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A magyar nyelvterületen az 
1970-es években kialakult 
tudománymetria egy olyan 

pontosabb mérőeszközt adott a pá-
lyázatokat elbírálók kezébe, amely 
korábban sokkal kiszolgáltatottabb 
volt a szubjektív megítéléseknek. 
Előnye mellett azonban számos ne-
gatív, a tudósok közt is vita tárgyát 
képező jelenséget generált, ezek kö-
zül szemléztünk. 

Keveset beszél, de sokat mond

A tudományos teljesítmény szám-
szerűsíthetőségének következtében 
a kutatókra egy erőteljes publikálási 
kényszer nehezedik. Akadémiai kö-
rökben a „publish or perish” (pub-
likálj, vagy pusztulj) megjelölés 
közmondásossá vált, amely egy idé-
zettségi indexet mérő, számítógépes 
szoft ver elnevezése is egyben. Hon-
váriné Kalmár Viktória a sokak által 
alkalmazott h-index kapcsán említi 
(az elnevezés Jorge E. Hirsch argentin 
származású fi zikus családnevéből 
ered), hogy a kevés publikációval, 
de nagyobb idézettséggel rendelkező 
kutatók rosszabb helyzetbe kerülnek 
az értékelés során. Néhány szélsősé-
ges példa olyan korszakalkotó tudó-
soké, akik mégis keveset publikáltak, 
így Isaac Newton, Albert Einstein, 
Wolfgang Pauli, vagy Francis Crick. 1

A mennyiségi mutatók túlhangsúlyo-
zása hasonló esetekben a szakmai 
előmenetel gátját is jelentheti.   

Potyautasság

Többszerzős cikk esetén a szerzők 
h-indexe megegyezhet akkor is, ha a 
megjelenéshez való hozzájárulásuk 
merőben eltérő volt. Gyakori jelenség 
az is, ha egy intézet, tanszék vagy la-
boratórium vezetőjének a neve meg-
jelenik a publikációban, noha létre-
jöttében érdemi szerepe nem volt. Az 
egyik legkirívóbb eset az 1995-ben 
elhunyt Jurij Tyimofejevics Sztrucs-
kov krisztallográfus esete, akinek 
nevét több mint kétezer tudományos 
publikációban feltüntették, s ezzel 
a világ egyik legtöbbet publikált 
tudósává vált. Mivel akkoriban az 
egész Szovjetunióban egyedül az ő 
tulajdonában volt olyan berendezés, 
amivel a vegyületek kristályszerke-
zetét vizsgálni lehetett, mindenütt 
feltüntették az ő nevét is. A termé-
szettudóst 1992-ben a magyarul a 
tudomány citromdíjának is nevezett, 
gunyoros Ig Nobel-díjjal tüntették ki.

Magura Tibor a környezettudo-
mány és ökológia területén részle-
tesen taglalja a többszerzőség prob-
lémáját. Leggyakoribb esetként az 
ajándékként, honoráriumként adott 
szerzőség jelenik meg, amely az eti-
kai problémán túl a szerzőség presz-
tízsét csökkenti, s a teljesítmény meg-
ítélését, a tudomány hitelét rombolja. 
Egy amerikai vizsgálat szerint a hét- 

vagy többszerzős ökológiai publiká-
ciók legkevesebb egy érdemtelenül 
nevesített társszerzőt tartalmaznak. 
A szerző szerint a hozzájárulás mér-
tékét fi gyelembe vevő teljesítményér-
tékelés eszköze adott, egyedül szem-
léletváltásra lenne szükség. 2

A kollegialitás túltolása

Kovács Kármen az etikusság problé-
máját taglalja az ún. „elvárt hivatko-
zások”, a „tiszteletből fakadó” hivat-
kozások, vagy „hivatkozási körök” 

kapcsán, amibe egyesek bekerül-
nek, s mások kinn rekednek belőle. 
Az ilyen típusú hivatkozások mögött 
gyakran elhallgatott személyközi 
kapcsolatok húzódnak meg. Az eti-
kusság kérdése merülhet fel, ha egy-
mással szakmai kapcsolatban álló 
kutatók informálisan szervezkedve, 
tudatosan idézik egymást, ennek 
hátterében a publikációs kényszer, 
és előmeneteli törekvések állnak.3

Az angol nyelv dominanciája

Az adatbázisok túlnyomó többség-
ben az angol nyelvű tudományos 
folyóiratokban megjelent cikkek hi-
vatkozásait rögzítik. Az angol nyelv 
dominanciájából következik, hogy 
a kizárólag magyar nyelven pub-
likálók egy „idézettségalapú” sor-
rend felállításakor jelentős hátrányt 
szenvednek az angol anyanyelvű-
ekkel szemben, amely kiváltképp a 
humán- és társadalomtudományok 
képviselőit érinti. A Science Citation 
Index bibliometriai forrás szerint a 
természettudományos közlemények 
több, mint 80%-a angol nyelvű, míg 
a társadalomtudományok területén 
20 és 50% közöttire tehető.4

„Adatgazdagok” 
és „adatszegények”

