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DM1 [magazin ® 

Mérni a tudományt 
Minden tudósnak, minden ku-

tatónak, bármilyen szerény is, az 
is gondja, hogyan állhat ő a pá-
lyatársai között. Közös mérce 
kellene ide, de igen nehéz a cso-
damatemat ikus és a hozzá ké-
pest nagyon is röghöz kötött bio-
lógus képességeit ugyanarra a 
mérlegre állítani. Hatalmas ha j -
tóerő dolgozik abban az egyszerű 
tényben, azok közé a kevesek kö-
zé tartozik-e valaki, aki addig 
helyesnek hitt tanokat • cáfolhat 
meg fölismerésével, netán azt 
tudja , hogy zseniális fölfedezés 
birtokosa, esetleg mint adat és 
adalék lesz mások munká jában 
az ő kutatási eredménye. Nagy-
jából evvel a három lehetőség-
gel számolhat, aki elkezd kutat-
ni, de akkor is fontos, hányadik 
lehet valaki a sorban. 

Városunk egyik legnagyobb ku-
tatóintézetében, az újszegedi bio-
lógiai központban, elég ránéz-
nünk a könyvtár egyik l istájára, 
és azonnal kiderül, ki kuta t ered-
ményesen, és ki csak közepesen. 
Nagyon fontos, hogy a listának a 
járandóságok tá ján is megfölleb-
bezhetetlen szava van. Aki a lis-
tá t í r ja , Marton János, a könyv-
tá r vezetője, ö rökös ellenkezésem 
teljes súlyát igyekeztem latba 
vetni, hogy megingathassam a 
módszer tökéletességébe vetett 
hitét, nem sikerült . Ezért jó! 

Az összehasonlítások szilárd 
pontja , hogy minden tudományos 
dolgozat végén irodalomjegyzék 
áll. Ha valaki beáll a tudomány 
napszáfnosai közé, tudnia kell, 
olyan szokás ez már, megkerülni, 
elhagyni nem lehet. Azt szokták 
fölsorolni a jegyzékben, honnan 
veszik a sa já t gondolataik alá-
támasztására szánt idézeteket, 
k ikre hivatkoznak és kiket cáfol-
nak. Valaki kitalálta, össze kell 
csak számolni az idézeteket, és 
aki többet szerepel, az a nagyobb 
tudós. Természetesen nagyobb 
súllyal szerepel egy ú j munka, 
mint egy hivatkozás. 

— El is fogadja mindenki? 
— Tagadhata t lan h ibá ja a 

módszernek, hogy csak egy első 
helyezettje lehet. 

— Tehetünk, egy próbát? A 
biológia koronázatlan királya volt 
valaha Liszenko is, Lepesinszka-
j a is. Elméletük beépült szinte « 
m a idősebb nemzedék génjeibe. 
Rá juk hivatkozva, naponta het-
venezerszer igáztuk le a termé-
szetet. Azóta kiderült róluk, 
csaltak, hogy Lepesinszkaja el-
mélete úgy alakulhatot t ki. elfe-
lej tet te megtisztítani a mikrosz-
kóp lencséjét, de mégis dicsére-
tüke t zengte a világ egyik fele. 

A kökénydombi szórványlelete-
ket őrző szekrény előtt csak mo-
solyog Marton János. 

— Jó, nézzük meg Liszenkót! 
Előveszi a Science Citation In-

dex 1977-es kötetét, és azt mond-
ja, egyetlen hivatkozás van csak 
rá. 
• — Talán azért, mert akkor 
m á r kifutot t az elmélete? 

— Azért, mer t nem volt nagy 
tudós. 

— Mondom, mindenki róla be-
szélt, amikor én még biológiát 
tanultam. 

— A brosúrák nem számítanak 
bele a tudományba. A tudomá-
nyosnak mondott folyóiratok zö-
me se. Kialakult a világ leg-
jobb folyóiratainak a hierarchiá-
ja. A legeslegjobbak a legkitű-
nőbb szakembereket kérik föl 
előzetes bírálónak, ennélfogva a 
legmegingathatat lanabb közle-
mények náluk jelennek meg. Aki 
ezekbe bekerül dolgozatával, 
vagy akire itt hivatkoznak, az 
kihúzhat ja magát, ö t már észre-
vette a világ. Igaz, hogy Liszenko 
félelmetesen nagy névnek számí-
tott, de a világnak nem a na-
gyobbik felében, ezért hivatkoz-
nak rá mindössze egyszer. Fölte-
hetően, az az egy is cáfolta. 

