
LÁTÓHATÁR 

A demográfiai kutatás feladatai 

Hazánk nemzetközi tekintélyű demográfusa, dr. Vladimir Trebici professzor, 
Románia népessége és a demográfiai politika (VIITORUL SOCIAL, 1981. január— 
február) című tanulmányában azzal a céllal elemzi hazánk főbb demográfiai 
trendjeit , hogy ezek perspektívájában felmérje a népesedéspolitika célkitűzé-
seit, s hogy felleltározza a népesedéstudomány előtt álló feladatokat. 

A népesedési jelenségek elemzését az 1946—1980 közötti időszakra terjeszti 
ki, felhasználva a népszámlálások adatait és a folyó statisztikai információkat. A 
tanulmány öt fejezetre oszlik: 1. A népesség száma és szerkezete; 2. A népesség 
halandósága; 3. A házasságkötések és válások; 4. A termékenység; 5. A demográ-
fiai politika és a népesedéstudomány feladatai. 

Az első fejezetben Trebici megállapítja, hogy hazánk lakossága 1946. január 
1-én 15 744 000 fő volt, 1980. január 1-én elérte a 22 133 000 főt, vagyis a vizsgált 
időszak alatt 6 389 000 lélekkel gyarapodott. Az évi növekedés üteme 1 százalék 
volt. Ahhoz, hogy elérjük 1985-ig a 23,4—23,7 millió lakost, a fenti növekedési 
ütem nem elég, el kellene érni az 1,3 százalékos ütemet. Az évi növekmény 
az 1979. évi 193 000-ről 230—285 ezerre kellene hogy emelkedjék. 

Az eddigi viszonylag lassú ütemű növekedés következtében Románia népes-
sége rövid idő alatt a demográfiai öregedés fontos szakaszán ment át. Az idős 
lakosság (egyezményesen a 60 évesek és idősebbek) aránya az 1930. évi 7,4 szá-
zalékról 1980-ban 13,2 százalékra emelkedett. Ugyanezen időszak alatt népességünk 
átlagos életkora 6,62 évvel s ún. medián életkora 7,88 évvel növekedett. A kor 
szerint számított eltartottsági arány 1980-ban 12 százalékkal volt magasabb, mint 
1956-ban. Növekedett az a „nyomás" is, amelyet az idős korosztályok a munka-
bíró népességre gyakorolnak. 

Mivel a demográfiai öregedés legfőbb oka a születések csökkenése (s nem 
a születéskor várható átlagos élettartam növekedése, mint ahogyan sokan gondol-
nák), Románia lakosságának megfiatalodása csak úgy mehet végbe, ha a szüle-
tések tartósan emelkedni fognak, vagyis úgy, hogy a korpiramis alapját képező 
évjáratok kiszélesednek. 

Az általános halandóság 1946—1979 között nagymértékben javult, ami a de-
mográfiai tranzíció jelentős fázisát jelzi hazánkban. 1946—1947-ben 1000 lakosra 
még 20,4 haláleset jutott, 1964-ben ez a mutató elérte a 8,1 ezrelékes szintet. Az 
általános halandóság ezutáni lassú emelkedése a demográfiai öregedéssel kapcso-
latos. Jelentős eredményeket könyvelhetünk el a csecsemőhalandóság csökkentése 
terén is, ami az 1930—1939 közötti évek 175,4 ezrelékes átlagáról az 1975—1979 
közötti időszakban 31,8 ezrelékes szintre esett. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 
csecsemőhalandóság 5,5-szer alacsonyabb a háború előttinél. 

A halandóság gyors csökkenése a születéskor várható átlagos élettartam erő-
teljes növekedését eredményezte. Ez a fontos demográfiai mutató a vizsgált időszak 
elején 42 év volt. 1956-ra elérte már a 63,17 évet, vagyis évente 2 életévvel hosz-
szabbodott meg. 1956 után a növekedés évi üteme lelassult, az 1961—1971 közötti 
időszakban 0,26. az 1971—1977 közötti időszakban 0,21 életévre. Annak érdekében, 
hogy 1985-re elér jük a születéskor várható 71 éves átlagos élettartamot, ahogyan 
ezt a XII. kongresszus körvonalazta, a növekedés évi üteme 0,15 életévet kell hogy 
elérjen. Akárcsak eddig, ezt a célt — nagyrészt a csecsemőhalandóság leszorítá-
sával — még elérhetjük. 

