
TALLÓZÁS 

Információelmélet és esztétika 

(Revista de filozofie, 1970. 7.) 

Jozef Hlavácek kritikai hangvételű cik
kével zárja az absztrakt vagy informa-
cionális esztétikának szentelt összeállítá
sát a román filozófiai folyóirat. A prágai 
szerző mindenekelőtt azt kívánja tisztáz
ni, hogy mennyiben gyökeresen újak, il
letve tárgyszerűek ennek a modern esz
tétikai irányzatnak a szempontjai. Mint 
minden olyan törekvés — mondja Hla-
vácek —, amely esztétikán kívüli alapok
ra akarja fektetni az esztétikát, az i n -
formacionális esztétika is azzal kezdi, 
hogy egy különös tudomány nyelvére for
dítja le a hagyományos problémákat; s 
ennek során az a veszély fenyegeti, hogy 
figyelmen kívül hagyja a tárgy — a mű
vészet — sajátos természetét. Így például 
a jelentés és az információ Max Bense-
féle szembeállítása voltaképpen nem 
egyéb, mint a stílus és az eredetiség is
mert problémájának átültetése az infor
mációelmélet nyelvére. Hasonlóképpen, 
amikor Helmar Frank Vasarely egyik 
festményének statisztikai elemzése nyo
mán arra a következtetésre jut, hogy az 
a jel, amelyik 37%-os arányban fordul 
elő, értékesebb azoknál, amelyek ennél 
többször szerepelnek, ugyanakkor azon
ban tekintetbe kell venni az „aranymet
szés" 0,633-as együtthatóját — akkor ez
zel csak matematikai formában fejezi ki 
azt a Fechner-féle követelményt, hogy az 
információmennyiség ne legyen se na
gyobb, se kisebb a memória befogadóké
pességénél. 

Ez azonban korántsem jelenti azt, mint
ha Hlavácek szerint az informacionális 
esztétika nem volna képes újszerű kér
dések és az eddigieknél hatékonyabb 
megoldások kidolgozására. Ám éppen 
annyiban bizonyulhat eredményesnek, 
amennyiben vállalja az együttműködést 
más tudományágakkal, nevezetesen a ha
gyományos filozófiai esztétikával, annál is 
inkább, mert fogalmainak egy részét ez 
utóbbitól kölcsönzi, s nem tudja — úgy 
tűnik, nem is tudhatja — ezeket szigorú 
matematikai formában leírni. 

Az együttműködés szükségességét 
ugyancsak az információ és a jelentés 

kérdéskörével példázza Hlavácek. Frank 
szerint az esztétikai információ értéke 
akkor a legmagasabb, ha a műalkotásban 
szereplő jelek semminemű információt 
nem tartalmaznak tulajdon jelentésükre 
nézve; és fordítva, a jelek teljességgel el
vesztik információértéküket, ha jelenté
sük egyértelműen meghatározott. Bense 
ugyanezt az ellentmondást úgy fogalmaz
za meg, hogy az információ tartalmát 
nem szabad jelentésként tételeznünk, 
hogy tehát a jel annál többet mond, mi
nél kevesebbszer fordul elő, az informá
cióérték annál magasabb, minél kevésbé 
előreláthatóak az információk. Csakhogy 
ez a merev szembeállítás olyan végletek
hez vezet, amelyek kívül állanak a mű
alkotások körén: egyfelől tökéletes egy
értelműséggel meghatározott jel-kombi
nációkhoz, amelyek egyáltalán nem köz
vetítenek információt (újdonságot), más
felől kizárólag újdonságokat tartalmazó 
alkotásokhoz, amelyek azonban éppen en
nélfogva egyáltalán nem értelmezhetők. 
Ezért aztán Bense kénytelen elismerni, 
hogy az esztétikai információnak minden
kor tartalmaznia kell bizonyos mennyi
ségű jelentéstani információt ahhoz, hogy 
fölfoghatóvá váljék. 

Ily módon maga Bense nyit utat az 
olyan megoldásoknak, mint amilyen az 
Umberto Ecoé. Utóbbinál a jelentéssel 
bíró elemek a stílushoz, tehát egy társa
dalmilag meghatározott tényezőhöz soro
landók, az újítások, az egyéni stílusje
gyek pedig információkként kezelendők. 
Következésképpen maga az információ
elmélet követeli meg, hogy eredményeit 
a társadalomtudományok szempontjából 
is értelmezzék. 

