taelem�számot is mega�j�k; csillaggal jelöltük meg azokat a megyéket, ahol az 
alacso�y gyakoriság a terjesztési hiá�yosságok�ak is t�laj�o�ítható:

olvassa �apo�ta olvassa N
Ara� megye 90,9 39,3 16
Beszterce�Naszó� megye* 18,1 9 12
Bihar megye 85,2 43,4 130
Brassó megye* 21,4 5,3 58
Fehér megye* 18,7 7% alatt 16
Hargita megye 63,8 31,1 206
H��ya� megye* 7% alatt 7% alatt 24
Kolozs megye 79,6 35,3 116
Kovász�a megye 87,9 47,6 152
Máramaros megye* 45,1 3,2 31
Maros megye 84,3 32,3 177
Szatmár megye 81,3 36,4 108
Szebe� megye* 7% alatt 7% alatt 11
Szilágy megye* 15,5 3,4 59
Temes megye 7,3 7% alatt 41

A lapterjesztési útvo�alakat és a k�tatási a�atai�kat is figyelembe véve egy hozzávetőleges 
térképet szerkesztettü�k, ami szemlélteti ezeket a regio�ális külö�bségeket, és m�tatja, hogy a 
helyi �apilap olvasása, mi�t a legjellegzetesebb romá�iai magyar sajtóolvasási szokás hogya� 
jele�ik meg föl�rajzilag (a térképet e ta��lmá�y mellékleteké�t szemlélhetjük meg). 

Értelmezések a helyi napilap jellegzetes tartalmai kapcsán

Az olvasók�ak �apilapra való marká�s szocializációja �éhá�y jellegzetes sajtóa�yaggal is össze�
függ, olya�okkal, amit voltaképpe� csak a helyi �apilap t�� közvetíte�i:

11. A Szaba�ság, a Hargita Népe és a Bihari Napló terjesztői�ek, illetve szerkesztői�ek közlése.
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1. A lap az olvasót lakóhelyi kör�yezeté�ek számos eleméhez köti, és azt ő magyar szövegkör�
�yezetbe� és egy jellegzetes �isk�rz�sba� eleve�íti meg. Az olvasó ke�veli az �tcákról, terekről, 
hi�akról, állomásokról, üzletekről, épületekről szóló i�formációkat, akkor is, ha �i�cs szimboli�
k�s jele�tőségük, és az újságbeli szöveg sem t�laj�o�ít �ekik ilyesmit, vagyis amikor �em vala�
milye� tra�icio�ális értékről, pél�á�l szoborról, templomról, törté�elmi régiségű iskolaépület�
ről, „magyar” �tca�évről stb. va� szó. 

Sajátos szimbolikát m�tat az, hogy az egyes lapok – pél�á�l a kolozsvári Szaba�ság – az �t�
ca�evek törté�elmi, tehát magyar változatát hasz�álják, főleg a régi, belvárosi �tcák esetébe�. 
Így „létezik” Kolozsváro� Széche�yi�tér, Koss�th Lajos, Ho�vé� �tca, Magyar �tca, sőt egy 
leaszfaltozatla� �tcáról az ott lakó magyarok t��ják, hogy az a (volt) Bajza �tca. Egyébké�t a 
kolozsvári születésűek – főleg az i�ősek, �e �em csak ők – a mi��e��api beszélgetéseikbe� a�to�
matik�sa� hasz�álják ezeket a �eveket, miközbe� ismerik a mai el�evezéseket is, s ha romá��l 
beszél�ek, akkor azokat mo��ják. Másfelől az újságolvasó bizo�yos helyekhez kötő�ve kapcso�
ló�ik azokhoz az írásokhoz, amelyek a város kör�yéki (voltaképpe� a megyé� belüli) falvakról, 
városokról, egyéb föl�rajzi helyekről szól�ak. A városlakók jele�tős része fal�ról, �e legalábbis 
a városo� kívülről származik, tehát élete sorá� két vagy három, re��szeri�t egymáshoz közeli 
vi�éke� élt, mi��egyiket ismeri, és a�ott esetbe� felismeri az újságba�. E��ek megfelelője az, 
amikor a fal�siak az újság írásai� keresztül élik meg a közeli, re��szeri�t régióközpo�t�ak szá�
mító város helyeit és törté�éseit. A helyi lapot a megyeközpo�tba� szerkesztik, �yomtatják, s 
jóllehet a sajtószereplők „megyei �apilapok�ak” �evezik őket, írásaikba� – ami�t említettük 

– városce�trik�sak. 

2. Az apró, helyi közér�ekű t���ivalók az 1989 előtti i�őszakba� felértékelő�tek az olvasók 
számára, és e��ek kötő ereje még ma is az olvasótáborba� tartja őket: megszokták – olvassák, 
előfizetik. Ilye� t���ivalók pél�á�l az üzletek �yitvatartási i�eje ü��ep�apoko�, helyi b�szjára�
tok me�etre��je, éjszakai szolgálatos gyógyszertárak listája, az áramszü�etekről, a víz� vagy a 
gáz�yomás változásairól szóló �api értesítések, helyi re��ezvé�yek, előa�ások stb. Ebbe� �em 
vol�a semmi re��kívüli, s ba�alitás is vol�a említe�i, ha �em kelle�e hozzáte��ü�k a követke�
zőket: ez a fajta i�formáció az 1989 előtti helyi �apilapok összvol�me�ébe� felértékelő�ött, sok 
lapszám esetébe� a �iktatúra propaga��ája mellett ezek voltak a lap olvasói számára a hasz�álha�
tó i�formációk. Amikor az újságolvasó a �apilap hasz�álatára szocializáló�ott, ezek voltak a 
legfo�tosabb olvas�ivalók, ezekhez szokott, és kö��yű ma is szokásá�ak megfelelő lapot kí�ál�i 
�eki, hisze� politikai hírektől, mi több komme�tároktól, szűk körű, sokak által �em teljese� 
értett értelmiségi vitáktól függetle�ül is va� mit olvas�i, mert mi��ig aka� egy sor közér�ekű 
i�formáció távfűtésről, közleke�ési re�� változásáról, új üzletekről stb.12.