A házasságkötéseket és a válásokat a szerző azért elemzi, mert ezek befolyá-
solják a családok számát, a termékenységet s a törvényes születéseket. E demográ-
fiai jelenségek elemzése során a szerző arra a megállapításra jut, hogy hazánk-
ban a házasságkötési szokások kedvezően hatnak a termékenységre, mivel a há-
zasságot kötő személyek fiatalok, s az 1000 lakosra jutó házasságok száma vi-
szonylag magas. A válások emelkedése viszont negatív hatással van a családra, 
a házasság tar tamára, s emiatt bizonyára a termékenységre is. 

A demográfia központi kérdése — állapít ja meg a szerző — a termékenység. 
Számos komplex tényező hatására hazánkban a termékenység az első világháború 



után csökkenni kezdett. A második világháború után a politikai, gazdasági és tár-
sadalmi változások hatására a csökkenő irányzat — kisebb-nagyobb kilengésekkel 
— folytatódott. 1958—1966 között a csökkenés nagyon gyors ütemű volt. 1956-ban 
a teljes termékenységi szint még 2,89 gyermek volt, 1966-ra ez a szint 1,90-re 
zuhant, vagyis nem biztosította még a generációk utánpótlását sem. A fogana-
tosított népesedéspolitikai intézkedések hatására ez a mutató 1967-ben 3,66-ra emel-
kedett, 1979-ben a teljes termékenységi szint 2,5 gyermek. A bruttó reproduk-
ciós együttható 1,21, a nettó reprodukciós együttható 1,13 leánygyermek, vagyis 
a született leányok generációja 13 százalékkal magasabb volt az anyákénál. 

Az anyák szüléskori átlagos életkora csökkenő tendenciát mutat az 1956. évi 
27,65 életévről 26 (1966), majd 25,5 (1979) életévre. Egy sajátos helyzettel állunk 
szemben: a nők fiatalon mennek férjhez (21 év), s rövid idő alatt, kb. 25,5-ik 
életévükben már elérik a 2,5 gyermekes befejezett termékenységüket. Ezt a meg-
állapítást igazolja továbbá az is, hogy a nők házasságuk első 4 évében gyermekeik-
nek 60—64 százalékát már megszülik. 

Az 1966. és 1977. évi népszámlálások adatai lehetővé teszik a termékenység 
évjáratok szerinti vizsgálatát. Az ide vonatkozó adatok értelmében az 1875— 
1880-as időszakban született nők átlagosan 4,7-4,8 gyermeket szültek, az 1881—1885 
közötti időszakban születettek 4,4-4,6 gyermeket, az 1911—1915 között született ge-
nerációk már csak 2,9-3,2 gyermeket hoztak világra. A fiatalabb évjáratok viszont 
ennél is kevesebb utódnak adtak életet, mindössze 2,3-2,4-nek. 

A termékenységre vonatkozó adatsorok azt bizonyítják, hogy a csökkenési 
tendencia már régóta tart, s a jövőben is folytatódni fog. A szerző ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a demográfiai politika hathatós intézkedései, amelyek nagy 
erőfeszítéseket igényelnek, más irányt adhatnak ennek a tendenciának. 

A bemutatott demográfiai trendek felhívják figyelmünket azokra az intéz-
kedésekre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy népesedési politikánk célkitűzéseit 
valóra válthassuk. Az e célkitűzések megvalósításához szükséges intézkedéseket 
és stratégiát — állapítja meg a szerző — csak tudományos felmérések és a demog-
ráfiai helyzet alapos ismerete alapján lehet kidolgozni. A népesedési tudományok, 
elsősorban a demográfia azonban mindeddig csak kismértékben adott választ 
ezekre a fontos kérdésekre. 