A tudomány szerkezetének és 
fejlődésének ellentmondásairól 

(Magyar Tudomány, 1970. 6.) 

Bóna Ervin és Farkas János tanulmá
nya — miután egy régebben, éppen a 
Korunkban megjelent cikk kapcsán (lásd 
Bóna Ervin: Gondolatok a tudomány 
meghatározásáról. Korunk, 1967. 11.) fel
méri a tudomány fejlődésében a statikus 
és dinamikus mozzanatok szerepét, a je
lentkező antropocentrikus és dezantropo-
morfizáló törekvéseket, kitér az objektív 
és szubjektív viszonyának a tudományban 
megnyilvánuló dialektikájára. Hangsú
lyozza, hogy az elmélet és a gyakorlat 
egységének jól ismert tételében „a gya
korlat lényegében az egységes szellemi te
vékenység síkján a szubjektív objektívvé 
válásának folyamata és vele szemben a 



megismerés az objektív szubjektívvé vá
lásának folyamata". 

A tudomány külső és belső ellentmon
dásainak kapcsolatát vizsgálva a két szer
ző mindenekelőtt a valóságok és lehető
ségek közötti általánosan észlelhető ket
tősségre hívja fel a figyelmet, emlékeztet 
az egyéni és csoportos munka, a kutatási 
szabadság és a kutatástervezés, a kis tu
dományok és a nagy tudományok (big 
science, little science), a túlzó szakosodás 
és a humanizációs irányzatok közötti 
ellentmondásokra. 

A tudományfejlődés belső törvénysze
rűségeiből fakadó ellentmondások közül 
az egyenlőtlen fejlődés veszélyeit elemez
ve a szerzők rámutatnak, hogy ez nem
csak szűk szakágazatok előrehaladását 
lassíthatja, de széles fronton vetheti visz
sza a kutatást. Egy-egy szakterület lema
radásának okait különös figyelemmel kell 
elemezni, mert a háttérben gyakran a 
tudománytól idegen okok: szűklátókörű 
politikai vagy gazdasági döntések lap
panghatnak. 

A szakosodás és általános tudás el
lentmondásának vizsgálata során felbuk
kan az a napjainkban még kellően nem 
tudatosult megállapítás, hogy a szakoso
dás ellenére is szükség van általánosan 
képzett szakemberekre, azonban a mai 
időknek a kollektív munka talaján álló, 
általánosító kutatótípusa minőségileg kü
lönbözik a múlt egyéni erőkre építő poli
hisztorától. 

A tudományfejlődés külső ellentmon
dásai közül a legkárosabb a „remény és 
veszély" komplexum, az a kétkedés, mely-
lyel korunk tudománya az eredmények 
háborús vagy békés célú alkalmazható
ságának lehetőségeit mérlegeli. A techni-
cizmus és a technofóbia, az egyéni és 
társadalmi, valamint a gazdasági-politikai 
és ismeretelméleti érdekek összeütközésé
nek, a nemzeti és nemzetközi tudomány 
viszonyának bemutatásával érzékeltetik a 
szerzők a jelentkező ellentmondások bo
nyolult rendszerét, végezetül pedig ki
térnek a tudományos oktatás és tájékoz
tatás egyre égetőbb problémáira. 

A tanulmány zárósorai kiemelik, hogy 
a szocialista jellegű fejlődés mentes 
ugyan az antagonisztikus ellentmondások
tól, ez azonban nem mentesít az objek
tíven jelentkező, nem antagonisztikus el
lentmondások feloldásának sürgető kény
szerétől. A jelentkező ellentmondások hu
zamosabb fennmaradása és fokozódása 
jelentékeny akadályává válhat a társa
dalmi forradalom hatékony véghezvitelé
nek a szocialista építésben. 

Kriminológiai kutatások 

(Studii şi cercetări juridice, 1970. 3.) 

A bűnözés elleni harc a szocializmus
ban, a bűntettek megelőzése és a bűnözés 
okainak fokozatos megszüntetése szerves 
része a kommunista társadalom építését 
célzó politikának — állapítja meg ta
nulmányában C. Bulai. Hazánkban a 
kriminológiai kutatás rendeltetése — hoz
zájárulni államunk büntetőjogi politiká
jának tudományos megalapozásához. 