 3. Ér�ekes sajátosság: a halálozási („gyászjele�tési”) rovat stát�sa. A halálozási rovat�ak (mely 
az apróhir�etési ol�al része) ö�magába� �i�cs �agy szerepe, �em sajtóa�yag – és máshol is va� 
ilye� – �e azért foglalkoz��k vele részletesebbe�, mert e rovat�ak, t�laj�o�ított jele�tőség, �e 
a szövegek formája is arra m�tat, hogy a helyi sajtó hasz�álatá�ak csalá�ias és rit�ális jellege is 
va�. (Számos olvasóval találkozt��k az évek sorá�, akik ha�goztatták, hogy kifejezette� ezért a 

12. A Szaba�ság szerkesztői�ek közlése szeri�t egy olvasó �em újította meg havi előfizetését, amikor a lottó �yerő 
számai�ak közlését az újság felfüggesztette. 
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rovatért veszik meg a lapot, ezt olvassák el először. Több, főleg i�ős olvasó arról számol be, hogy 
a az újság olvasását „a halottak�ál kez�i” vagy „a halottak miatt veszi meg”).

Az elh��yt hozzátartozó halálhíré�ek közlése a lapba� a halottról való go��osko�ás�ak el�
mara�hatatla� része (főleg városo�); e��ek elm�lasztása azzal járhat, hogy valamilye� ismerős 
vagy távolabbi roko� �em értesül a halálesetről és a temetésről, �e azzal is, hogy a gyászoló hoz�
zátartozókat „megszólják”. A halálozási rovat�ak t�laj�o�ított jele�tőségre vall az is, hogy közlik 
hozzátartozójuk halálhírért az apróhirdetés rovatban azok is, akik�ek a háztartásába� külö�be� 
nem olvassák az illető helyi lapot, és a gyászjele�tést tartalmazó lapszámot viszo�t mag�k a gyá�
szolók több pél�á�yba� megveszik, és sokszor el is teszik, emléktárggyá válik („ez az az újság, 
amibe� mámi13 be��e volt, amikor meghalt”). 

 A szövegekből pe�ig ki�erül, hogy ez �em egyszerű tájékoztatás, ha�em a kegyeleti szokások 
része. Erre �tal e közlések �éhá�y előfor��ló jellegzetessége is. Rétegjele�ség (és főleg Kolozs�
váro� terje�t el, és �agyo� gyakori a hóstáti

14 társa�almi��éprajzi csoport esetébe�) az, hogy a 
halálozási rovatba� versszerű szövegek, „�aiv” költészeti szöveg�motív�mok, rögtö�zések jele��
�ek meg  (iro�almi��yelvi szempo�tból voltaképpe� �yelvi giccsek és közhelyek): „Ütött az óra, 
el kellett me��e� / a��yit sem mo��tál, Iste� veletek! / Szíve� már �em fáj / �e a mié�k vér�
zik, / elfele��i tége� úgysem lehet / �e meg kell szok�i él�i �élküle�.” Ezek a rigm�sok megle�
hetőse� változatosak, ami azt jele�ti, hogy �i�cs belőlük �éhá�y szabvá�y, ismert �arab, amit 
újra�újra i�éz�ek, ha�em (bizo�yos visszatérő motív�mokat felhasz�álva) az egyes csalá�ok 
újabbakat és újabbakat ír�ak hozzátartozój�k halálakor. Ezek a sorok re��szeri�t bevezetik a 
gyászjele�tést, �tá�a következik a gyakorlatias i�formáció az elh��yt személyéről, temetésé�ek 
helyéről és i�ejéről. 

Nagyrészt �gya�ebbe� a k�ltúrkörbe� gyakori, hogy a halott személy több csalá�tagjá�ak 
(pél�á�l a már külö� élő csalá�os gyermekek mi��egyiké�ek) is illik meghir�et�i az újságba� 
a szomorú hírt, és gyakori ilye�kor a rejtett verse�gés abba�, hogy ki ír �agyobb és meghatóbb 
szöveget (ki „�em saj�ál” �rágább „gyászjele�tést”).  A „Köszö�et” rovatba�, amibe� megköszö�
�ik a temetése� való részvételt és a gyászba� való osztozást, illetve a megemlékezési rovatba�, 
amibe� a halálesetek évfor��lóira hívják fel a figyelmet is előfor��l�ak az említett versszerű 
szövegek, illetve az említett verse�gés. Ilye�kor �gya�arról az elh��ytról több, �agyobb roko��
ság eseté� akár hét��yolc gyászhír is megjele�het egy újságol�alo�. 

Rendszeres olvasás: hetilapok, folyóiratok esete

A hetilapok olvasottságá�ak k�tatásával a�ósok az által��k hasz�ált a�atbázisok, illetve k��
tatások. Alapa�atok hiá�yza�ak, s e��ek több oka va�: egyik ok az, hogy a „hetilap” fogalma 
gyakra� �em egyértelmű az kér�őív kér�ezettjei számára, és a civil szervezeti, illetve egyházi 
lapokról szóló i�formációk szü�tele�ül bekerül�ek az a�atok sorába. (Olya� vol�me�ű k�tatás�
ra, amelybe� a mé�iamarketi�gbe� szokásos mó�szerekkel ezeket a hátrá�yokat le lehet�e küz�
�e�i, �em �yílt lehetőség. Az által��k hasz�ált, a 2000�es országos k�tatatás tervezői csak a 

„ke�ve�c hetilapra” vo�atkozóa� gyűjtöttek a�atokat; ez kevés és metrológiai értelembe� �em 
megbízható mérés jele�t). A mérésből ki�erül viszo�t, hogy Brassó térségébe� – ez Brassó me�

13. Nagymama, tájszólással.
14. A hóstátiak�ak �evezett kolozsvári magyarok hagyomá�yosa� kertészke�ő, föl�művelő, reformát�s vallású, 
jellegzetes �éprajzi vo�ásokat felm�tató lakói a város�ak. 
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gye magyarok által (is) lakott településeit jele�ti – a Brassói Lapok azt a f��kciót tölti be, mi�t 
a helyi magyar �apilapok a többi megyébe�. Az ebbe� a megyébe� lakó magyarok 86 százaléka 
ke�ve�c hetilapké�t �evezi meg a Brassói Lapokat, ami a �agy ko�fi�e�cia i�tervall�m mellett 
is (NBrassó megyei almi�ta = 58!) is te��e�cia�kifejező.