A tanulmány szerzője szükségesnek véli a demográfiai kutatások kiszélesítését, 
a statisztikai adatok hozzáférhetőségét, a meglévő adatok és felmérések közlését, 
az adatgyűjtés és -feldolgozás kiterjesztését (példaként megemlíti a termékeny-
ségnek nemzetiségek és társadalmi csoportok szerinti nyomon követését s felbon-
tását), a statisztikai sorok hosszú távú visszamenőleges rekonstrukcióját stb. E 
feladatok elvégzéséhez interdiszciplináris együttműködésre lesz szükség. 

Trebici professzor — amint láttuk — tanulmányában mérleget készített népe-
sedési politikánk eddigi gyakorlatba ültetéséről s a még megvalósításra váró fela-
datokról. A tanulmány további nagy érdeme, hogy témákat és ötleteket ad a né-
pesedési kérdések kutatásához, amelyek arra hivatottak, hogy elősegítsék a demog-
ráfiai politikánk célkitűzéseinek eléréséhez vezető utak kidolgozását. 

Keszi-Harmath Sándor 

A KETTŐS VISSZATÜKRÖZÉS 
A DESIGNBAN 
(Magyar Filozófiai Szemle, 1981. 2.) 

A kettős visszatükrözés jelentkezését 
az ipari formatervezésben (designban) 
Lissák György Az esztétikum sajátossá-
gának tükrözéselméletéből kiindulva e-
lemzi. Bár az idézett esztétikában Lu-
kács György „külön" kérdésként az ipari 
formatervezés és a kettős tükrözés össze-
függéseit nem elemezte, Lissák György 
szerint mégis „elegendő támpontot nyúj-
tott" annak a véleménynek az alátámasz-
tására, hogy „a kettős visszatükrözés esz-
tétikai kategóriája jellemzi a designt is". 

A design-tevékenység eredményeit „fe-
lületesen" szemlélők erre az esztétikai 
összefüggésre alig figyelnek fel. Pedig, 

mint Lissák György meggyőzően bizo-
nyítja, a design „kiemeli a mozgás fő 
csomópontjait [...], s ezáltal meghalad-
ja a mérnöki dezantropomorf formálást". 
A formatervezett tárgyakban ugyanis „a 
humanizálás kétszeres"; akárcsak az épí-
tészetben, ahol Lukács György szerint 
„egy épület akkor válik esztétikaivá, ha 
belső viszonylatainak, szerkezeti elemei-
nek érzékelése felidézésbe csap át, vagyis 
ha az arányok vizuálisan megvalósult 
rendszere képes arra, hogy az épület 
rejtett szerkezetét közvetlenül felfogható 
jelleggé tegye számunkra". 

Ugyanis a designban a formaadást 
megelőzi „a rendszerek hasznossági 
szempontból való felállítása". Ennek a 
dezantropomorf tevékenységnek a gya-
korlati hasznosság a célja, ez a tevé-



kenység tehát még nem művészi, csak 
a második visszatükrözés fordí t ja át a 
dezantropomorf konstrukciót emberi vi-
zualitásba. 

Lissák gyakorló formatervezőként 
konkrét példára (villanymozdony terve-
zése) hivatkozva állítja, hogy az alko-
tás folyamatában a második visszatük-
rözés nem különül el élesen az elsőtől. 
A formatervező „a kezdet kezdetétől 
részt vesz" a tárgy kialakításában, nem-
egyszer úgy, hogy maga tervezi a konst-
rukciót is. Mint Lissák mondja : „a de-
sign a technikai célszerűt az ember szá-
mára könnyen áttekinthetővé és kényel-
mesen kezelhetővé" teszi. Az ipari for-
matervezésben tehát együtt jelenik meg 
a szépség és a hasznosság. A hasznostól 
a kellemeshez pedig a második vissza-
tükrözésen át vezet az út. 

Az ipari formatervezők ugyanazokat 
az elvont visszatükrözési formákat hasz-
nálják, mint más művészeti ágak: a rit-
must, az arányosságot, a szimmetriát, 
az aszimmetriát. Ez a felhasználás pe-
dig mindig „a konkrét formák által meg-
határozott tartalomnak alávetett [.. .]. A 
kellemesség a design minőségi kritériu-
ma." 

