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Csakhogy van itt egy kis bökkenő. A gond ez alkalommal is módszertani, a szerző 
azonban alábecsülte a jelentőségét, annak ellenére, hogy ez a kérdés alááshatja a 
felmérés eredményét. A vizsgálat során a Szonda-Ipsosnak megfelelő svéd válla-
lat kérdezőbiztosai tették fel a kérdéseket svéd nyelven; ezekre kellett a vizsgálat-
ban részt vevő svédországi magyaroknak svédül felelni. Tudnunk kell azt is, hogy 
a kérdések között rengeteg személyes jellegű is volt, például: "Milyen gyakran 
imádkozol?", "Mennyire tartod elfogadhatónak a házasságon kívüli szexuális kap-
csolatokat?", "Mennyire befolyásolja munkavégzésedet a fizetésed?" - és egyéb 
hasonlók. A vizsgálat alanyai azonban kétnyelvűek, s ennek következtében kétfé-
le értékrend-repertoárral is rendelkezhetnek - veti fel a problémát maga a szerző 
(p. 14-15.; 183.). Ennek a lehetőségnek komoly megfontolását azonban elutasítja, 
mondván, hogy az esetleges különböző eredmények nem vezetnének semmire, 
hiszen nem derülne ki egyértelműen, hogy a magyarul vagy a svédül adott vála-
szok képviselik-e a megkérdezett egyén "valódi" álláspontját az adott kérdésben. 
A kétnyelvűség-kutatás területén ma már ismert tény, hogy a kétféle értékrend 
illetve viselkedés-repertoár létező és természetes jelenség, mégpedig nemcsak be-
vándorlóknál, hanem a legtöbb kétnyelvű egyénnél is, bárhonnan szerezték nyelv-
tudásukat. Az, hogy egy adott helyzetben hogyan vélekedik, vagy viselkedik egy 
kétnyelvű egyén, nagyban függ az adott plauzibilitás-struktúrától, vagyis attól, 
hogy melyik csoport normáinak kell inkább megfelelnie az adott helyzetben. Eb-
ből viszont az következik, hogy a kérdezőbiztosi módszer lényegesen ront a be-
gyűjtött válaszok szavahihetőségén. A szerző által felmutatott "köztes" életfelfo-
gás és ennek értékrendje ettől nem vált ugyan valószínűtlenebbé, szerencsésebb 
lett volna azonban, ha a kérdezőbiztosi munkába bevontak volna más, a vizsgálat-
ban nem résztvevő svédországi magyarokat, akikkel az interjúalanyok a hozzájuk 
közelebb álló nyelven értekezhettek volna - lett légyen az magyar vagy svéd. Azt 
a hibalehetőséget pedig, amelyet a bevándorlók megfelelni akarása okozhat a 
vizsgálati eredményekben, a szerző meg sem említi. 

Mindezen megjegyzések, esetenkénti fenntartások ellenére azzal kell zár-
nom rövid ismertetőmet, hogy Eva M. Hamberg érdekes és értékes művel ajándé-
kozta meg mind a svéd tudományosságot és társadalompolitikát, mind minket, 
svédországi magyarokat. Belőle közülünk is nemre, korra, érdeklődési körre való 
tekintet nélkül mindenki csipegethet magának egy kis elgondolkodnivalót. Hogy 
milyenek is vagyunk tulajdonképpen, milyenek az elvárásaink magunkkal szem-
ben, és hogy - valljuk be - valóban megváltoztunk egy kicsit svédországi létünk 
során, még ha nem is olyan mértékben, ahogyan azt szerzőnk statisztikai adatokra 
desztillált tanulmánya láttatja velünk. 