Eze�kívül kisebb mértékbe� természetese� bármely más �yomatott sajtótermék�ek va� olya� 
közö�ségrésze, amely álla��ó jelleggel (mi��e� kia�vá�yt olvasva) vásárolja, tehát gyakra�, 
re��szerese� hasz�álja az a�ott lapot. Ezek kis piaci kört elérő kia�vá�yok, mi�t pél�á�l az 
értelmiségiek�ek, azo� belül is bizo�yos ér�eklő�ésűek�ek szóló kia�vá�yok. (Néhá�y százas 
pél�á�yszámú iro�almi vagy elit k�ltúrai lapok, szaklapok; ezek alacso�y pél�á�yszáma termé�
szetes, általába� ez a típ�s máshol is viszo�ylag kis pél�á�yszámú). 

A helyi �apilapoko� kívül viszo�ylag álla��ó, számottevő vásárlói köre, gaz�aságilag optimá�
lis méretű piaco� a tömegk�ltúra�vo�atkozású kia�vá�yok�ak va�. Ilye� jellegű kia�vá�yból 
számos körülmé�y folytá� vagy nem romá�iai magyar �yelvű termék va� forgalomba� (és ez 
re��szeri�t azt jele�ti, hogy magyarországi terméket kí�ál�ak), vagy a romá�iai magyarság ro�
má� sajtóterméket fogyaszt. A��ak, hogy az amúgy magyar �yelve� tájékozó�ó személy romá� 
kia�vá�yt olvasso� akkor, amikor tabloi�szerűt vagy magazi�szerűt olvas, �yilvá� az is ke�vez, 
hogy eze� típ�sok tartalma túlm�tat az et�ikai, regio�ális elemeke�, s i�kább a globális kultúra 
tartalmait �yújtja. Ráa�ás�l a romá� sajtóre��szer túl�yomórést tabloi�szerűekre épül, tehát 
va� miből vallogat�i.15

A tömegk�ltúrai kia�vá�yok ritkábbak, �e a létezők piaci elterje�ése és stabilitása arra m�tat, 
hogy va� közö�ségük (Pél�ák: a Corvi��kia�vá�yok; a kia�ój�k�ak széles övezetbe� műkö�ő 
terjesztői hálózata; a helyi lapok kale��ári�m�hagyomá�yokat felm�tató évkö�yvei; a tabloi� 
elemeket is hasz�áló Er�élyi Napló sikere a kile�cve�es évek első felébe�16; az E�rópai I�ő). A 
magyarországi Nők Lapja tartós megmara�ása az er�élyi piaco� szi�té� erre �tal. Romá�iába� 
re��szerese� kaphatók a Nők Lapja mellett a Kiskegye�, a Gyö�gy, a Ti�a, a Hölgyvilág című 
�ői magazi�ok. A kile�cve�es évek közepéig egyes terjesztők ezek�ek a magazi�ok�ak remit�
te��áját vitték be Er�élybe; ma már a friss lapszámok kaphatók. 

A romá�iai magyar lapkia�ás re��szerébe� viszo�t ritká�ak számít a tömegk�ltúrai kia�vá�y�
ok szerkesztése, kia�ása. 

E��ek okai (1998�2002 közötti vizsgálatai�k szeri�t; vö. Magyari, 2000a): 

15. A „tabloi�” vagy „b�lvár” kifejezést mé�iat��omá�yi szövegek ko�text�sába� �em szokás pejoratív értelembe� 
hasz�ál�i, mi�t az a közbeszé�be� egyébké�t gyakori. A tabloi� jellegzetes formát�mú (tra�icio�álisa� 14 colos, 
azaz kb. ezer hagyomá�yos �yom�ai po�t hosszúságú, re��szeri�t �égy�öthasábos tör�elésű) lapot jele�t, ám 
a meg�evezés �em elsősorba� a formát�mra, ha�em a tömegk�ltúrai tartalomra �tal.  Tra�íciói a 19. száza�ra 
�yúl�ak vissza. Meghatározó szerzők (pl. McQ�ail, 2000) a tabloi�ok esetébe� is i�kább a „magazi�” kifejezést 
hasz�álják. A tabloi�ot a��yiba� ér�emes megkülö�bözet�i a magazi�tól, hogy bizo�yos jellemzői révé� a 
hírlapszerűekhez áll közelebb: tartalma pop�láris, �e �em a��yira réteg�közö�ségű, ha�em i�kább úgy�evezett 
sz�praszegme�tális közö�séget céloz, és ha�gsúlyosabb a tájékoztatói f��kciója�jellege (pél�á�l: Mai Nap: tabloi�; 
a Kiskegye�: magazi�). Mi��ezt azért jegyezzük meg, mert a mé�iat��omá�yba� még �em alak�lt ki igazá� egy 
egységes tipológia (�em is kö��yű, éppe� a sok „átme�eti”, „köztes” típ�s miatt).
16. Negyve�ezer feletti pél�á�yszám, a kia�ó 1993�as közlése szeri�t. Ez�tá� a pél�á�yszám visszaesett.
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1. Tra�íciók hiá�ya, és a mé�iaszereplők�ek ezzel (is) összefüggő �omi�á�s akkomerciális (�o.) 
beállító�ása. Mire a magazi�szerűek és a tabloi�ok a sajtótörté�etbe� mo�er� formáj�kba� ki�
alak�ltak, az er�élyi magyarság már leszaka�t az összmagyar mé�iare��szerről. 1920 �tá� �em 
gaz�asági körök, ha�em jellegzetese� akkomerciális magas k�ltúrai körök (főleg az iro�almi 
elit) állt a sajtókez�emé�yezések mögött17. 