Megint csak Lukács György vélemé-
nyével — ezúttal a kellemességről alko-
tott felfogásával — összhangban Lissák 
a design kellemességét ,,az emberi egyén 
közvetlen »itt és most-jához« kapcsoló-
dónak" látja. Mégis, vagy talán éppen 
ezért: az ipari formatervezés „nem hat 
sohasem katartikusan, nem az emberi-
séghez tartozás élményét tárgyiasítja". 

A designban a dezantropomorfizáló 
tényező a használhatósághoz, az antro-
pomorfizáló pedig a kellemesség mozza-
nataihoz kapcsolódik. Ezért válhat Lis-
sák szerint a design a manipuláció esz-
közévé. Ez magyarázza, hogy „hasznos-
ság és kellemesség maradéktalan egy-
sége csakis a szocializmusban valósulhat 
meg — elvileg". Lissák indokoltan hívja 
fel a figyelmet: ,,a formatervezőnek kö-
telessége felmérni, milyen további követ-
kezményekkel jár a munkája", mert a 
társadalmi erőforrásokat nem célszerű 
olyan eszközökre fordítani, amelyek nem 
„valódi szükségletet elégítenek ki". R. Gy. 

„A SZÜLŐI MESTERSÉG" 
(Era socialistă, 1981. 11.) 

A gyermeknevelés és az oktatás világ-
szerte jelentkezett válságának néhány 
hazai aspektusát elemezve, Toma Mareş 
és Stan Florea professzorok rámutatnak 
a gyermeknevelés egyoldalúvá válásának 
veszélyére. A családban, olykor az óvo-
dában is hol a morális jellegű, hol csak 
a memóriafejlesztő ismereteket ta r t ják a 

gyerekek számára kizárólagosan fontos-
nak. 

A gyerekek túlterhelésétől való túlzott 
félelem alaptalan, kérdéseik megválaszo-
lásának elodázása vagy kerülése helyte-
len pedagógusi magatartás, a gyerekek 
képességeinek súlyos lebecsülését jelenti. 
Általános nevelési stratégiáról nem lehet 
beszélni, és ennek hiányát leginkább a 
szülők érzik, akikre a gyereknevelés fe-
lelősségének java része, feladatainak zö-
me hárul. „Gondozásukon, ellenőrzésü-
kön túlmenően kíváncsiságukra, szám-
talan »miért«-jükre is választ kell talál-
niuk a szülőknek. [ . . . ] Válaszolni és ma-
gyarázni kell tudniuk. És ez még nem 
minden. Állandó türelemre, informá-
ciós tevékenységük állandó új rabetá jo-
lására van szükség olyan kérdések irá-
nyában, amelyek a gyermeket érdeklik." 

Egyes helyzetekben a szülők legtöbb-
ször saját tapasztalataikra, megérzéseikre 
vannak utalva, olykor nem áll szakem-
ber a rendelkezésükre, és — mint emlí-
tettük — általános nevelési receptek sem 
léteznek. Mindez igen megnehezíti fel-
adatukat. Ezen könnyíthetne a könyv-
kiadás. ha több, szülőknek szánt, gyer-
meknevelési, gyermekpszichológiai kiad-
ványt jelentetne meg; hozzájárulhatna 
ilyen jellegű műsoraival a televízió és a 
rádió is konkrét esetekre irányuló kér-
désfelvetésekkel és pragmatikus javas-
latokkal. Sok a tennivaló a valóban kor-
szerű, szellemes játékok tervezésében, 
kivitelezésében és ipari méretű gyártá-
sában is. A játékok nagy része elavult, 
fantáziaszegény, nem tölti be a racio-
nális gondolkodást és kísérletező ked-
vet, képzeletet fejlesztő szerepet, ami 
— pszichopedagógiai szempontból — a 
játékok tulajdonképpeni rendeltetése 
volna. 