Ságvári Bence a társadalomtudomá-
nyok alkalmazkodását vizsgálja a 
big data kontextusában. Mára eddig 
soha nem látott mennyiségben áll-
nak rendelkezésünkre adatok, száz-
milliók napi rutinjait követhetjük le 
műholdak, WiFi- és mobilhálózatok 
segítségével. Ebben az adatvezérelt 
társadalomtudományban a siker kul-
csa a hozzáférhető jó adat. Újfajta 
választóvonalak jönnek létre azok kö-

zött, akik az adatokhoz hozzáférnek, s 
azok között, akik ebből kiszorulnak. 
Példaként hozza fel a szerző, hogy a 
Facebook saját kutatócsoportjának 
tagjai a világ egyik legkiváltságosabb 
helyzetében vannak, hiszen közvet-
len hozzáférésük van az adatokhoz, 
s az elemzéshez kivételes technikai 
háttérrel rendelkeznek. A jelen társa-
dalomtudósainak a nagyvállalati és 
bürokratikus szervezeti kultúrában 
is jártasnak kell lenniük, a megfelelő 
tárgyalóképességük birtokában meg 
kell tudják győzni az adatok tulajdo-
nosait, hogy hozzáférést nyerjenek, 
nem is beszélve az informatikai isme-
retek elsajátításáról. A klasszikus is-
meretelméleti megközelítések alapjai-
ban megváltoztak a big data korában.5

Gerrymandering, azaz 
választókerület-manipuláció  

Heincz Barnabás cikkében kitér 
az Egyesült Államokból eredő vá-

lasztókerület-manipulációra. A 
gerrymanderinggel a hatalmon 
lévő fél tud ügyesen taktikázni 
olyanképp, hogy az újrarajzolt ha-
tárokkal a választásokon szereplő 
valamelyik félnek kedvezzenek. 
A big data adatainak politikai cé-
lú felhasználására a szlovákiai 
példát is ismerjük, mikor észak-
dél csapásirányba húzták meg a 
kerületek határait avégett, hogy 
keresztülhúzzák az ország déli 
határsávjában élő tömbmagyarság 
választói akaratát.

Mérleg nyelve 
a világpolitikában

Az angliai Cambridge Analytica 2018-
as bukása sokak számára ismerős 
lehet. A becslések szerint 87 millió 
ember Facebook-profi ljának adatait 
lopta el, s egyesek szerint manipulál-
ta a 2016-os amerikai elnökválasztás, 
s a Brexit-népszavazás végkimenete-
lét. Az elemző cég vezetősége szere-
tett azzal dicsekedni, hogy a big data 
technológiának hála megnyerték a 
Brexit-népszavazást, s bejuttatták 
Donald Trumpot az ovális irodába. A 
big data alapú választói profi lozásról 
elmondható, hogy ez a kis angol cég 
fejlesztette a csúcsra. Az adatvédel-
mi megállapodások ellenére minden 
bizonnyal hallhatunk még hasonló 
politikai beavatkozásokról.6

„Scientia potentia est”, azaz a tu-
dás hatalom, tartja a latin mondás. 
A globalizáció, az adatvezérelt ipar-
ágak, és kutatási területek fejlődése 

ennek a tudásalapú hatalombirtok-
lásnak a léptékét ijesztően megnöve-
lik. Hogy ez a fajta tudás mennyiben 
szolgálja majd az építkezést, s meny-
nyiben a rombolást, mennyiben tartja 
magát a megfogalmazott etikai irány-
elvekhez, az leginkább a tudomány 
autonómiájának megőrzésén múlik.

A tudomány felelőssége 
egy világjárványban

A Covid-19 világjárvány kétségte-
lenül „helyzetbe hozta” a világot 
kicsit másképp, mint ahogyan azt 
mindannyiunk számításai meg-
jósolhatták volna. Kiéleződtek a 
társadalmi megosztottságok, fel-
színre kerültek az egyes országok 
gazdasági, társadalmi helyzeté-
nek hiányosságai, de leginkább 
az egyén, a posztmodern ember 
világképének törésvonalai. 

Van egy krízishelyzet, amivel a jelen 
pillanatban mindenki saját képessége-
inek megfelelően jár el, megoldásokat, 
válaszokat vagy hibásokat keresve a 
mindinkább kaotikus és ellentmondá-
sos mindennapokban. Az Új Norma-
litásban a Mit hoz a holnap? kérdésre 
senki sem tudja a választ, sem pap, 
sem politikus, sem infl uenszer és egye-
lőre a tudomány sem. Az utolsó gene-
rációs technológiai rendszerekkel, a 
magasan fejlett tudománnyal együtt az 
emberiség egy olyan helyzettel kényte-
len szembenézni, ami felkészületlenül 
érte, és a válaszreakciók nem oldják a 
fokozódó pánikot. 

Kísérleti időszak, 
amíg az oltás meglesz

A Covid-19 elleni oltás kifejlesztéséig, 
piacképességéig egy kísérleti időszak-
ban vagyunk kénytelenek létezni. 
Megérteni, felfogni és együtt élni ez-
zel a gondolattal egy különösen erős 
kihívás a társadalmunk számára. 
Főként a nyugati jóléti társadalom 
számára jelent kimerítő nehézséget, 
mivel az alap emberi szabadságjogok 
gyakorlásában vagyunk alapvetően 
korlátozva pl. nem utazhatunk, nem 
gyülekezhetünk. 

A Covid-19 terjedése, a számok nö-
vekedése, a második hullám azt mutat-
ja, hogy az egyes országok különböző 
megoldásokat, intézkedéseket alkal-
maznak, annak függvényében, hogy 
az egyes kormányok hogyan döntenek. 
Az erős gazdasági helyzetben levő or-
szágok, nyilván könnyebben tudnak 
megfelelő intézkedéseket hozni, mint 
azok az országok, amelyek gazdasági 
helyzete és implicit módon egészség-
ügyi rendszere gyenge. Ez ugyanakkor 
azt is jelenti, hogy azok az országok, 
ahol a társadalom inkább bízott ko-
rábban is a kormányban, könnyebben 
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