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Peregrinusok

Újabb lépések a Gutenberg-galaxisból

A számszerűség bizonytalansága és az entitás belső sokfélesége dacára kétségtelen, hogy a magyar bevándorlók karakteres csoportot alkotnak a svéd társadalomban, és természetes, hogy a svéd szociológiai kutatások egyik tárgyává váltak.
Jellegzetes - és reprezentatív - példája az erről a témáról szóló munkáknak Anders
Svensson Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga
(Magyarok a svéd társadalomban. Svéd menekültügyi politika a hidegháború árnyékában) című, a Lund University Press gondozásában, 1992-ben megjelent
könyve. Szép feladat volna a Peregrinus Klub szociológusai és más érdekeltek
vagy érdeklődők számára összegyűjteni és legalább egy-egy tartalmi kivonat
szintjén magyarul is hozzáférhetővé tenni ezeket a munkákat - valamint azokat is,
amelyeket magyar kutatók írtak Svédországban, svédül vagy angolul, svéd vagy
otthoni magyar társadalmi jelenségekről. (Példa az utóbbira Asztalos-Morell Ildikó doktori disszertációja: Emancipation's Dead-End Roads? Studies in the
Formation and Development of the Hungarian Model of Agriculture and Gender
1956-1989; megjelent 1999-ben az Acta Universitatis Upsaliensis kiadványsorozatban, a Studia Sociologica Upsaliensia sorozat 46. köteteként.) Ezt a gyűjtést
egyébként már megkezdte Szabó Mátyás svédországi, nyugalmazása után Ausztriába áttelepült néprajztudós, aki több, az 1990-es években közölt cikkének bibliográfiájába magyar kutatók munkáit is felvette.
Az itt következőkben egy olyan, nemrégiben napvilágot látott könyv kritikai
ismertetésére vállalkozom, amellyel szemben az olvasóközönség különféle rétegei - mind a laikusok, mind a célcsoport iránt szakmailag érdeklődő kutatók - egyaránt nagy reményeket tápláltak. Szerzője Eva M. Hamberg vallástörténész, magasan képzett, kétszeresen doktorált kutató a lundi egyetem szociológiai tanszékén. Címe: Livsaoskaodning, religion och värderingar i en invandrargrupp. En
studie av sverigeungrare - kissé szabad, de nem pontatlan fordításban: Egy bevándorló csoport életfelfogása, hitélete és értékrendje. Tanulmány a svédországi magyarokról. A könyv 2000-ben jelent meg egy eléggé figyelemreméltó intézmény,
a stockholmi székhelyű CEIFO (Centrum för invandrarforskning, az-az
Bevándorlókutató Központ) kiadásában, ami általában garanciát jelent a szakmai
háttért és hitelt illetően.
Már az elején le kell szögeznem, hogy a kutató tárgyilagosságával nincs
semmiféle gond: Eva M. Hamberg minden elfogultságtól mentesen vizsgálja választott tárgyát: "a svédországi magyarok" élet- és értékszemléletét, vallásosságát
és ennek megnyilvánulásait a mindennapi életben. Jól átgondolt kérdőívekkel dolgozik, jóhiszeműen; a kérdőívet kitöltők válaszait aggályos lelkiismeretességgel
osztályozza, elemzi, értékeli. A részletes bevezető és a minden metodológiai részletre kiterjedő pontos leírás olvastán a szerző őszinteségében és feltáró szándékában nincs okunk kételkedni. Esetleges bíráló megjegyzéseim ezért merőben szakmai jellegűek lesznek.
A tanulmány egyik gyenge pontja rögtön a címében rejlik, az ugyanis sokat

A berlini IFA 2005 kiállításon a Philips olyan készüléket mutat be, amely a
hajlékony e-papír egyik lehetséges felhasználási területét illusztrálja. A Readius
névre keresztelt prototípus használaton kívül jóval kisebb helyet foglal, mint maga a kijelző, ugyanis az az olvasás végeztével papirusztekercs módjára húzódik
vissza az elektronikát tartalmazó, 10 x 6 x 2 centiméteres készülékházba. Bár az
e-papír ezen típusa nem alkalmas színes grafikák megjelenítésére (csupán négy
szürkeárnyalatot képes megkülönböztetni), egyik kétségtelen előnye, hogy igen
energiatakarékos. A Philips két éven belül szeretné piacon látni az erre a technológiára épülő termékeket. A Readius koncepciójából például olyan eszközök fej-