Az iskolai oktatásban is lenne tenni-
való. Sem az általános, sem a középis-
kolai oktatás, de az egyetemi sem ta r t j a 
szem előtt a fiataloknak a családi életre 
való nevelését. Az e téren átadott és 
számon kért ismeretek elenyészőek a 
más, nem fontosabb diszciplínákban el-
sajátí tandó információáradathoz képest. 
Márpedig az ismeretanyagot is szelektí-
ven kellene és csak úgy szabadna átadni. 
Az oktatásnak nem minden ma fontos 
ismeret átadása a feladata, hanem csak 
olyan ismeretek közvetítése, amelyek tíz-
tizenöt év múlva — amikor a mai diák 
befejezi tanulmányait , és dolgozni fog — 
sem veszítették el tényleges informá-
ciós értéküket. „Egy felesleges tantárgy 
— ír ja egy helyt Pavel Apostol — attól, 
hogy oktatási automata segítségével ta-
ní t ják. még nem válik pedagógiai szem-
pontból hasznos és hatékony tantárgy-
gyá [...]. A régebbi pedagógiai irodalom-
ban a pedagógiai eszményt gyakran vál-



tozatlannak és időtlennek tekintették 
[...]. Számunkra az eszmény a társadal-
mi építés és az emberi önmegvalósítás 
érdekében végzett emberformálás terve." 
(Embertervezés 2000-re) 

Íme, miért látják fontosnak a szerzők 
az oktatás, a tanterv újragondolását és 
megszervezését: „A pedagógiai középis-
kola azzá a laboratórium-intézménnyé 
alakulhatna, amely feldolgozza és interp-
retálja a környező földrajzi térségben 
összegyűjtött tényanyagot, amely peda-
gógiai módszereket javasol és dolgoz ki 
[. . .] . De vajon lehetséges-e — teszik fel 
e szerzők az elgondolkoztató kérdést — 
olyan nevelők, óvónők képzése, akik mű-
veltségben és szakértelemben az érett-
ségiző diákok átlagszínvonalát messze 
fölülmúlják, ha felkészítésük mindössze 
négy évig tart, és csak az utolsó két év-
ben — a pszichológia keretében — ké-
szítik fel őket a gyermekekkel való mun-
kára [...]?" M. B. 

ÚJDONSÁG 
A MIKROELEKTRONIKÁBAN 
(Heti Világgazdaság, 1981. 1.) 

Az információtárolás korszerű eszköze 
a mai számítástechnikában a mágnessza-
lag, illetve a mágneslemez, amelyre a 
magnetofon működési elvéhez hasonlóan 
„veszik fel", illetve „játsszák róla le" 
az információkat, csak éppen a magneto-
fonnál lényegesen nagyobb sebességgel. 
A sebességet azonban korlátozza, hogy 
végül is mechanikus úton kell megke-
resni a megfelelő információ helyét. 

Ezt a tárolási technikát forradalma-
sítja a mágneses buboréktár, amely 
ugyancsak különböző mágneses állapotok 
formájában tárolja az információt, még-
pedig különleges összetételű, néhány 
négyzetcentiméteres területű vékony sze-
leten képzett mágneses szigetek — bubo-
rékok — segítségével. Az információ ki-
keresése azonban nem mechanikus úton 
történik, hanem úgy, hogy a szelethez 
kapcsolt tekercsekkel mágneses teret 
gerjesztenek a szeletben, amelyben ma-
guk a mágneses buborékok mozognak és 
jutnak el a kiolvasó detektor elé. Ennek 
az eszköznek tehát nincs semmilyen 
mozgó része. 

Az ún. „csúcstechnológiákban" — ilyen 
a buborékmemória-gyártás is — a szak-
emberek három szintet különböztetnek 
meg. Az elsőt az jellemzi, hogy egyál-
talán meg tudnak-e csinálni egy darabot 
az adott berendezésből; a második szint, 
ha azt reprodukálni tudják; a harmadik 
pedig a piaci szempontoknak is megfe-
lelő sorozatgyártás. 

Tudományos berkekben 1967-ben lehe-
tett hallani arról, hogy az amerikai Bell-

laboratóriumban — az USA egyetlen 
olyan elektronikai kutatóintézetében, 
amely független a félvezetőgyártóktól — 
buborékmemória előállításával foglalkoz-
nak. Két évvel később be is jelentették 
az akkorra már szabadalmaztatott esz-
köz megszületését. Ezután tíz év telt el, 
amíg a piacon is megjelent az első, so-
rozatban gyártott buborékmemória. 