2. Tőkehiá�y. A magazi�szerűek a viz�ális elemek (szí�es képek, bizo�yos mi�őségű papír) 
léte miatt és az i�formáció szerzésé�ek sajátos mó�jai miatt magas fix költségű (és ber�házási 
költségű) mé�iatíp�st képez�ek. A sajátos mi�őség biztosítására re��szeri�t �i�cs lehetőség; s 
amikor va�, akkor a magas költségek verse�yképtele��é teszik a kia�vá�yt18.

A habituális laphasználat sajátos típusa: az animált lappiac

A�imált lappiac alatt – tehát – egy olya� lap�ak a piacát értjük, mely úgy alak�l ki, hogy a 
kia�ó valamilyen, rajta kívüli intézményes keretben, szervezetten, céltudatosan, �e �em marketi�g�
komm��ikációs mó�szerekkel, re��szeri�t valamilye� i�eológiai, etikai, érzelmi, világ�ézeti 
érvekkel a lap re��szeres vásárlására bír bizo�yos olvasókat. 

E��ek a „piac�ak” az egyik jellegzetessége az, hogy a�ott lapok valamilye� i�tézmé�yhez, tipi�
k�sa� oktatáshoz és egyházhoz kapcsoló�ó csoportokat céloz�ak meg, és az a�ott i�tézmé�yre 
jellemző tevéke�ységek részévé teszik a�ott lap olvasását. A két típ�sú i�tézmé�y – a sajtó és a 
másik – egymást erősíti. Tipik�s pél�ák az egyházi lapok és a gyermeklapok.

Egy másik jellegzetes vo�ás az, hogy a lapfogyasztás�ak a laptól függetle� motiválói is va��ak. 
Más kia�vá�yoktól eltérőe�, az a�imálás következtébe�, az olvasók �em csak azért veszik, olvas�
sák a lapot, mert tetszik, hasz�os�ak tartják stb., ha�em az a�imáló i�tézethez kapcsoló�ó mo�
tivációk hatására is. Pél�á�l az egyházi lapokat a felekezethez, gyülekezethez, egyházkerülethez 
tartozás élmé�ye, érzése, a hitb�zgalom miatt; a gyereklapot a ta�ító ösztö�zésére veszik meg.

Egy harmadik jellegzetes vo�ás az, hogy az ilye� a�imált közö�ségű lapok éppe� az a�imált�
ság oká� er�élyi (magyar) viszo�ylatba� kimagasló pél�á�yszámot ér�ek el. A legalkalmasabb 
pél�a erre a Naps�gár című lap 53 ezres (!) rekor� pél�á�yszáma a kile�cve�es évek végé� (vö. 
http://www.��tcj.ro/NGOs/�aps�gar/torte�et.htm). 

A kisiskolások�ak, illetve óvó�ások�ak szóló Naps�gár és a Szivárvá�y című lapok kia�ója 
az oktatási i�tézetek körébe i�tegráló�ott, ta�ítók és óvó�ők támogatását élvezi, akik ezáltal 
egyfajta közö�séga�imálást végez�ek. A szülők így i�kább megvásárolják, mi�t azt mag�któl 
te��ék, az iskolákat támogató �em kormá�yzati szervezetek támogathatják az iskolai oktatás 

17. Ezek a törté�elmi körülmé�yek áll�ak általába� a romá�iai magyar �yilvá�osságba� jellegzetes szépiro�alom�
ce�trik�sság, szépiro�alom�k�lt�sz mögött is. Jellemző az iro�almári és politik�si szerep összefo�ó�ása. Ez a be�
állító�ás ke�vezett egy kevésbé ko�fro�tatív kisebbségi politizálás�ak, ke�vezett a kisebbségi k�ltúra és �yelv tipi�
k�s túlélési stratégiái�ak. Ugya�akkor ke�vezett és ke�vez egy jellegzetes teki�télyelvűség�ek, mert �em ke�vez a 
h�má�értelmiség irá�ti kritikai viszo�y�lás�ak. A szerepvállaló írást��ó a p�szta szerepvállalásával, „bia�kóba�” 
kap bizalmat. Ezzel összefüggésbe� i�eállá válik a polihisztor�szerű h�má�értelmiségi, aki általába� a �yelvet és 
iro�almat ápolja, és általába� kétsége� felüli mó�o� teki�te��ő olya��ak, mi�t aki t��omá�yos szi�te� értője a 
társa�alom�ak – mi��össze ír�ia, összegez�ie kell róla. Ez viszo�t �em ke�vez az empirik�s társa�alomt��omá�y�
ok er�élyi (magyar) helyzeté�ek, azok sajátos �isk�rz�sát, sőt mó�szerta�át relativizálja. 
18. A Csalá�i Tükör esete közvetle�ül az 1993�as privatizációja �tá�. 
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részévé váló lapot. E kia�vá�yok olvasása a ta�termi tevéke�ységek része; jót tehet a gyerekek 
sajtóhasz�álatra való szocializációjá�ak is19. 

Haso�ló ehhez a Diákabrak20 című, kora�tize�évesek�ek szá�t rejtvé�ymagazi�, ami egyéb�
ké�t a romá�iai magyar sajtóba� az egyetle� csalá�i vállalkozásba� kia�ott sajtótermék, szi�té� 
az iskolák hálózatába� terjesztik. 