György-Ullholm Kamilla 
PhD-hallgató, Centre for Research on Bilingualism Stockholm University 
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tódik, világjárással, ünneplésekkel tetőzik, de emberünk szerencsésen elkerüli a 
nagykutyák társaságát, ahová különben sincs bejárása, mert ahogyan kutyatiltó 
táblákkal teletűzdelt a világ (melyekhez végül is igazodunk, mert halandók va-
gyunk), ugyanakkor barátokkal és virágokkal zsúfolt a nagy rét, ahol életünket – 
többnyire a magunk és csak  kivételes alkalmak esetén a mások örömére –
letöltjük. Olvashattunk már éneklő kutyáról, fakutyáról és egyéb kutyálkodások-
ról. Ez a könyv egy kiváló atléta és érdemes edző életéről szól, amolyan kutya-
úszással keresztmetszetezett életrajz, tanulságokkal és hasznos életbölcsességek-
kel, több kutyaéletnyi sanyarú idő után most végre szabadon, de nem éppen ku-
tyafuttában elbeszélve. Szorongóknak és szurkolóknak, fiataloknak és időseknek, 
sportolóknak, mozgássérülteknek és sértődékenyeknek, önbizalom-hiányos lá-
nyoknak és fiúknak, dús- és bőrhajúaknak, kitartóknak és lankadóknak egyaránt 
ajánljuk. Megismerhetik belőle a küzdés szépségét, a balsikerre hajló emberi ter-
mészetet, a sporterkölcsöt, amely kifogyni látszik; és megtanulhatják, hogy futni 
hasznos és érdemes, de nem mások elől, hanem csak úgy szabadon, játékosan, 
ahogyan a kiskutyák és más pajkosan  ebtermészetűek szoktak a folyóparton, ott, 
ahol medrében mellettünk és velünk csörgedez-csobog sebesen, beláthatatlanul 
tova, a valamiért gyönyörűnek mondott élet. 

 
Lépés a Gutemberg-galaxisból 
 
A változó időnek megfelelően, a kezében könyvet tartó ember jelképe helyébe 

a képernyőre meredő ember figurája kerül. De azért még nincs vége a Gutenberg-
galaxisnak, ne készüljünk a temetésére. Napjainkban is számos erőfeszítésnek 
lehetünk tanúi, amelyek mind azért történnek, hogy a könyv népszerűsége tovább-
ra is megmaradjon. Felesleges riogatnunk magunkat azzal, hogy máról holnapra 
eltűnik. Inkább csak átalakul. Olyasvalami történik, mint amikor az agyagtáblák-
ról áttértünk a pergamenre, a papiruszra rajzolásról a nyomtatásra. A jövőben írás-
beliségünk hordozója nemcsak a papír, hanem a mágneses lemez és a számítógép 
lesznek. Az indokok sorából most csak a szövegek kezelhetőségét, a digitális 
könyvek könnyebb terjeszthetőségét, raktározását, olcsóságát vegyük figyelembe, 
és azt, hogy növekvő könyvéhségünkhöz amúgy sem lesz elég földünk minden 
erdeje. 

A „tessék elképzelni” helyett a már meglévő könyvhelyettesítő eszközeinket 
sorolom: van már könyvnagyságú, vékony, ágyba vihető, ha szükséges bársonyos 
tapintású számítógép, amelybe több vaskos könyv szövege elfér, amelyet gomb-
nyomásra, érintésre vagy akár olvasási sebességünknek megfelelően önműködő 
lapozgatásra is beállíthatunk. A legújabb hordozható telefonokba épített számító-
gépek kiválóan alkalmasak arra, hogy ne csak a távirati irodák híreit, Internet-
oldalakat, hanem a beletáplált könyvek szövegeit is olvashassuk képernyőjükről. 
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Már „bejáratás” alatt van az e-papír, ami nem más, mint papír vastagságú, újság-
oldalnyi számítógép-képernyő, amelynek raktárában kisebb könyvtár is elfér. 

És most, tessék elképzelni, hogy valamely klasszikus világirodalmi hírességet 
eredetiben szándékozunk olvasni. Ehhez betöltjük kedvenc hordozható számítógé-
pünkbe össze műveit, életrajzait, a róla szóló irodalomtörténeti köteteket, szótára-
kat, enciklopédiákat, fordításokat és minden egyebet, ami csak eszünkbe jut. Ké-
nyelmesen elhelyezkedünk karszékben, ágyban, napozón, vonaton, repülőn, és fel 
sem kell állnunk ahhoz, hogy a választott szöveg tökéletes megértéséhez szüksé-
ges segédkönyvekbe is „belelapozzunk”. A betöltéshez máris segítségünkre van a 
Magyar Elektronikus Könyvtár (www.mek.oszk.hu) 