A piacra hozatalért az élenjáró ame-
rikai félvezetőgyártó, a Texas Instru-
ments és az ugyancsak amerikai Rock-
well cég vívott versenyt. Az elsőség vé-
gül a Texasé lett, amely 1977-ben hozott 
ki egy — a szakemberek szerint meg-
lehetősen szerény képességű — buborék-
memóriát. Rockwell válasza egy sokkal 
különb, 256 kilobites buboréktár volt; 
ez 1978-ban jelent meg a piacon. Közben 
a Texas sem tétlenkedett, és még ugyan-
abban az évben piacra dobta a maga 
hasonló képességű eszközét. Nem akart 
kimaradni az üzletből az amerikai fél-
vezetőgyártás legnagyobb megújítója, az 
Intel sem, amelynek 1976-ban Intel Mag-
netics néven alapított leányvállalata 1979 
áprilisában egymillió bit tárolókapacitá-
sú buborékmemóriával „rukkolt ki". 

Az Egyesült Államokban tehát pár éve 
gyártanak sorozatban mágneses bubo-
rékmemóriát, s ezalatt kialakult e va-
donatúj elektronikus alkatrész potenciá-
lis felhasználási köre. Ez a kör lénye-
gesen szűkebb, mint a buborékmemóriá-
val rokonságban álló integrált áramkö-
röké, a szűkebb területen azonban na-
gyobbak az előnyök. A buborékmemória 
tömeges alkalmazásának első nagy terü-
lete: a szerszámgépek számítógépes ve-
zérlése. A buborékmemória ugyanis jól 
tűri a finom vezérlőberendezések számá-
ra egyébként kedvezőtlen gyári környe-
zetet, nagy tárolókapacitása pedig lehe-
tővé teszi, hogy valamennyi művelet 
programját megőrizze, s ezért nem kell a 
gépeket leállítani az újabb munkafolya-
matok beprogramozásának idejére. Emel-
lett buborékmemória felhasználásával 
nincs szükség a szerszámgépvezérlés so-
rán még ma is gyakran alkalmazott 
lyukszalagra, amely könnyen megsérül 
vagy beszennyeződik. De ennél is fon-
tosabb a buborékmemóriának az a tu-
lajdonsága, hogy áramkikapcsoláskor 
sem „felejti el" az információkat, mint 
a ma használatos félvezető-memóriák. 

További sikerekre a buborékmemória 
főként egyéb vezérlőberendezések, illet-
ve a kis számítógépek vagy az ún. „in-
telligens számítógép-terminálok" gyártói-
nál számíthat. A nagy számítógépeknél 
a szakemberek szerint továbbra is a meg-
szokott mágneslemez marad az uralko-
dó. A buborékmemóriák idén várható 
30 millió dolláros összforgalmának mint-
egy harmada jut a szerszámgépvezér-



lésre. A gyártók jövőre 40 millió dol-
lár értékű összforgalomra számítanak, 
s ha az áttörés más területeken is sike-
rül, az eladások értéke néhány éven 
belül megtízszereződhet. 

Ennek előmozdítására a jelenlegi leg-
nagyobb teljesítményű buborékmemó-
riákat gyártó amerikai Intel cég szo-
katlan garanciát vállalt: bejelentette az 
egymillió bit kapacitású buborékmemó-
ria árának 1650 dollárról 995 dollárra 
csökkenését. 1981 augusztusában további 
40 százalékkal mérsékeli az árat, 1982-
ben pedig már 295 dollárért fogja kí-
nálni a „második ipari forradalom" e 
parányi, óriási jelentőségű berende-
zését. P. J. A. 

ÁRULKODÓ NYELVBOTLÁSOK 
(Time, 1981. 13.) 