Bizo�yos szempo�tból valame��yi egyházi lap animált közö�ségű; a lapot a külö�böző fele�
kezetek tagjai – főleg templomjárók – vásárolják, legtöbbször éppe� a templomba� vagy külö��
böző egyházi helyszí�eke�, az egyházak lelkipásztorai�ak, alkalmazottai�ak ösztö�zésére. Ez 
�em er�élyi sajátosság, bizo�yára világszerte így talál�ak olvasóra az egyházi lapok. Az a�imált 
közö�ség viszo�t azzal a jellegzetességgel jár, hogy a laphasz�álat motiválói – mi�t említettük 

– függetle�e��ek a lap té�yleges tartalmától: az egyik egyházi kia�vá�yt, ami több�yire bo�yo�
l�lt teológiai szi�tű fejtegetéseket tartalmaz, ige� széles körbe� vásárolják olya�ok, akik köré�
be� vélhetőleg �eheze� érthetők e tartalmak. Az egyházi lapok vásárlása gyakra� a hitélet része, 
függetle�e�ik a té�yleges olvasói motivációktól; ezzel magyarázható, hogy a laik�s értelmiség 
számára is alig érthető teológiai fejtegetéseket tartalmazó lapokat is megveszik a gaz�álko�ó 
fal�siak.21

Nem habituális laphasználat

A napilapok esete

 Megfigyelései�k szeri�t, �e mé�iaszereplők i�terjús közlései szeri�t is gyakori jele�ség a la�
pok kölcsö�zése csalá�i vagy szomszé�i körbe�, és ezzel esete�ké�t együtt jár a közös előfizetés 
(főleg �y�g�íjas szomszé�ok között). A lap továbba�ását meghatározza az is, hogy az egyes ol�
vasók�ak milye� prefere�ciái va��ak. Pél�á�l a keresztrejtvé�yt tartalmazó lapszámot (egyes 
lapokba� tipik�sa� heti egy alkalommal található keresztrejtvé�y) továbbajá��ékozzák a��ak 
a más lakásba� lakó csalá�tag�ak (vő�ek, me�y�ek, após�ak, sógor�ak stb.), aki szereti a ke�
resztrejtvé�yt; vagy a televízió�műsort22 tartalmazó (ez is tipik�sa� heti egyszer va�) lapszámot 

19. A Naps�gár című lap web ol�alá� olvasható (szerző �i�cs feltü�tetve; forrás: http://www.��tcj.ro/NGOs/
�aps�gar/torte�et.htm): „A Naps�gár�ak is voltak válságos pilla�atai, mégis itt vagy��k. 42 év óta egyetle� 
lapszám sem mara�t ki. I�őszako�ké�t műsorfüzetet és vakációs Napsit jele�tetü�k meg. Havo�ta 1000 olvasói 
levelet kap��k, éve�te több száz j�talmat kül�ü�k pályázatai�k győztesei�ek. Hato�ik éve i�gye� táborozással 
j�talmazz�k legjobb terjesztői�ket és olvasói�kat. Több száz óvó�ő és ta�ító�ő volt a ve��ége e��ig öt alkalom�
mal megre��ezett, ra�gos magyarországi előa�ókat bem�tató mó�szerta�i �apjai�k�ak. 45 pe�agóg�s vett részt 
magyarországi továbbképzése� a Naps�gár meghívottjaké�t. Szoros cserekapcsolatot alakított��k ki a régió ma�
gyar gyermeklapjaival. Részbe� életrehívói, szerkesztői és terjesztői volt��k a három évfolyamot megért kárpát�me�
�e�cei magyar gyermeklap�ak, a Bara�goló�ak. Éve�te kö�yva�omá�yokkal támogatj�k iskolái�k re��ezvé�yeit, 
ta�évvégi j�talomosztását, sok�sok helyi és országos vetélke�őt. Lapjai�k szellemisége hazai, a�yaországi, felvi�éki 
és �y�gati magyar szerzőket vo�zott hozzá�k. Azóta többkötetes fiatal szerzők i���ltak hasábjai�ko�, s ír�ak ha�
vo�ta örömmel �ekü�k. A Naps�gár jele� va� a hazai magyar gyermekk�ltúrába�, számít rá�k a ta�ügy, és té�ye�
zőké�t tart számo� a sajtó”. 
20. A „�iákabrak” ere�etileg egy csemege, é�esség meg�evezése volt; a Pál �tcai fiúkba� találkozhat��k vele. 
21. Magát meg�evez�i �em akaró lelkész�szerkesztő közlemé�ye.
22. Egyes �apilapok hete�te egyszer egész heti televízió�műsort tartalmazó mellékletet a��ak a laphoz, t�laj�o��
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a�ják tovább. A lapok így roko�sági�csalá�i hálózatokba� is terje��ek, ami�ek szi�té� lappiaci 
és mé�iaszociológiai következmé�yei va��ak. 

Bizo�yos személyek�ek – vagy i�kább csalá�ok�ak, háztartások�ak – „�em éri meg” a la�
pot vásárol�i. Gyakori, azo��ali érvké�t ilye�kor az ha�gzik el a szerkesztők és az újságolva�
sók találkozói�, hogy „csak„ ilye� vagy olya� rovatért �em ér�emes „kia��i” e��yi és e��yi 
pé�zt. Ezek a helyi �apilapok természetük�él fogva nem rétegérdeklődést elégíte�ek ki: a �apilap, 
mi�t sajtótíp�s – köztájékoztató típ�s – valóban, eredendően �em egyetle�, jól meghatározott 
szegme�s célzója; vagyis mé�iamarketi�g�szakkifejezéssel: szupraszegmentális közö�ségű. Ugya�
�akkor, mi�t említettük, a romá�iai magyar lappiaco� hiá�yoz�ak a tömegk�ltúra kia�vá�yok 
(tabloi�ok, magazi�ok), amelyek viszo�t jellegzetese� szegme�s–specifik�sak. A magazi��
szerűek, �e főleg a tabloi�szerűek hiá�yába� bizo�yos piaci űr keletkezik, és ezt részbe� a  
hírlapszerű tölti be. Mivel viszo�t ez t�laj�o�képpe� javarészt �em tabloi��jellegű, számai és 
tartalma �agy része �em affi�iál a tabloi� irá�t ér�eklő�ök szegme�sével. Ezért a kereslet�ek 
csak részbe� felel meg. Így kialak�l egy periférik�s olvasótábor, amelybe� az a�ott lap olvasása 
alkalomszerű, amelybe� „�em a �api re��szerességgel” bö�gésző olvasót találj�k, ha�em a he�
ti keresztrejtvé�yt fejtőt, a heti sportrovat olvasót, �e főképpe� a tévéműsor�mellékletet olvasót. 
Az ilye� olvasók sok esetbe�, ha tehetik kölcsö�kérik a lapot, átveszik a szomszé�tól, amikor az 
már „kiolvasta”, vagy hete�te egyszer�kétszer vásárolják, �e nem előfizetők. Ezek a megfigyelt té�
�yek értelmezési alapot a��ak ahhoz az a�atolt, fe�tebb említett jele�séghez, hogy t���iillik a 
�apilapok�ak elkülö�íthető egyfajta „törzstábora” („habit�ális” kör) és egy olya� olvasói réteg, 
amely alkalomszerűe� olvassa ezeket a lapokat („�em habit�ális” kör), és ez �tóbbi meglehető�
se� kiterje�t kör. Pél�á�l ez a kör a kolozsvári Szaba�ság esetébe� – a 2000�es helyi k�tatás 
a�atai szeri�t – a helybeli magyarok 55 százalékát éri el, míg a lapot re��szerese� olvasók 26,5 
százalékot jele�te�ek (vö. Magyari, 2000b). 

