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„Ki minek nem mestere,
hóhéra az annak.”

(Magyar közmondás)

Papp Zoltán szerint visszásságok vannak a ma-
gyar hivatalos fórumok tudományértékelõ 
tevékenységében (Magyar Tudomány. 
2004. április, 532-533.). Sajnos, e nagyon is 
igaz véleményének kifejtésekor (M.T. 2004. 
február, 232-240.) felemás érveléssel elõadott 
kifogásai olvastán könnyen arra a követ-
keztetésre juthatunk, hogy szerinte a tudo-
mánymetriai értékelés általában alkalmatlan 
e feladatra. Így következtetett Braun Tibor is, 
joggal számon kérve a kritikustól a deklarál-
tan nélkülözött alaposabb ismereteket. 

Papp Zoltán kritikájának legtévesebb eleme 
talán a tudománymetriai értékelés statisztikai 
érvényességének mellõzése volt. Ha a statisz-
tikusság nem kerülte volna el figyelmét, nem 
próbálta volna meg egyes (elképzelt) esetek 
konstruálásával általánosságban halomra 
dönteni a tudománymetriát. Mellesleg mintha 
õ maga is szívesebben válna szakszerû tudo-
mánymetriai értékelés tárgyává, mint hogy 
saját kollégái peer review bírálatának legyen 
kitéve. Idézzük: „az értékelõ eseti bizottsá-
gokat az értékelendõ kutató szakterületén 

jártas szakemberekbõl próbálják összeállítani 
(…) e bizottságok olyan, felsõbbségek által 
megállapított határszámok (közleményszám, 
IF-összeg, hivatkozásszám) alapján dolgoz-
nak, amelyek a társszerzõs közlemények 
esetén nem az egyéni részesedések össze-
gére vonatkoznak (mindenki mindent teljes 
egészében megkap)”.

Egy tudománymetriai szakértõ sokkal 
több jogos kifogást is megfogalmazhatna. Itt 
tartva, milyen szakmai bíráló az, aki nemhogy 
szakmai bírálatot nem ad, hanem másoktól 
rátukmált és kritikátlanul elfogadott, nyers 
mérõszámok alapján értékel, azaz kétszere-
sen is lemond a szakértelemrõl. Igaz, a „má-
sok” nem akárkik, hanem felsõbbségek…

Kedves Braun Tibor, kedves Papp Zoltán! 
Önök egy táborban vannak követelésüket 
illetõen: legyen szakszerû az, aminek szak-
szerûnek kell lenni. Már csak a felsõbbsé-
geknek kell jobb belátásra jutni, netán arra 
a felismerésre, hogy szükségtelen magukra 
venni a tudománymetriai hályogkovács sze-
repét. (Felsõbbség alatt az összes, „hivatalból” 
tudománymetriai adatokat bekérõ, illetve 
azokkal szakértõk alkalmazása nélkül, kénye-
kedve szerint operáló hatóságot, testületet, 
intézményt értem.)
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