Ez év februárjában egy királyi vil-
lásreggelin Peter Balfour az éppen el-
jegyzését tartó angol trónörököshöz for-
dulva azt kívánta, hogy élete legyen 
hosszú, és házassága Lady Jane-nel bol-
dog. Jókívánsága távolról sem keltett 
osztatlan örömöt, mert a herceg jegyese 
nem egyik korábbi szerelme, Lady Jane 
Wellesley, hanem Lady Diane Spencer 
volt. „Egészen őrült vagyok" — mente-
getőzött bűnbánóan Balfour. A múlt év 
októberében bomba robbant az egyik 
párizsi zsinagógában. Raymond Barre, 
Franciaország akkori miniszterelnöke e 
szavakkal ítélte el a terrorcselekményt: 
„Ez az aljas támadás, amely a zsidók 
ellen irányult, ártatlan franciákat súj-
tott." Elszólásából nemcsak az derült ki, 
hogy szerinte a zsidók se nem ártatla-
nok, se nem franciák, hanem az is, hogy 
a támadás kevésbé lett volna aljas, ha 
nem franciákat sebesít meg a bomba. 

A szóhibák, a nyelvbotlások romboló 
hatással lehetnek azokra is, akik- elköve-
tik, és azokra is, akik hallgatják. Chi-
cago polgármestere egy feszült pillanat-
ban e szavakkal akarta megnyugtatni 
a lakosságot: „A rendőrség nem azért 
van itt, hogy rendetlenséget teremtsen, 
a rendőrség azért van itt, hogy meg-
őrizze a rendetlenséget." 

A hibás fordításnak gyakran van ha-
sonló hatása. II. Erzsébet angol király-
nőnek 1965. évi bonni fogadtatása előtt 
az NSZK elnöke, Heinrich Lübke an-
golra próbálta fordítani e német kife-
jezést: ,,Gleich geht es loss" (Nemso-
kára megkezdődik). s ezt mondta: 
„Equal goes it loose" (Az egyenrangú 
kiszabadult). 1962-ben ugyancsak Lübke 
az érkező indiai elnököt angolul üdvö-
zölte, és a szokványos „How are you?" 
(Hogy van?) helyett azt kérdezte: ,,Who 
are you?" (Kicsoda Ön?), amire a ven-

dég öntudatosan válaszolt: „Én India 
elnöke vagyok." 

Freud volt az első, aki megmagya-
rázta, hogy a nyelvbotlások nem vélet-
lenszerűek. Elméletét később kibővítet-
ték. Richard Jarmajian például azt ál-
lítja, hogy a megfelelő szavaknak meg 
nem felelőkkel való felcserélése a be-
szélő pszichéjében levő „álompárokból" 
adódik. Példának idézi azt az ír apá-
cát, aki a vendégeskedő püspöknek teát 
töltve megkérdezte: „Hány lorddal pa-
rancsolja, drága cukrom?" (How many 
lords, my lump?). Egy másik lélekelem-
ző, Ludwig Eidelberg azt állítja, hogy 
a nyelvbotlás az idet (az ösztönös im-
pulzusokat), az egót (az én-t) és a szup-
raegót (felettes én-t) foglalja magában. 
Egy fiatalember példájára hivatkozik, 
aki barátnőjével bement egy étterembe, 
és asztal helyett szobát rendelt. Ehhez 
aztán a tudós ezt a magyarázatot fűzi: 
„A »szoba« szóval kapcsolatos vágyak 
védelmeként mozgósított ellenkathexist 
jelent. Az »asztal« szót el kellett hagy-
nia, mert egy elfojtott orális, agresz-
szív, scopophilicus (célratörő) vágy gyer-
mekes kielégüléseként használhatta 
volna, amely a proödipuszi anyával való 
azonosítással kapcsolatos." Világos ma-
gyarázat! 

Miért nevettetnek meg az ilyen nyelv-
botlások? Talán azért, mert a megszo-
kott beszédet annyira előre sejthetőnek 
és unalmasnak tartjuk, hogy a várat-
lan, akaratlan kitérés kellemes felsza-
badulást okoz. Henri Bergson, a neve-
tés filozófusa azt állította, hogy a ne-
vetés tényét a normális emberi folyto-
nosság és „folyékonyság" megszakadása 
váltja ki. Ilyesmi a nyelvbotlás is: el-
csúszás a banánhéjon. Már csak azért 
sem lehetünk ellene, mert megtöri az 
egyhangúságot. Amikor a bemondó az 
elnök igazi neve helyett Hoobert Hee-
vert mutatta be, talán azt is ki akarta 
fejezni, hogy a népnek elege volt Her-
bert Hooverből. 