Tipik�s a lapszámok összegyűjtése és fal�ra vitele, az ott élő roko�ok�ak, több�yire i�ősebb 
szülők�ek és �agyszülők�ek. (A romá�iai városlakók szép számba� elsőge�erációs városiak; 
létezik bizo�yos javak�ak város és fal� közötti, szociológiailag ige� ér�ekes forgalma, cseréje. 
Kialak�lt egy szokása, egy „re��je” a��ak, hogy mit „kell” kivi��i az „öregekhez” fal�ra (újsá�
got, általába� papírárút, „régi” bútort, „régi” r�hát stb.), és a��ak, hogy o��a� mit kell hoz�i 
(általába� élelmet). A hozás�vivés sok esetbe� �em ajá��ékozást jele�t, �e amikor azt jele�ti, a��
�ak is „mega�ják a mó�ját”. Legtöbbször való�i csere: ár�t ár�ért. Visszatérő volt megfigyelése�
i�kbe� az, hogy a fal�si olvasók egy része így lapszámok többhetes gyűjtemé�yét kapja meg, és 
azokat bö�gészi szaba� i�ejébe�. Ebbe� az olvasói körbe� �em számít az, hogy az újság „friss” 
legye�. Többször találkozt��k23 olya� esettel, amikor a fal�si lakók városi roko�aiktól Romá�i�
ai Magyar Szót kértek olvas�i, �e azért azt, mert a��ak �agy a formát�ma, és („mi�tá� apátok 
kiolvasta”) abba maj� jobba� lehet csomagol�i, azzal valamit letakar�i stb.

A fal�� élők laphasz�álata már csak azért is külö�bözik a máshol élő magyarokétól, mert a 
a�ott település föl�rajzi és i�frastr�kt�rális okok miatt kívül eshet a terjesztési vo�alako�, és 

képpe� i�gye�. Azok a lapszámok, amikbe� e mellékletek va��ak olykor kiemelke�ő pél�á�yba� keltek el, pél�
�á�l a Bihari Napló esetébe� amikor a��ak mi�tegy 15.000��yi volt az átlagos heti pél�á�yszáma, a mellékletes 
száma elérte a 24.000�et.
23. K�tatás�mó�szerta�i elveket követve jellemzései�kbe�, leírásai�kba� csak olya� eseteket, té�yeket rögzítü�k, 
melyeket visszatérők�ek, ismétlő�ők�ek tapasztalt��k.
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így kisebb a re��elkezésére álló választék a sajtótermékekből. Re��szertele��é a laphasz�álatot 
pe�ig az teszi, hogy sajtótermékek terjesztési mó�ozatai�ak függvé�yébe� változik az, hogy mi 
kerül el és mi �em a�ott falvakba. Számos fal� lakói (�em csak a magyarok, �e a romá�ok is) 
re��szeres lapolvasási szokás�kat „elveszítették” akkor, amikor a hagyomá�yos (postai) terjesz�
tés aka�ozott, vagy hatéko�ysági go��ok miatt viszo�ylag �rága volt a kia�ók számára, illetve 
a magá�terjesztési re��szerek sem műkö�tek még. Másrészt a lapok mag�k �emcsak terjesztési 
politikáj�kba�, marketi�gjükbe�, �e szövegeikbe� is városce�trik�sak, elitisták, és ráa�ás�l a 
fal�si lakosság bizo�yos részé�ek a vásárlói erejéhez képest �rágák. Gyakori, hogy a lapválasz�
tást a helyi értelmiség (főleg a papok) befolyásolják. „Mi a Csalá�i Tükröt vesszük meg, mert 
a tiszteletes úr azt mo��ta, hogy azt vegyük meg” – mo��ták Magyarvistába�24 (Ez összefügg 
azzal, hogy az azóta voltaképpe� megszű�t Csalá�i Tükör című lapot ö�ké�tes vi�éki terjesztők 
révé� próbálták elj�tat�i külö�böző helyekre; és �em ritka az, amikor a szerkesztőségek „jóba’ 
akar�ak le��i a helyi „tiszteletessel”).

Összefoglalva elmo��ható, hogy bár marká�sa� a helyi (magyar) lapokhoz kapcsoló�ik a 
re��szeres lapolvasás, éppe� a ezek a helyi lapok a�ják a �em re��szeres lapolvasás bizo�yos 
típ�sait is. Jellemző, hogy piaci szempo�tból ez egy �em stabil, voltaképpe� piacilag �em túl 
jele�tős közö�ségrész: a lapszámok gyakra� átkerül�ek a „habit�ális” olvasóktól a „�em habi�
t�ális” olvasókhoz: ezeket a olvasókat a lapbeli írások javarésze bevallotta� �em ér�ekli, és a 
�apilapból csak bizo�yos, kevés, ritkábba� jele�tkező rovatot olvas�ak. Elkérik, megkapják 
másoktól, �em számít, ha „�em friss”. Egyes lapszámok továbbgyűrűz�ek bizo�yos hálózatok 
me�té� (főleg roko�i és szomszé�sági hálózatokról va� szó). Bizo�yos közö�ségréteget �em a 
�api köztájékoztatói jellegű (politikai és haso�lók) sajtóa�yag ér�ekel, és a több�apos késéssel 
is olvasható, élvezhető, hasz�álható i�formációt megkapja a lapból, akkor is ha az már régebbi 
(�em az�api). 