lődhetnek ki, amelyek valamelyik rádiófrekvenciás adatátviteli módszert alkalmazva folyamatosan elláthatják tulajdonosukat személyre szabott információkkal,
például újsághírekkel, tőzsdei árfolyamokkal, a focibajnokság aktuális állásával
vagy egy GPS eszközt közbeiktatva akár az adott helyhez kötődő tudnivalókkal.
Az e-papír ügyében ebben az évben számos előrelépés történt, több vállalat fejlesztési eredményeiről, prototípusairól is hírt adhattunk, készültek újabb
polimeralapú hajlékony és színes megjelenítők is, azonban az érdekelt gyártók
mindeddig kevés konkrét tervet hoztak napvilágra a fogyasztói piacra szánt készülékek kereskedelmi bevezetését illetően.
A különféle e-papír fajták kiválóan alkalmasak köztéri hirdető- és információs
táblák készítéséhez, tartalmuk ugyanis távirányítással változtatható, miközben
alig fogyasztanak energiát. Az egyéni felhasználók számára az elektronikus könyv
jelenti a legcsábítóbb alkalmazási területet, hiszen az e-papír a hagyományos papírhoz hasonló olvasási élményt biztosít, ám megfelelő elektronikai háttérrel
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„Egyetlen nagy vágyam volt mindig: rájönni arra, hogyan tevődik össze a világ" mondta.
A vágy említése inspirált utolsó kérdésem megfogalmazására. Van-e valami olyan
dolog, amit mindig el szeretett volna mesélni, de sohasem kérdezték meg tőle, s
így sohasem volt rá alkalma?
Válaszából megtudtam, hogy akármiről szívesen mesél, különösen magyarul - az
anyanyelvén. De ha alkalma van rá, ugyanolyan szívesen hallgat zenét vagy verseket is. Jobban szereti hallgatni a verseket, mint maga olvasni, nem szólva arról,
hogy az utóbbi időben a szeme is meggyengült, hamar fárad.
Köszönetképpen hallanom adatott saját verséért, amúgy is hosszúra nyúlt látogatásunkat azzal fejeztem be, hogy körülbelül egy óra hosszat verseket olvastam fel
neki a magyar irodalom gyöngyszemeiből.
Lukács Enikő

könyvek százait, ezreit lehet egyetlen készülékbe sűríteni.
Ebben a kategóriában a Sony Librié nevű e-könyve sokáig egyeduralkodó volt,
de ez a megoldás sem terjedt el széles körben – az E Ink technológiájára alapozó
eszköz ismereteink szerint csak Japánban került piacra, de nem aratott osztatlan
sikert. A helyzet a közeljövőben talán gyökeresen megváltozik.
Az Epson CPU-t tartalmazó eszköz
nemcsak szövegek, képek megjelenítését teszi lehetővé, MP3-kodekje hangok visszaadását is biztosítja.
Jó hír, hogy Európa sem aludt el; az E
Ink egyik legfontosabb partnere a Philips, pontosabban annak polimerekre
specializálódott részlege, a Polymer
Vision. A Philips egy másik vállalkozása, a holland iRex Technologies nem
a technológia, hanem készülékek fejlesztésére koncentrál, és reményei
szerint már 2006
elején piacra dobhatja saját ekönyvét.
A maaslandi
Bibliotheek Oss
szervezésében
nemrég a nagyközönség is megismerhette az iRex
olvasót, melyet
szintén nem csak
olvasásra lehet
használni – jegyzetek készítésére és
MP3 fájlok lejátszására is módot
ad, sőt internetes
dokumentumok megjelenítésére is képes. A 160 dpi felbontású megjelenítő csupán képváltások alatt vesz fel energiát, így a készülék egy akkutöltéssel több mint
20 óráig üzemképes.

* Lukács Enikő fizikus, stockholmi peregrina, rövid idővel Teller Ede halála előtt tett látogatást a világhírű tudósnál, személyes meghívásra. Beszélgetésükről férje, Lukács Péter
közgazdász, videofelvételt készített. Miután visszatért Stockholmba, Enikő beszámolt a
Peregrinus Klub tagjainak látogatásáráról, egyúttal vázlatosan ismertetve a más szakmájúak számára Teller Ede tudományos munkásságát, személyiségét, hosszú élete fontosabb
mozzanatait. A fenti szöveg a Konsthögskola (Művészeti Főiskola) vetítőtermében elhangzott, helyenként vetítéssel kísért kötetlen előadás kissé rövidített és szerkesztett változata.

Értékrendváltozás a svédországi magyarok körében?
Eva M. Hamberg: Livsaoskaodning, religion och värderingar i en
invandrargrupp című könyvéről
A svédországi statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül 15 ezer magyar
származású bevándorló él ma Svédországban, itt született gyermekeiket leszámítva. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) becslései alapján
Svédországban a magyar ajkú bevándorlók száma ennél jóval magasabb, 25-30
ezer főre tehető.
A magyar bevándorlók létszámára vonatkozó becslések szembetűnő különbsége többek között azzal magyarázható, hogy a svédországi statisztikai adatok kizárólag a bevándorlók korábbi állampolgárságára épülnek; nem tartalmaznak semmiféle utalást nemzetiségükre, illetve nyelvhasználatukra vonatkozóan.
Ennek következtében a Kárpát-medence Magyarországon kívüli részeiről származó magyar anyanyelvű és nemzetiségű bevándorlókat a svéd állam román, jugoszláv (szerb/horvát), szlovák, illetve ukrán bevándorlókként tartja számon.
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