Az elszólásokból fakadó nevetésben 
van némi káröröm is: ez részint abból 
az élvezetből fakad, hogy tanúi lehe-
tünk a beszélő zavarának, amint szemét 
ájtatosan forgatja, két kezét úgy moz-
gatja, mint a szárnyával csapkodó pa-
csirta — részint pedig abból, hogy el-
árulja rejtett vágyait vagy a dicséret 
mögül kisandító bíráló szándékát. Párt-
jának egyik 1980-ban tartott gyűlésén 
Carter elnök Hubert Humphrey-t egy 
másik Huberttel tévesztette össze, aki 
közismerten nagy fecsegő volt, s ezzel 
akaratlanul kifejezésre juttatta igazi 
véleményét Humphrey-ről. 1954-ben, egy 
berlini konferencián Franciaország ak-
kori külügyminiszterét e szavakkal kö-
szöntötték: „Ez a kitűnő kis francia tig-



ris, Georges Bidet" (bidet = hátasló). 
Nevetésünk már nem annyi ra gunyoros, 
amikor a nyelvbotlás nem a beszélő tit-
kos belső gondolatainak nyit aj tót , ha-
nem jóakara tá t és opt imizmusát á ru l j a 
el. Az Egyesült Ál lamok követe 1948-
ban egész beszédéből áradó opt imizmu-
sát azzal a reménnyel koronázta meg, 
hogy a zsidók és az arabok „igaz ke-
resztény szellemben" o ld ják m a j d meg 
ellentéteiket. B. A. 

AZ ÉV FIATAL KOMPUTER-AGYA 
(The Sunday Times Magazine, 1980. 
1068.) 

„Young Computer Brain of the Year" 
— ezért a c ímért (és összesen 4000 font -
nyi dí jér t) versenyzett az elmúlt évben 
sok angliai gyermek. A The Sunday 
Times Magazine által ki ír t pályázat 
e redménye: sok jó ötlet az elektronikus 
számítógép ú j a b b felhasználására, ter-
mészetesen az ötletekhez mellékelt ki-
próbál t p rogramokkal (a gép számára 
előírt utasításokkal) együtt. 

A dí jnyer tes pá lyamunka (16 éves fiú 
alkotása): cukorbetegek inzul inadagjá t 
szabályozó házi számítógép. A betáplál t 
adatok a lap ján a gép „megismeri" be-
tegének állapotát , és bármikor meg-
mondja , milyen változtatások szüksége-
sek az adagolásban. 

A 15 éven aluli kategóriában győz-
tes kislány a vak emberek vezető ku-
tyával való el látását aka r t a megköny-
nyíteni. A gépbe be táp lá l ják a betaní-
tott ku tyák nevét meg egypár lényeges 
tula jdonságát , így a vevő h a m a r kapha t 
olyan kutyát , amilyet szeretne — sőt, 
ha a vásár nem sikerül, a gép a cseré-
ket is lebonyolí t ja . 

Dí jaz tak ezenkívül részlegesen süket 
gyermekek tan í tására szolgáló progra-
mot és mozgássérültek számára toló-
székvezérlő programot is. 

A tanulságokat összefoglalva: a d í j a -
zott és nem díjazott pá lyamunkák egy-
a rán t tanús í t ják , hogy a legtöbb gyer-
mek világába természetesen épül be a 
számítógép, számukra a komputer iz-
galmas, de nem titokzatos eszköz. A 
pályázókat (akik közül senki sem tanul 
az iskolában informat iká t , és legtöbb-
jük nem készül ezzel kapcsolatos pá -
lyára) lelkesítette a pályázat i felhívás-
nak az a kitétele, miszerint csak a tá r -
sadalom számára hasznosítható terve-
ket fogad ják el. A gyermekek meséken 
nevelkedett , gazdag képzeletvilága és 
fokozott érzékenységük a sérültek, be-
tegek problémáira sok érdekes elektro-
nikus eszköz fe l ta lá lójává teheti őket. 

L. S. J. 
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