 

Kvalitatív közelítések a nem habituális laphasználat 
egyes formáihoz

A �em re��szeres laphasz�álat három ritkább formáját is megközelítjük: ezek a szocio�
k�lt�rális, i�eológiai és szit�acio�ális formák (a kifejezések sajátjai�k). E megkülö�böztetés 
szükséges, még ha látszólag bo�yolítja is az elemzésü�ket25.

A szociokulturális körülmé�yekre visszavezethető �em re��szeres lapolvasás azok esetébe� ér�
vé�yesül, akiket életmó�j�k�ál, szocializációj�k�ál fogva, viszo�ylag kis mértékbe� ér�ekel a 
politika, e��ek megfelelőe� kevésbé tájékozottak. Ezek körébe� ritka az írott sajtó fogyasztása; 
elemzésü�k arról szól, akik e körből valamilye� gyakorisággal mégis olvas�ak írott sajtót. Ezek�
be� a rétegekbe� �yilvá� előfor��lhat az is, hogy tartósa� egyáltalá� �em olvas�ak semmilye� 

24. Kolozs megyei fal�; ez régebbi a�at; a Csalá�i Tükör című folyóirat azóta megszű�t.
25. Ezt a tipológia�kísérletet megfigyelési i�formációra alapozz�k; �e figyelembe vettük a lapszerkesztők és terjesz�
tők közlemé�yeit is. Részbe� követjük a mé�iaközö�ség�k�tatás�ak a G��ter, M�r�ock és más. szerzők által képvi�
selt vo�alát a kvalitatív mó�szerű közö�ségvizsgálatok teki�tetébe� (pl. G��ter, 1988; M�r�ock, 1989:226�228).
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sajtóterméket, romá�t se, ám itt azokkal foglalkoz��k, akik valamilye� mértékbe� fogyasztó�
ké�t jele� va��ak a sajtópiaco�. Jöve�elmi, gaz�asági helyzetük az átlag�ál rosszabb, s ez ö�ma�
gába� is oka a��ak, hogy ritkábba�, esetlegesebbe� „él�ek” sajtótermékekkel.

Előfor��l, hogy a helyi �apilap olvasót, �e az ebbe a típ�sba tartozó olvasót kifejezette� és jel�
legzetese� a lap írási közül csak bizo�yos, �api�ál ritkábba� jele�tkező rovat ér�ekli a (helyi): 
keresztrejtvé�y, heti műsormelléklet, esetleg más melléklet, s vélhetőleg �em ér�ekli vagy alig 
ér�ekli a politika. Körükbe� gyakoribb azok előfor��lása, akik �em osztják (sőt részletese� �em 
is ismerik) az általá�os romá�iai magyar politikai �isk�rz�s elemeit; pél�á�l azt, ami a gyakor�
latilag egye�üli romá�iai magyar párt (RMDSZ) szerepéről, fo�tosságáról szól. A 2000�es ko�
lozsvári k�tatás parlame�ti választások évébe� készült. A�ataiból jól látszik, hogy viszo�ylag 
kisebb mértékbe� kötő��ek a magyar sajtó �omi�á�s �isk�rz�sába� fo�tos�ak teki�tett párt�
hoz, az RMDSZ�hez ezek az olvasók. A következő táblázatba� látható, hogy a �em re��szeres 
Szaba�ság�olvasók között viszo�ylag többe� va��ak azok, akik �em az RMDSZ�re szavaz�á�
�ak a parlame�ti választásoko� (Az a�atfelvétel máj�s végé� volt; a választások �ovemberbe�). 
Vegyük észre, hogy ará�ylag milye� magas a nem válaszolók ará�ya az újságot re��szerese� �em 
olvasók körébe�!

„Kire szavaz�a?” �em re��szerese� olvasó re��szerese� olvasó
Demokrata párt 0,26 0,77
Demokratik�s Ko�ve�ció 5,48 3,85
RMDSZ 77,81 90,00
Nagyromá�ia Párt 1,31 0,77
Romá� társa�almi Demokrácia pártja 1,31 0
Romá� Szociál�emokrata párt 0 0,77
Nemzeti Liberális Párt 0,26 0
Romá� H�ma�ista Párt 0,78 0
Jobbol�ali Erők Szövetsége 0,78 0
Nemzeti Kereszté�y�emokrata U�ió 0,52 0
Nem válaszol 11,49 3,85

Továbbá tipik�s esetükbe� az, hogy a lapok olvasása gyakra� kimerül a gyakorlati f��kciókat 
betöltő lapok forgatásába� (amelyek valamilye� más tevéke�ységhez kötő��ek): tévé�műsorfü�
zetek, apróhir�etési lapok (Piaţa �e la A la Z). Szi�té� tipik�s az, hogy me��yibe� jól ismerik 
a romá� �yelvet re��szeri�t csekély jele�tőséget t�laj�o�íta�ak a��ak, hogy milye� �yelvű la�
pot vásárol�ak, „mi��egy, hogy magyar vagy romá�”. Az ebbe a típ�sba tartozó személy hírla�
pot ritkába� vásárol, akkor is i�kább a tabloi��típ�s hazai változatait veszi meg, más esetekbe� 
rejtvé�ylapot vagy sportlapot (mi��ezekből romá� �yelvűek va��ak a piaco�, tehát lapolvasás 
sorá� a romá� �yelvet viszo�ylag �agyobb mértékbe� hasz�álja), �e re��szeri�t romá� lapok 
vásárlása sem re��szeres26.

