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Rendhagyó könyvismertetés
a Tudományos idézetek szótáráról*

SCIENTIFIC
QUOTATIONS

megterített tálról, némelyen csettintgetve, míg má
sokra fintorogva. Jóindulatúan megveregethetjük a
buzgó szerkesztő vállát, de természetesen megem
lítve néhányat a saját kedvenc aranymondásainkból,
melyek eléggé el nem ítélhető módon kimaradtak a
gyűjteményből.
Semmi nem látszik kevésbé vonzónak, mint ismer
tetni egy tudományos idézeteket tartalmazó szótárt.
Párbaj ez, ahol mezítelen tollal (vagy legyen az egy
szövegszerkesztó) küzdünk, míg ellenfelünket az em
beriség legszellemesebb fickóinak egész sora támo
gatja.
Ebben a szituációban talán nem tisztességtelen, ha
az ismertető (megerősíti fegyvertárát még egy fegyver
rel (ámbátor halálossal): a statisztikával. Mackaygyűj
teményének értékeléséhez a tudománymetria két ősi
módszerét: az idötrendek feltárását, és a szerzők
gyakoriságeloszlásának elemzését használtuk.
Idötrendek
Idézeti
500
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Semmi sem látszik vonzóbbnak, mint összeállítani
egy tudományos idézeteket tartalmazó szótárt. A tudó
sok olyan bölcsek (és annyian vannak), hogy egy
kötetre való bölcsességet könnyen össze lehet gyűjte
ni, és utána már nem marad más hátra számunkra,
mint ábécé szerint rendezni óket, és learatni a babéro
kat.
Semmi nem látszik kevésbé vonzónak, mint össze
állítani egy tudományos idézeteket tartalmazó szótárt.
Minden fáradságosan összegyűjtött bölcsesség az
idézett szerző dicsőségét fogja növelni, ám ha kimarad
az olvasó kedvenc mondása (és miért ne maradna ki
legalább egy), örökre hibáztatni fog bennünket.
Semmi sem látszik vonzóbbnak, mint ismertetni egy
tudományos idézeteket tartalmazó szótárt. Kedvünk
szerint csipegethetjük a finom falatkákat a gondosan
* A Díctionary o( Scientific Quotations. An Irregular Book
Review. = Scientometrics, 29. köt. 1. sz. 1994. p. 173-177.
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1. ábra Szerzők eloszlása születési évük szerint
Az 1. ábra a szótárban idézett szerzők születési
évének eloszlását mutatja a féllogaritmikus ábrázolás
ban. A két korai csúcs világosan fémjelzi a görög és
római kultúrák aranykorát. Exponenciális növekedést
mutat az idézhető szerzők száma az utolsó évezred
során 110-120 éves kétszereződési idővel. Mivel a
tudomány egyéb területein 10-20 éves kétszereződési
idő a megszokott, eszünkbe juthat a flescher-féle
„lambda-minósógi-szint" fogalom. E feltételezés sze
rint egy tudományos közösség kétszereződési ideje
arányos annak minőségi szintjével (lambda). Mackaynek tehát- úgy tűnik- sikerült kiválogatnia az idézetek
forrásául szolgáló szerzőknek egy meglehetősen
exkluzív csoportját.
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Beszámolók, szemlék, referátumok
Az átlagnál lassúbb növekedési arány egy másik
következménye, hogy az összes idézett szerzőknek
csupán 25%-a született a 20. században. Ugyanakkor
ahogyan a szerző (megbocsátható elfogultsággal) sa
ját magát idézi: „Hogyan is lehetnének új gondolataink
vagy meglátásaink, amikor a valaha élt tudósok 90%-a
még ma is él."
Visszatérve a kuriózumokhoz: Különösen jó szüreti
év volt 1905 és 1907, melyekben 14-14 idézhető
szerző látott napvilágot (1906-ban csupán nyolc szüle
tett). Kuriózum, hogy mind a legkorábban élő (Ahmose,
az írnok - Kr. e. 1650 körül), mind a legkésőbbi idézett
szerző (Douglas Adams - szül. 1952-ben) az első két
oldalon tűnik fel. Adams idézete (Galaxis útikalauz
stopposoknak) mindannyiunktól figyelmet érdemel,
akik talán túl komolyan vesszük a mennyiségi módsze
reket. „Megkérdezték a nagy szuperszámítógépet,
hogy mi a válasz az élet, az univerzum nagy kérdései
re. A válasz sok év számolás után érkezett meg: 42".
A 2. ábrán a szerzők idézett gondolataik száma
szerinti eloszlása látható logaritmikus skálán. A diag
ram ritka példája a Lof/ra-törvény „ortodox" formájá
nak: n ~1/k . Eszerint az eloszlás nullára nem extrapolálható: az idézhető szerzők készlete végtelen. így
reménykedhetünk, hogy egy szép napon egyik vagy
másik jó mondásunk bekerül majd egy jövendő szótár
ba.
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1. táblázat
A szótár Isgidózettebb szerzői
Rang
1
2
3
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
9-11
9-11
9-11
12-13
12-13
14-16
14-16
14-16
17-23
17-23
17-23
17-23
17-23
17-23
17-23

Szerző
Shakespeare W
Einstein A
Goethe JW
Churchill WS
HuxIeyTH
Russel B
Bacon F
AudenWH
Huxlcy AL
MarxK
Newton I
BernaUD
Haldane JBS
Milton J
BlakeW
Engels F
Descartes R
Aristotle
ColeridgeST
WhiteheadAN
Wells HG
Popé A
MaoTT

Idézetek száma
30
28
18
15
15
15
15
15
14
14
14
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10

Hogy ez a lista a tudomány világát, vagy a szerző
képzettségét, személyiségét tükrözi-e inkább vissza,
az olvasónak kell eldöntenie. Mindazonáltal hadd ve
gye az ismertető magának a szabadságot, hogy véle
ményét egy, a könyvben csupán egyszer idézett szer
ző, Wolfgang Amadeus Mozart mondatával foglalja
össze: „Brilliáns mű, tetszetős az olvasó számára,
természetesen anélkül, hogy semmitmondásba csúsz
na, helyenként csak a műértőknek okozva igazi élveze
tet, de olyan módon, hogy a nem műértók is elégedett
séget érezzenek, anélkül, hogy tudnák miért".
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2. ábra Szerzők eloszlása idézett gondolataik száma
szerint
Vannak azonban szerzők, akik lényegesen sikere
sebbek, mint mások. Ezek, akiktől Mackay legalább 10
mondást összegyűjtött, az 1. táblázatiján láthatók.
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