— Volt egy• korszakos fölfede-
zés, abba a csoportba tartozhat, 
amelyikbe a fe je tetejéről a ta l -
pára állított elméleteket helyez-
zük: az ugráló gének teóriája. 

— Igen, volt. Legalább har-
minc évnek kellett eltelnie, hogy 
észrevegye, illetve használni tud-
ja a tudomány. A harminc év 
a la t t nyilván kevés hivatkozásra 
számíthatott , de ez csak azt je-
lenti ebben az esetben, hogy va-
laki nagyon nagyot lépett előre, 
szinte megelőzte korát, és azt, 
hogy nagyon nehéz idézetekhez 
jutni. Erősen gyökerezik a tu -
domány a megingathatatlan té-
nyekbe, előfordul, hogy egy-egy 
fontos tételét késve veszik észre. 

— Rendes körülmények kö-
zött, mikorra várhatók a hivat-
kozások? 

— Szinte azonnal elkezdődik, 
és két-három év múlva tetőzik. 
Az igazán nagy tételek azonban 
hosszú ideig élnek még ilyen 
alakban is. 

— Ha annyira igaz, amit mond, 
miért nem e szerint ad j ák a No-
bel-dí ja t? Aki a lista legelején 
áll, azé a pálma! 

— Az igaz, hogy a legtöbbet 
idézettekből kerülnek ki a tudo-
mány legnagyobb kitüntetett jei , 
de ennyire se lehet korszakos 
döntések előtt mechanikusan ér-
telmezni a világot. Gondoljon 
csak az ugráló génekre! 

— Amit ön állít, illetve ami 
már az egész világon e l ter jedt 
méri 
mi 
tása. Szerencsétlen adottság, 
magam mindentől fázom, ami 
statisztika. Manipulálni lehet, 
hogy f inoman fejezzem ki maga-
mat. 

— Nincseiv egyedül. Róbert 
Zipf is azt mondta, a statisztika 
gyűlöletes az emberi elme előtt, 
mer t érvényes a sokaságra, de 
nem érvényes az egyénre. Való-
ban, hatalmas szóródása van 
minden statisztikának, de jobbat 
eddig nem talált ki az emberi-
ség. 

— Megírok egy tudományos 

lérési módszer lett, az nem más, 
l int a statisztika szentté ava-

cikket, meg is jelénik a legran-
gosabb folyóiratban, és fölsoro-
lom az irodalomjegyzékben fele 
eddigi munkámat . Hatalmasat 
lépek előre azonnal. 

— Tudom hogy heccnek szán-
ja, de sok igazság lehet benne. 
És ott vannak a tudomány t ru -
badúrjai , akik minden nemzet-
közi tanácskozáson részt vesz-
nek, mindegyiken föl is szólal-
nak, ennélfogva ú j abb és ú j abb 
meghívásokat kapnak, ahol me-
gint fölszólalhatnak. Lehet ezt is 
csinálni, és minden mérésnek le-
het hibaszázaléka, de akkor is ez 
az eddigi legjobb. 

— Előfordult már, hogy meg-
jelent valakinek a tanulmánya, 
benne az addig elismert teória 
cáfolatával, és azonnal magára 
vonta a figyelmet? 

— Ha valóban korszakos ú j -
donság, ez is megeshet, de van 
egy tényező, amit illik figyelem-
be venni. Láthatóságnak mond-
juk, és azt jelenti, hogy többször 
kell jó folyóiratban közölni, hogy 
észrevegyenek valakit. 

— Legyen szíves, mondjon né-
hány szót itteni alkalmazásáról 
is. 

— Három kémikus, Braun Ti-
bor, Bujdosó Ernő és Ruff Imre 
kezdett foglalkozni nálunk a 
mérésnek evvel a módszerével. 
Egyikük Szegedre jött 1977-ben, 
előadást tar tot t róla, ott hallot-
tam először. Azóta rendszeresen 
összeállítom intézetünk kutatói-
nak a l istáját az impakt faktor, 
a folyóiratokban történő átlagos 
hivatkozottság alapján. 

— Vehetünk megint egy pél-
dá t? Venetianer Pál 1981-ben a 
legelső helyen állt, a tavalyiban 
pedig a negyvenötödikre szorult 
vissza, mégis, idén lett akadémi-
kus. Mi lehet az oka? 

— Könnyű a felelet: közben 
nem az alapkutatásban, hanem 
az inzulingént hordozó baktériu-
mon dolgozott. Mást -is észre kell-
azonban vennünk Van néhány, 
valóban nagyszerű kutatónk, aki 
mindig az elsők között van, de 
munkatársai soha nem ju tnak 
nála előbbre, Venetianer közvet-
len társai azonban időközbeni 
erősen haladnak fölfelé a listán. 