A szerző szerint azok a történelmi 
materialista tételek, amelyek a kapita
lizmusról a kommunizmusra való átme
net szakaszában tapasztalható kriminali
tásra vonatkoznak, társadalmunkban is 
helytállók: noha a bűnesetek száma ná
lunk a szocializmus törvényszerűségei 
nyomán csökkent, a bűnözés jelenségei 
nem tűntek el. Ezért a bűnözés elleni 
harc sürgető követelménye a magasabb 
rendű társadalom felépítésének. E harc 
hatékonyságának fokozása feltételezi a 
bűnözés jelenségeinek sokrétű kutatását, 
valamint annak vizsgálatát, hogy milyen 
okok húzódnak meg a bűnügyek hátte
rében, s ezek miként nyilvánulnak meg 
az egyén társadalomellenes viselkedésé
ben. Az idevágó kutatásoknak ki kell 
térniük a bűnöző átnevelésével kapcso
latos módszerek tanulmányozására is. E 
kutatások elméleti-metodológiai alapja a 
dialektikus és történelmi materializmus. 

A kriminológia tárgyáról értekezve a 
szerző kifejti, hogy a bűnözés mint tár
sadalmi jelenség — a konkrét bűntettek
hez viszonyítva — ugyanazt jelenti, mint 
az általános és az egyes viszonylata. 
Ahogy az általános csak az egyesben, 
éppúgy a kriminalitás jelensége is csak 
az elkövetett konkrét bűntettek révén 
létezhet. Következésképpen a minden 
egyedi esetben jelenvaló általános meg
ismerése végett szükséges a konkrét bűn
tettek alapos és sokoldalú vizsgálata. 
Gyakorlatilag: a bűnözés okainak kuta
tását a konkrét bűntettek okainak vizsgá
latával kell kezdeni. Így ezek közös okai
nak felderítése révén magyarázatot kap
hatunk a bűnözés egészére vonatkozólag. 
A kriminológiai kutatás során nem hagy
ható figyelmen kívül a társadalomellenes 
cselekedet alanya, a bűnöző személye. Ha 
a kriminalitás mint társadalmi jelenség 
nem kutatható a konkrét bűntett vizsgá
lata nélkül, ez utóbbi sem vizsgálható 
másképpen, mint egy adott személy vi
selkedési aktusaként. A bűnözés okai egy 
bizonyos személy által elkövetett bűn
tettben nyilvánulnak meg. E személy, a 
bűntett cselekvő alanya viszont nem te-



kinthető sem egyszerű eszköznek, sem 
közbeeső láncszemnek, amelyen át az 
említett okok gépiesen, vakon hatnak. 
Ellenkezőleg, a bűnözés okai — bármi
lyenek legyenek is — a bűnöző szemé
lyével, tudatával és akaratával függnek 
össze. Éppen ezért a konkrét bűntett okai 
a bűnöző személyének vizsgálata nélkül 
nem ismerhetők meg. 

E gondolatmenet során a szerző hang
súlyozza: a kriminalitás mint társadalmi 
jelenség, a bűntett és a bűnöző személye 
olyan lényeges vonatkozások, különböző 
szintek, amelyeknek alapján lehet és kell 
tanulmányozni a bűnözést; ezek mind
egyike külön-külön a kriminológiai ku
tatás tárgya. Természetesen nem lehet szó 
arról, hogy e vonatkozások valamelyike 
is elsőbbséget kapjon a kutatásban, sőt 
a különböző szinteken szerzett adatok 
állandó összevetése lényeges előfeltétel a 
bűnözésnek mint egésznek a megismeré
sében. E tekintetben a kriminológiai ku
tatás elsőrendű feladata országos szinten, 
bizonyos körzetekben vagy közigazgatási
területi egységekben minél pontosabban 
felderíteni a bűnözés szerkezetét és dina
mikáját. E vizsgálatban nagy segítséget 
jelent a statisztikai módszer. A bűnözési 
jelenség törvényszerűségei ugyanis sta
tisztikai törvényszerűségek, amelyek csak 
nagyszámú egyéni eset összegezése révén 
fedezhetők fel. 