A szerző 22 könyvét tartalmazó CD-lemez első  borítója 
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roltak ki Magyarországról (kiindulási pontul véve, hogy stabil értékrenddel és vi-
lágszemlélettel rendelkeztek Svédországba kerülésük idején); 

2. hogy a vizsgálati alanyok megkérdezésükkor legkevesebb öt éve éltek 
Svédországban (ez az a minimális időszak, amellyel a társadalomtudományokban 
bármiféle maradandó változás bekövetkeztével számolnak); valamint 
3. hogy a feltett kérdésekre adott válaszoknak legyen összehasonlítási alapja (ti. 
hogy mihez képest változott, illetve nem változott a megkérdezettek értékrendje 
és világszemlélete). 

Hamberg a biztonság kedvéért a határt tíz évre szabta, s kérdőívének meg-
formálására, illetve összehasonlítási alapként az ún. nemzetközi 
értékrendvizsgálatok (European Value Study, World Value Study) kérdőíveinek 
magyarországi és svédországi eredményei szolgáltak. Ehhez hasonló 
értékrendvizsgálatokat a nemzetközi együttműködésben részt vevő országok tíz-
évente végeznek saját statisztikai hivatalaik segítségével - azzal a lényeges kü-
lönbséggel, hogy ezek az ismétlődő vizsgálatok az adott ország teljes populációjá-
ra vonatkozó értékrendbeli változásokat hivatottak jelezni. 

Az említett összehasonlítási alapokból azonban komoly bajok adódnak, me-
lyekkel részint Hamberg is tisztában van. Az egyik probléma abból ered, hogy - 
mivel a svédországi magyarok megkérdezése 1991-92-ben történt - a szerző ösz-
szehasonlítási alapul, jobb híján, az 1990-91-es magyarországi eredményeket 
használja fel. Ez egyrészt azért problematikus, mert nem tudhatjuk, hogy mely 
réteg az, amelyik kivándorolt: vagyis meglehet, hogy éppen a különlegesen 
alkalmazkodóképes egyének választották a kivándorlást (p. 13.), de az is lehetsé-
ges, hogy értékrendjük már a kivándorlás időpontjában eltért a magyarországi át-
lagtól (p. 181.). Ennél azonban jóval nagyobb gondot okoz a magyarországi ada-
tok megbízhatatlansága, ami a hirtelen megváltozott politikai légkörből fakad 
(közvetlenül a köztársaság kikiáltása utáni évről lévén szó); a felmérés nagy való-
színűséggel egészen más eredményeket mutatott volna tíz évvel korábban vagy tíz 
évvel később végzett megkérdezéskor. Hatványozottan igaz ez a vallásgyakorlás 
tekintetében. Az a tény, hogy a szerzőnek nincs tapasztalata a demokratizálódási 
folyamat e velejáróit illetően, gyengítőleg hat megállapításai hitelére.  

Ugyanakkor a két összehasonlítási alapként szolgáló ország, Magyarország 
és Svédország eredményei közötti jelentős eltérések biztosítékot jelentenek arra 
nézve, hogy az efféle módszertani problémák ne kerekedjenek felül a kérdés vele-
jén. 

A szerző végül is arra a következtetésre jut, hogy a svédországi magyarok 
vizsgált csoportja életszemlélet, hitélet és értékrend tekintetében a legtöbb vonat-
kozásban közelebb áll a svédekhez, mint az óhazabeliekhez, vagy legalábbis köz-
tes álláspontot foglal el. Ezzel az eredménnyel a szerzőnek sikerült megcáfolnia, 
mondhatnánk: statisztikailag, az életfelfogás felnőttkori stabilitásának elméletét. 
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ígérő, míg a tartalma lényegesen behatároltabb. A bevándorlással foglalkozó, kü-
lönböző szakmai hátterű kutatók, akiket a cím a könyv elolvasására ösztökél 
(például szociológusok, néprajz-kutatók, nyelvészek, politológusok), a mű alapo-
sabb elolvasása után csalódást érezhetnek. Mivel a mű központi témája az érték-
rend megváltozása a migráció hatására, a címben foglalt egyéb kérdéseket a tanul-
mány csak futólag érinti. A szakemberek többsége - talán a vallásgyakorlás iránt 
érdeklődők kivételével - így jogosan vélheti, hogy a mű több kérdést vetett fel 
benne, mint amennyi választ adott korábban is megvolt kérdéseire.  