Van fa, amelyik nem viseli el 
az aljnövényzetet, és olyan Is 
van, amelyik anélkül létezni se 
tud. Ebben se vagyunk egyfor-
mák. 

Szegeden fölmerült ha jdanában 
az a gondolat, hogy legyen külön 
folyóirata «a biológiai központ-
nak, de legyőzte az a nézet, hogy 
inkább ne legyen. Jobb, ha a 
világ legjobb folyóiratait pályáz-
zák meg a kutatók, hiszen azon-
nal a legnagyobbak lesznek a 
versenytársaik. Jó néhány olyan, 
igen híres folyóirata van a vi-
lágnak, amelyben magyar név elö 
se fordult azelőtt, és amelyikben 
az itt kutatók nyitották meg a 
sort. Minden közleménnyel az 
intézet rangja emelkedett. 

HORVÁTH DEZSŐ 

Könyvheti homlokráncok 
Lezajlott hát ez az idei könyvhét Is, és én ráncolom a homloko-

mat. Pedig, ugye, a választék, a programok, a zárás utáni statisz-
t ikák örömszámai. (Ugye, utóbbiakkal is hogy megtanul tunk bűvész-
kedni?) Az idei könyvhétről el lehet mondani, hogy más volt, mint 
az előző évi, vagy éppen hogy ugyanolyan ez az egész, már hosszú 
esztendők óta. Ennyire szélsőséges véleményeket azonban rendszerint 
olyasféle jelenségek indukálnak, amelyek kapcsán nagyon is ellen-
tétes nagyságrendű, szemléletű, végrehajtású tények léteznek egy-
más mellett. És éppen ilt kezdhetem el ráncolni a homlokomat. 

A könyvhét legnemesebb össztársadalmi akcióink egyike, a kul-
túra, az emberi szellemproduktumok létének fesztiválja. A legneni-
telenebb törekvéseknek — a pénzhajhászásnak, a pénz körül forgó, 
erkölcstelen és buta szemléletnek — alárendelve. A könyvhét jelen-
tős részben az íróké kellene legyen, és könyvhéten sok helyütt írót 
(mármint igazit) látni sok éve a legkevesebbet. A könyvhét a köny-
vek nagy seregszemléje, és könyvhéten (sót szinte csak ilyenkor) 
látni a legdühódtebben bizonyos példányok után kaj tató, vagy azok-
kal gátlástalanul üzletelő embereket. A könyvhéten a kiadóknak, 
könyvterjesztőknek kellene élniük a nagy alkalommal a jó ér telem-
ben vett önmutogatásra, reklámra, tisztes üzleti haszonra, színvo-
nalasabb, választékosabb fogyasztókiszolgálásra koncentrálva. Egé-
szen más történik. 

Lehetne még folytatni hosszan ezt az ellenpontozó sort, ám In-
kább idézzünk föl egy beszélgetést: a Művelt Nép Könyvterjesztő 
Vállalat több illetékesével folyt a megnyitón, ö rü lnek , de mint ve-
zetőink általában, a sa já t elképzelésük szerint értelmezett illendöseg 
határain belül, eléggé visszafogottak. Feltűnő: gondterhelt szakem-
berarcok, szakmai ünnepük hajnalán. A beszélgetesbe merülve, a 
görcsök oldódván, mind többet és többet mondanak, csakhogy az 
elhangzottak után lassan én kezdek örülni, hogy legalább kezdet-
ben annyi kis örömöt fölfedezhettem az arcukon, amennyi t észre-
vettem. Mert hogy gondterheltek, aká r enyhe kifejezésnek is t a r t -
ható. 

Inkább nem is kérdezem meg tőlük, ugyan, miért van az, hogy 
Szegedre oly hosszú idő óta nemigen jön érdemes, valóban nemes 
magyar író-költő? Nem az ő dolguk, válaszolhatnák, de az akkor is 
tény, hogy nem jár t e r re könyvhéten emberemlekezet óta Cseres Ti-
bor, Csoóri Sándor, Bertha Bulcsú, Nemeskürty István, és még any-
nyian. Tudom, részint ez ügyben (is) „központi elosztás" van, ré-
szint az írók, isten tudja , miféle szempontok alapján, válogatnak, 
hová mennek, s hová nem. Utalni persze lehetne a rugalmasságra, 
a szemfülességre, az ügyes, kellőképpen alkalmazott szervezőkész-
ségre, a személyes kapcsolatok közösségnek használni képes ere jére 
és hatásaira — no de ne utalgassunk itt fölöslegesen. Különben is. 
kész lehet a válasz: máshol is, másut t is, illetve máshol sem stb. Ami 
lehet ugyan, hogy igaz, ám engem abszolút nem vigasztal, ráadásul 
mentóérvként sem igen fogadhatom el — viszont riposztozni sem 
nagyon tudok. (Persze, meglehet, ilyesmik után kedve se nagyon 
marad effélére az embernek.) 

