
SZAKMAIAN VAGY ÉRTHETÔEN?
A kérdés kicsit részletesebben úgy hangzik, vajon a tudományos cikkeket úgy
kell-e megírni, hogy azok legfeljebb csak a szûk szakterület mûvelôi számára
legyenek követhetôk, vagy úgy, hogy a tágabb szakmai környezet, esetleg az
érdeklôdô közönség is legalább a mondanivaló lényegét megértse. A logikus
válasz az, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Ennek ellenére a Nature Inde-
xen 2020. szeptember 10-én érdekes írást jelent meg D. S. Chawla-tól arról,
hogy a tudományos cikkek még a tudósok számára is egyre nehezebben olvas-
hatók, egyebek között a szakzsargon túlzott elburjánzása és a rengeteg rövi-
dítés miatt. A közkeletû rövidítések, betûszavak (például ebben a számunkban
KFKI, NAT) alkalmazása hasznos és természetes, baj a kevéssé ismertekkel van,
amelyeket egyes szerzôk a szakmaiságuk, „profizmusuk” kimutatására használ-
nak (a Szemlében ilyenekre, természetesen, nem találunk példát). A túlbonyo-
lított nyelv nem csupán a nem-tudósokat és a médiát idegeníti el, de megne-
hezítheti a fiatal kutatók és a más területekrôl érkezô érdeklôdôk életét is.
Olvasóként, bírálóként, szerkesztôként sokszor találkozunk azzal a jelenséggel,
hogy a szerzôk bevezetnek egy rövidítést, amit csak egyetlen egyszer használ-
nak a cikkükben, vagy egy rövidítés jelentését nem adják meg. Ausztrál statisz-
tikusok elemezték a betûszavak használatát több mint 24 millió élettudományi
cikk címében és 18 millió kivonatában. Azt találták, hogy a címek 19%-a és az
absztraktok 73%-a legalább egy rövidítést tartalmazott. Az azonosított, nagy-
jából 1,1 millió betûszó közül a döntô többséget (79%) kevesebb, mint tízszer
használták a szakirodalomban. Azt is megállapították, hogy a rövidítések gya-
korisága az absztraktokban a múlt század ötvenes évei óta tízszeresére nôtt.

Nem csak az új betûszavak használata nôtt drámai módon a közelmúltbeli
cikkekben, hanem a címek és kivonatok teljes hossza is. Pedig a túlságosan
szövevényes mondatok és a nehezen érthetô szakkifejezések amellett, hogy
kevésbé olvashatóvá teszik a dolgozatokat, csökkentik az idézés valószínûségét
is. Egy tavaly elvégzett elemzés a sokat idézett cikkekrôl azt találta, hogy a
legnagyobb hatású címek legfeljebb mindössze 10 szóból álltak. Egy, ez év
elején publikált tanulmány 21 486 cikk esetén elemezte a szaknyelv használata
és az idézetek közötti kapcsolatot, és arra a következtetésre jutott, hogy a
címben és az absztraktban használt nehezen érthetô szakkifejezések jelentôsen
csökkentik a cikkre kapott hivatkozások számát.

Persze nagyszerû dolog az is, ha a kutató csak saját szakterületének szûk
tábora számára érthetô anyagot publikál. De a legjobb tudósok azt is fontos-
nak tartják, hogy szakterületük új eredményeit megismertessék a szélesebb
közvéleménnyel is. A Fizikai Szemle szerzôi e követelménynek tesznek eleget
azzal az elhivatottságukkal, amellyel közérthetô módon ismertetik meg a szak-
mai közvéleményt saját kutatási területük legérdekesebb újdonságaival. Ezáltal
rávilágítanak saját kutatásuk jelentôségére és kapcsolódási lehetôséget, ötlete-
ket is adhatnak a más területen aktív kollégáknak. Mi, a Fizikai Szemle szerkesz-
tôi, ehhez igyekszünk minden segítséget és támogatást megadni.
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