Hasonló a gond a mű alcímével is, miszerint az "Tanulmány a svédországi 
magyarokról". Ez a megfogalmazás azt a reményt kelti az olvasóban, hogy az 
eredmények az egész bevándorlócsoportra vonatkoznak, ami rendkívüli érdekes-
séggel bírna. Az alcím azonban nem fedi a valóságot, a vizsgálatban résztvevők 
ugyanis mind 1980 előtt kerültek Svédországba, méghozzá kizárólag az anyaor-
szág területéről, amint azt maga a szerző tudomásunkra hozza (p. 16.). "A svédor-
szági magyarok" jelenlegi csoportja a felmérés adatbázisától lényegesen eltér, 
összetételében és arányaiban egyaránt, hiszen az 1970-es évek vége óta több ezer 
anyaországon kívüli - aktuális szóhasználattal: "határon túli" - magyar telepedett 
le Svédországban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felmérés során a Svédor-
szágban jelenlevő csoporthoz képest egy tudatos időbeli és térbeli szelekció tör-
tént. Az ehhez kapcsolódó magyarázat megtalálható a bevezető fejezetben, ahol 
Hamberg megismertet bennünket az életfelfogás és az értékrend kialakulásának 
különböző társadalomtudományi elméleteivel, majd felteszi a kérdést, hogy mi-
ként befolyásolja a migráció e felfogások alakulását. Teszi mindezt annak az álta-
lánosan elfogadott elméletnek a megcáfolására, mely szerint az ember életfelfogá-
sának kialakulása felnőtté válásakor lezárul, és utána gyakorlatilag változatlan 
marad egész életében (p. 1-10.). Ennek a kérdésnek a kivizsgálásához pedig egy-
általán nem szükséges az egész populáció vizsgálata; elég, ha kiválasztunk egy jól 
körülhatárolt csoportot, és azon belüli reprezentativitásra törekszünk a megkérde-
zettek kiválasztásakor. 

A fentebb leírt kritériumoknak megfelelően végül 510 magyarországi szár-
mazású személy került kikérdezésre az eredeti 1071 véletlenszerűen kiválasztott 
alany közül, ami az eredeti mintavétel 69 százalékának felel meg, veszélyeztetvén 
a reprezentativitással szemben támasztott követelményeket. A kérdőívek kitölté-
sére, illetve az interjúk feljegyzésére 1991-92-ben került sor, majd tíz évvel a 
könyv megjelenése előtt. Az interjúkban feltett kérdésekkel kapcsolatban csupán 
annyi felvilágosítást ad a szerző, hogy igen sok kérdést tett fel (p. 16.), s hogy 
ezeket korábbi vizsgálatok alapján állította össze (lásd lentebb). 

A kérdés kivizsgálására Hamberg, mint már jeleztem, a kérdőíves megkérde-
zés módszerét választotta. Az így kapott válaszok értelmezhetőségének három 
feltétele volt: 

1. hogy a vizsgálati alanyok felnőttként, húszéves kor betöltése után vándo-
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Ilyen meggondolásból, a jövőre figyelve, készítettem válogatott írásaimat tar-
talmazó lemezem is, amelyet olvasóim figyelmébe ajánlok. 

A szöveggondozásban és a számítógépes szerkesztésben nyújtott önzetlen se-
gítségért ezúton mondok köszönetet Balázs Viktóriának, Kónya Balázsnak, 
Tiglezan Józsefnek, Nits Árpádnak†, Vajas Ilonának, Buchmüller Ildikónak, és 
nem utolsó sorban Köves Péternek, aki a nyomdai munkálatokat és sokszorosítást 
gondozta. 

 

A szerző 22 könyvét tartalmazó CD-lemez hátsó  borítója 