Figyelemre méltó megállapításait szin
tetizálva Bulai leszögezi: a bűntett kri
minológiai vizsgálata messzemenően túl
haladja a kriminalisztikai (nyomozástani) 
kutatásokat, s az elkövetett tett pszicho
lógiai, szociológiai és társaslélektani ta
nulmányozását jelenti. 

Amerika felfedezése az ókorban 

(Saturday Review, LIII. 29.) 

Thor Heyerdahl bátor átkelése az At
lanti-óceánon fényes bizonyítéka annak, 
hogy a Földközi-tenger mellékének hajós 
népei már az ókorban eljuthattak Ame
rika partjaira. John Lear cikkében azok
ról az újabb kutatásokról számol be, ame
lyek kimutatják, hogy Kolumbus, vala
mint a normannok előtt mintegy kétezer 
évvel az óvilágból már eljutottak az új
világ partjaira. 

Az idevonatkozó adatokat a Brandeis 
Egyetem professzora, Cyrus H. Gordon, 
nemrégen közölte egy tanulmányában. 
Georgia államban a Ford Benning ka
tonai rezerváció területén egy feliratos 

kő került napfényre, melyet megtalálójá
ról Metcalf-kőnek nevez a szakirodalom. 
Gordon professzor a feliratot tanulmá
nyozva arra a következtetésre jutott, 
hogy annak jelei közeli rokonságot mu
tatnak az ún. minoszi írással, követke
zésképpen a Metcalf-kő azokról a kapcso
latokról árulkodik, amelyek valamilyen 
formában az i.e. II. évezred közepén az 
égei civilizáció és az újvilág között létre
jöttek. A feliratot megküldték a prágai 
Stanislaw Segert professzornak, aki meg
állapította, hogy annak jelei szinte azo
nosak azzal az égei írással, amely a 
szótag-írásról a betűírásra való átme
netet képviseli. A minoszi és a maya írás 
kapcsolatának gondolata azonban már 
korábban felmerült. 1964-ben Pierre Ho
noré könyvet írt erről a kérdésről. Ugyan
csak rokonság mutatható ki a híres 
phaisztoszi feliratos korong jelei és az 
azték írásjelek között. Természetesen 
adódik az a következtetés, hogy a bronz
korban — az i.e. II. évezred közepén — 
a Földközi-tenger keleti felének civili
zációi és az újvilág között kapcsolat ál
lott fenn. 

Ezt a kapcsolatot egy másik felisme
rés is bizonyítja. Joseph B. Mahan, is
mert nevű etnográfus alaposan tanulmá
nyozta a yuchi indián törzset. Ez a törzs 
nyelvileg teljesen különbözik a többi in
dián törzstől, és délről, vagyis a Mexikói
öböl környékéről érkezett későbbi tele
pülési helyére, Georgiába. Hagyományai
nak és szokásainak tanulmányozásából 
kiderült, hogy sok olyan ceremóniát őr
zött meg, amelyekhez hasonlókat a biblia 
könyvei írnak le. Ilyenek például a sá
toros ünnep tartalmi és formai elemei. 

Végül új megvilágításba került egy 
1872-ben, Brazília területén talált felirat, 
melyet Jules Piccus, a massachusettsi 
egyetem professzora küldött meg Gordon
nak. Gordon professzor tanulmányozta és 
megfejtette a feliratot. Benne arról van 
szó, hogy a sidoni kanaániták, hatalmas 
királyuk. Hirám uralkodásának tizenki
lencedik évében, miután egy ifjút az égi 
isteneknek és istennőknek feláldoztak, 
Erziongeberből a Vörös-tengerre szállot
tak. Két évig szelték a tenger vizét, mi
alatt megkerülték Afrikát, majd Baál is
tenük elválasztotta őket társaiktól, és 12 
férfiú, valamint három nő új partokra 
vetődött. Ezeknek vezetője kéri az iste
nek segítségét. Az említett király, III. 
Hirám, i.e. 553-tól 533-ig uralkodott, és a 
hajók 534-ben indulhattak útra. A kü
lönvált hajó, melyet a felirat említ, mint
egy két és fél év múlva, vagyis i.e. 531-
ben érkezhetett meg Brazília partjaira. 