26. Jellemző e típ�s szocioli�gvisztikai külö�bözősége is: az úgy�evezett i�obtr�zív vagy �em familiáris témák 
kapcsá� gyakra� romá� szavakat vagy a romá� szövegből átvett szavakat hasz�álja: pél�á�l a számítógép �yomta�
tóját esetleg „imprimá�tá�ak” mo��ja, „a�ó” helyett az „impozit” szót hasz�álja, �e szi�te kötelezőe� „patro��ak” 
mo��ja a cégt�laj�o�ost, és jellegzetese� a SIDA szót hasz�álja az AIDS helyett. Ez �tóbbi jól m�tatja, hogy e 
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Gyakori továbbá e��él a típ�s�ál továbbá az, hogy �em t�laj�o�ít jele�tőséget az egyes lap�
számok újszerűségé�ek (frissességé�ek) vagy régiségé�ek, és viszo�ylag régebbi számokat is kéz�
be vesz, bö�gész. Ez kapcsolatba� áll a tabloi�szerűek hír� és témaszelekciójával: a szelekció és 
a közlés �em az akt�alitás kritéri�mai, ha�em az ér�ekesség kritéri�mai szeri�t törté�ik, így az 
írások értéke �em kötő�ik i�őhöz. 

Az ideológiai �o�habit�ális laphasz�álat viszo�ylag szűk szegme�t�mra, főleg középosztály�
beli, azo� belül is értelmiségi kategóriára jellemző. Laphasz�álatá�ak lé�yege az, hogy valami�
lye� értékítélet alapjá� �ö�t úgy, hogy �em olvas vagy csak ritká� olvas magyar lapot. „Tetszik 

– �em tetszik” alapo� �ö�t, vásárlói viselke�ése szeszélyes. Gyakori, hogy ez a típ�s �emzetiség�
politikai vagy általá�os politikai elveket vallva �ö�t úgy, mi�tegy tü�tetőleg, ismerősi körbe� 
ezt ki�yilvá�ítva, hogy „többet �em” veszi meg ezt vagy azt a lapot, illetve arról, hogy melyik 
lapot veszi meg. A �ö�tés re��szeri�t (helyi) �apilapot éri�t. 

Kiemeljük az egyik jellegzetes esetét e��ek a típ�s�ak, azt, amely a magyar sajtóba� gyak�
ra� meg�yilvá��ló kisebbségi �e�rózis miatt „�em szeret” olvas�i valamilye� lapot vagy általá�
ba� magyar lapot. (A kisebbségi �e�rózissal, illetve sajtóbeli vo�atkozásaival kapcsolatba� vö. 
Magyari, 2000a). Jellemzőe� fiatal értelmiségi (középosztálybeli csalá�ból származó középisko�
lás, egyetemi hallgató, más fiatal értelmiségi) tartozik ebbe a szegme�t�mba. Gyakori kifejezé�
sével a sajtót „pa�aszko�ó�ak”, „sirá�kozó�ak”, ritkábba� „magyarko�ó�ak” �evezik. Mi�t a 
romá�iai magyar közösségbe� a sajtóról go��olko�ó értelmiségeik zöme, az ebbe az esetbe tar�
tozó is re��szeri�t magából i���l ki, amikor a sajtóközö�ség alak�lásáról alkot képet: azt hiszi, 
hogy tömegese� viszo�y�l�ak úgy a magyar sajtóhoz, mi�t ő; hiszi és vallja, hogy pél�á�l az 
általa elítélt helyi �apilapok „veszteségesek” (a legtöbbjük t�laj�o�képpe� �yereséges), hogy „ha�
marosa� meg fog�ak szű��i” vagy, hogy „csakis mo�opol helyzetük miatt” �em szű��ek meg. 
Nem általá�os, �e gyakori e��él a típ�s�ál, hogy liberális romá� értelmiségi lapokat olvas�ak 
(22, Dilema) vagy pél�á�l a Caţave�c�t, és ezeket „�yitottabb�ak”, kevésbé �acio�alistá�ak te�
ki�tik, mi�t a mag�k �emébe� a magyar kia�vá�yokat. (Más, kisebb részük esetébe� gyakori 
a külföl�i lapok keresése – Natio�al Geografic –; vagy előfor��l, hogy esetleg m�lti�acio�ális 

– főleg értelmiségiek�ek, mi��e�képpe� középosztálybeli rétegek�ek szá�t – kia�vá�yokat ke�
res�ek: Playboy, B�r�a stb).

A szituacionális �o�habit�ális laphasz�álat az, amikor a lapolvasás bizo�yos helyzetekhez kö�
tő�ik, �e kivételes.

Az ilye� olvasó az egyes lapok�ak (akár �apilap�ak) csak bizo�yos számait veszi meg. Tipi�
k�s eset: �tazáskor, állomáso�. Más tipik�s helyzete az alkalomhoz kötött lapvásárlás�ak: heti 
bevásárlás, amikor a bevásárlói körúto� mi�tegy „belebotlik” az olvasó az újságár�sba, és „vesz 
valami olvas�ivalót hétvégére”.

A szit�acio�ális azt is jele�theti, hogy voltaképpe� a pote�ciális lapolvasó esetlegese�, ritká� 
vagy változó feltételek között kerül kapcsolatba magyar sajtótermékkel.

típ�s a hozzá �em közeli jele�ségekről szóló (i�obtr�zív) témák, mi�t pél�á�l HIV�fertőzés témája kapcsá� főleg 
�em magyar komm��ikációs közegbe� helyezke�ik el. A HIV�fertőzés �yomá� kialak�ló tü�etegyüttesre �gya��
is a romá� köz�yelvbe� a fra�cia SIDA, míg a magyarba� az a�gol AIDS szó ho�oso�ott meg. Akik re��szerese� 
magyar �yelve� tájékozó��ak, azok i�kább az AIDS szót hasz�álják. Természetese� az „SIDA–AIDS” külö�bség 
csak egy pél�a a sok közül. 
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Összefoglalás

A maj��em másfélmilliós romá�iai magyar közösség főleg a�ya�yelvét hasz�álja a mé�iafo�
gyasztás sorá�. A legstabilabb piaca a helyi magyar �yelvű hírlapok�ak va�, �e jellegzetes mó�
�o� ezek�ek a tábora legalább két típ�sra osztható fel: külö� elemze��ő a re��szeres olvasók 
köre, és külö� a sajátosa� az �agy kiterje�ésű kör, amely azokat tömöríti, akik ritká�, alkalom�
szerűe�, bizo�yos tartalmakat keresve olvassák a kia�vá�yokat. 
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