
Nevezze entrópiának!" Fülöp Géz.a, akinek Az info~á~ió c. munká~a
" 1990-ben jelent meg, s a bolcseszkarok egyik

Bár felismerése nem elõzmények nélküli, mégis alapmûvévé vált. A mostani, immár harmadik,
Shannont tekintjük az információelmélet atyjá- átdolgozott és bõvített kiadás munkálatait az
nak. Ö adta meg a legáltalánosabb érvényû vá- MTA Domus Hungarica Stientarium Artiumquie
laszt 1948-ban megjelent tanulmányában arra a ösztöndíja és a Nemzeti Kulturális Örökség
kérdésre, amit Hartley tett fel 1 927-ben: hogyan Minisztériuma támogatta. Ennek elõszavában írja
lehetne mérni a távközlési rendszerekben továb- a szerzõ: "Kialakulóban van az egységes infor-
bított információt -bár erre maga Hartley is kí- mációtudomány. Bár még sok munkára -és
nált megoldást egy még ugyanebben az évben szemléletváltásra -van szükség, amíg az infor-
rendezett nemzetközi konferencián bemutatott mációs univerzumot teljes mélységében és szé-
dolgozatában. Merõben újszerû ebben az volt, lességében átfogó diszciplína elfoglalja helyét a
hogy mérhetõsége érdekében az információrólle »klasszikus« tudományok sorában. A termino ló-
kell hámozni mindent, ami szubjektív, vagyis giai bizonytalanságot sem sikerült még teljesen
mindazt, ami egy üzenetet az ember számára ér- felszámolni. A kutatás olyan helyzetben van, mint
tékessé tesz: a jelentést, s csak fizikai formáját a XIX. század elején az energia kutatása volt:
kell vizsgálni. Erre a logikára építkezett a nagyon sok ismeret halmozódott már fel a kü-
shannoni elmélet is, de vizsgálódásait kiterjesz- lönbözõ energiafajtákról, ám még sok tapaszta-
tette a zajra, a csatornára és a kódolásra is, és latnak kellett összegyûlnie, amíg megszülethe-
továbblépett az elvonatkoztatás, absztrakció tett a termodinamika tudománya, és sikerült az
Hartley által kijelölt útján. Megfogalmazott egy energia fogalmát pontosan meghatározni."
absztrakt modellt, amellyel minden kommuniká- Amit most lehet tudni az információról, azt
ciós folyamat leírható, s ez a kommunikáció foglalja össze és teszi áttekinthetõvé a gazdagjelképévé vált. Amikor egyenletét levezette, ko- irodalomjegyzékkel záródó munka. (fejõs) .

moly gondot okozott neki, minek nevezze. Elõ- Fülöp Géza: Az információ. -Ko-
ször információnak akarta nevezni de ezt túls á- lozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
gosan megterheltnek vélte ezért ú~y határozott let, 2001. -239 [3] p. -Megjelent
1 b. 1 ', M . tt k,' 500 példányban
egyen a neve lzonyta ansag. egvlta a a er-

dést Neumann Jánossal is, aki így válaszolt:
"Nevezze entrópiának!", kiegészítve javaslatát ,
egy ironikus érvvel: "Elõször is az ön bizony ta- FULOP GEZA

lansági függvénye a statisztikus mechanikában A .~ ". "
ezen a néven szerepel, így hát van már neve. Z lD.lOrmaCIO
Másrészt, s ez a fontosabb, senki sem tudja, hogy
igazából mi is az entrópia, s így ha vitára kerül
sor, ön mindig elõnyben lesz."

Fülöp Géza Az információ címû könyvének
elsö fejezete az információ felfedezésérõl szól, s
hogy mennyire késõi a "felfedezés", elegendõ
arra u~alni, amit a könyv is feldolgoz, informá-
ció attól kezdve létezik, hogy az élõ sejt kiala-
kult. Az emberiség mentségéül: Amerika azelõtt
is létezett, mielõtt Kolumbus rátalált volna fél
évezreddel ezelõtt...

A felfedezések nyilván akkor születnek, ami-
kor valami arra kényszeríti a kíváncsi és vállal-
kozó elmét, hogy "törje magát", megoldást, vá-
laszt keressen. "Történelme folyamán az ember
mindig megteremtette azokat a kommunikációs ERDf:LVI MúzEUM.E(;V&5ÜLET, KOLOZSVÁR
eszközöket és viszonyokat, amelyekre fejlettsé-
ge adott szintjén szüksége volt." -írja másutt
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