A feliratban szereplő „kanaánita" szó
nak ebben az időben két jelentése van: 
mint közös főnév kereskedőt jelent, mint 
népnév Szíria és Palesztina egyik ókori 
népcsoportját jelölte. 

Az irodalom trónfosztása 

(Young/Jeune Cinema & Theatre, 1970. 2.) 

A színház művészetéről című könyvé
nek egyik fejezetében Edward Gordon 
Craig idézi a híres olasz színésznő, Eleo
nora Duse szavait: „Hogy megmenthessük 
a színházat, előbb le kell rombolnunk; 
minden színésznek és színésznőnek pes
tisben kell elpusztulnia. Mert ők azok, 
akik megmérgezik a levegőt, akik aka
dályt jelentenek a művészet útjában..." 

Ezekkel a szavakkal indítja cikkét Ma
rian Grzesczak a csehszlovákiai ifjúsági 
folyóiratban, majd a továbbiakban a je
lenkori színház „lerombolásának" világ
szerte mutatkozó jeleit veszi szemügyre. 
A nagy újítók — Sztanyiszlavszkij, Me
yerhold, Piscator, Brecht, Artaud — nyo
mába lépő Grotowski és Brook is kiutat 
keres abból a zsákutcából, amelybe — 
véleményük szerint — a mai színház ju
tott. Ennek az útkeresésnek vannak egy
előre „névtelen" szereplői is: a hollandiai 
Pauline de Groot „Dansgroep" nevű 
együttese Amszterdamban, a bukaresti 
diákok „Attic" nevű színjátszócsoportja, 
a wroclawi (Lengyelország) Kalambur 
színház vagy az angliai Travelling Com
pany. 

Az új kutatásának lényege: az irodalmi 
szövegnek mint domináló elemnek a hát
térbe szorítása és más elemek (torna, 
tánc, film, festmény, szobor) előtérbe jut
tatása; tehát főleg a mozgás, a vizuális 
élmény válik döntő jelentőségűvé. Az 

„újítók" egyhangúlag azt állítják, hogy 
a jelenkor színházában az irodalmi szö
veg egyeduralma folytán bekövetkezett a 
közönség „elidegenedése"; ezért a nézőt 
be kell vonni, mintegy résztvevőként kö
zelebb kell hozni a színpadon lejátszódó 
cselekményhez. Jó példa erre a bukaresti 
diákok kísérlete, akik Ritmusok című elő
adásukban egy régi népi táncot elevení
tenek fel. A szereplők a képzeletbeli tá
bortűz fölött járják ritmikus, rituális tán
cukat, előbb lassan, majd egyre gyor
sabban, s a körben ülő nézőket mind
inkább magával ragadja a gyorsuló ütem: 
mintha maguk is a szereplők közé sod
ródtak volna. A „Dansgroep" együttes a 
művészi torna és különböző sportnemek 
elemeiből kombinált mozgásokkal jut
tatja kifejezésre mondanivalóját, a wroc
lawi színház pedig Futuristicon című elő
adásában különleges színpadi mozgás, 
díszletek és zene illusztrálta futurista ver
seket hallhat a közönség, pontosabban: a 
verses szöveg csupán kisegítője a többi 
kifejezési eszköznek. 

Az amerikai Bread and Puppet Theatre 
művészeti igazgatója, Peter Schumann 
szobrász még eredetibb megoldást kere
sett. Színészei báboknak álcázva jelennek 
meg a színen, szimbólumokként szólnak 
a nézőhöz, s amikor ezt a funkciójukat 
teljesítették, levetik álarcukat, emberi lé
nyekké változnak. Az „átváltozás" min
denki szeme előtt megy végbe. Ezzel azt 
akarják igazolni, hogy a színpadon lá
tott történés csupán — játék, amelynek 
a szabályaiban mindkét fél megegyezett. 

Az irodalom színpadi trónfosztása: így 
nevezhetnők ezt a kísérletet, amely a vi
zuális élményt akarja ismét trónra ültet
ni. Ha gyenge színpadi művekről van szó, 
indokoltak az újító törekvések. De gon
doljunk csak Shakespeare, Molière, Ibsen, 
Shaw örökértékű alkotásaira... 