Azt viszont igenis megkérdezem a könyvterjesztés szakemberei-
től, ami al ighanem a könyvhét egyik legneuralgikusabb pont já t je-
lenti: miért nincsenek kellőképpen összehangoltan érdekelve könyv-
kiadók és könyvterjesztők az ünnepi könyvhéten. Csakhogy: m a 
Magyarországon a kiadók csak addig érdekeltek a náluk napvilágot 
látott könyv anyagi ügyeiben — amíg azt a terjesztés á t nem veszi. 
Vagyis, semeddig. Miért é rné meg a Magvetőnek, a Szépirodalmi-
nak, vagy bármelyik hazai kiadónak, hogy, mondjuk, önálló sá t r a 
legyen a szegedi Dugonics téren, netán önálló programmal, „hozott" 
írókkal? A terjesztés pedig nálunk — mint az állami vállalatok á l -
talában — olyannyira „agyonszabályozott' ' , hogy a i r a a kérdésre, mi 
akadálya lenne, hogy a Művelt Nép itteni kirendeltsége, mondjuk , 
a közeli Vajdaság magyar nyelvű (Budapesten hosszú évek óta rend-
szeres és színvonalas könyvheti „jelenléttel" rendelkező) kiadójá-
val, az újvidéki Fórummal kapcsolatra lépjen: a válasz m á r - m á r 
a naivoknak ki járó örök mosolygás. Hiszen a dolog ertt kezdődik, 
hogy azonnal automatikusan közbe kéne iktatni a Kultúra Külke-
reskedelmi Vállalatot. Másképp nem lehet. Ujabb vállalut, ú jabb sza-
bály, ú jabb nehézségek. A kör, úgy tűnik, elszomorító szigorúsággal 
bezárul. 

P e d i g . . . Épp a Fórum kapcsán tudom meg: Jugoszláviában, 
ahol pedig — remélhetőleg, déli barátaink nem veszik sértésnek — 
az eltérő történelmi hagyományok miat t az olvasottsági, kulturált-
sági alapszint egészen bizonyosan nem áll a miénk fölött — a ki-
adóknál bizományban van sa j á t árukínálatuk. Magyarán: az eladá-
sig a kiadó tu la jdona a könyv, következésképp, így a terjesztő a 
legmesszebbmenőkig érdekelt a f o r g a l o m b a n . . . 

Ráncolhatnám tovább a homlokomat, de hirtelen eszembe iut a 
Dugonics téri. mostanra már lebontott pavilonok körül nyüzsgő em-
bertömeg, amely most kizárólag könyvek miat t á rad t és kavargott . 
Eszembe ju t az «kies fáradtság, amivel az ember hazaérve, az ágyra 
borít ja a könyvheti szerzeményhalmot — a ráncok ettől kisimulnak. 
De az a baj, hogy csak egy időre. 

DOMONKOS LÁSZLÓ 

Küldjön egy képet! 
Közeledik a nyár. Legalábbis 

reméljük, s e remény jegyében a 
valahai tiszai életről közlünk 
mostani lapunkban néhány ké-
pet, amelyekhez olvasóink jóvol-
tából jutottunk. Például két egy-
kori képeslapot a múzeum mel-
lett kikötött valahai úszóházak-

ról. Az első — a rajta levő dá-
tum szerint — 1918-ban készült, 
vagyis (szinte hihetetlen'.), az I. 
világháború utolsó évében, s Ta-
kács Miklós (Takaréktár utca 2.) 
jóvoltából jutottunk hozzá. A 
második levelezőlap Kléner 
Györgyné küldemés(ye "(Fésű ut-

ca 1U), s a postabélyegző sze-
rint 1929-ben adták fel az egyko-
ri címzettnek. Vagyis, tíz év 
múltán már egy megújult úszó-
ház állt a szegediek rendelkezé-
sére. (Akkoriban — úgy látszik 
— határozatok nélkül is gyors 
volt a termékfejlesztés . . . ) 

Es a két képeslap mellé tettük 
Lung Gyula (Marx tér II.) két. a 
harmincas években készült fel-
vételét, amelyek bepillantást en-
gednek az úszóházak valahai éle-
tébe. 


