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Elsőként Rák Kálmán professzor egy intézeti kiadványában 
vetette fel, hogy újabban a nemzetköz i irodalomban elterjedt 
impakt faktor mintájára rendszeresítsünk a szerzők magyar 
nyelvű szak irodalmi tevékenységének számbavételére valami
lyen pontrendszert. Ennek szűkebb körű megvitatása nyomán 
magunk majd ehhez többen csatlakozva, egyre kiforrottabb ja
vaslatokat tártunk a szakma i nyilvánosság és a tudományos fó
rumok elé (3-5, 10). Miután az ezzel kapcsolatos vita kereté
ben tisztázódott hogy a magyar nyelvű cikkek tervezett muta
tója nem vetélkedik az i.mpakt faktonal, hanem attól teljesen 
független, főképpen az Orvosi Heti lap Szerkesztősége szorgal
mazására a kérdéssel a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi 
Osztálya is foglalkozott, majd megfelelő álláspontot alakított 
ki ( 1). Az általa létrehozott sokirányú képviseletet magában 
foglaló bizottságban a H ZM szükségessége tárgyában kon
szenzus jött létre. Az MTA Orvosi Osztálya egyidejűleg az er
ről szóló állásfogla lásában szerencsés módon pontosította, 
hogy a hazai szerzők idegen nye lvű közleményeit milyen szem
pontok szerint kell csoportosítani és értékelni, azaz az impakt 
faktor számításának szabályait. 

Mindez magában örvendetes, ugyanakkor kifejezi azt is, hogy 
az orvosi szakirodalom müvelőitől elvárható, hogy a rmmká -
ságukról magyar nyelven is beszámoljanak, ami a hazai orvos
társadalom iránti figyelem és megbecsülés jele, amely hozzá
járul a hazai gyakorlat színvona lának emeléséhez kor zerií 
szakismeretekben való fejlesztéséhez , ezért is erkölcsi köte les-
ég a magyar orvosi nyelv igényes szintű művelése. Ez termé

szetesen nemcsak a klini.kusoktól várható el, az elméleti inté
zetek kutatóinak is köteles ége kellene, hogy legyen, hogy a 
nagy elődök, mint Jancsó, fvanovics és sokan mások példáját 
követve munkásságukról a hazai orvostársadalmat is megfele
lő módon tájékoztassák. Az utóbbi időben ennek a véleményé 
nek több szerző irányadó köz lésben adott hangot (5, 7, 12). 
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Sajnos ~zen tiszte letre méltó törekvések ellenére azt kell lát
nunk, hogy ezen a téren a helyzet nem változott , sőt inkább 
egyenesen rosszabbodott. Ebben része lehet annak hogy az 
említett állásfoglalások csak ajánlások voltak , azok betartásá t 
senki nem ellenőrizte, mellőzésük miatt senki nem emelt kifo
gást. A jelenség mögött az állhat, hogy az impakt faktort hazai 
viszonyok között eltúlozva mindenek felettinek tartják, és 
hogy a magyar nyelvű közlésnek nincs é1téke, ezeknek a mun
káknak a minősítésekben, az egyéni munkásság megítélésében 
semmi jelentősége nincs . Függet lenül attól, hogy ki mennyire 
tartja értékesnek az impakt faktor szcientometriás jelentőségét, 

nyilvánvaló , hogy ez önmagában nem elég értékmérő, hanem 
a mögötte levő trutalom a fontos. Ezzel szemben azt látjuk, 
hogy szinte általánossá vált, hogy a szakiro dalmi és tudomá
nyos követelmény rendszerekben egyedül az impakt faktort je
lölik meg. Ugyanakko r indokolt rámutatni arra, hogy a hazai 
szakirodalomban több klasszikus példa van run , hogy tudomá
nyunk művelőinek magyar nye lvű közleménye meghatározó 
jellegű volt a hazai gyakorlatba n, termés zetesen nulla impakt 
faktorra l. Az impakt faktor túlzott szem előtt tartása még a 
munkák témájának megválasztasára i hatással van, mint 
ahogy ez abból is kitűnik, hogy a hazai klinikus szerzők idegen 
nyelvü közleményei is mindinkább elméleti részkérdé ekke l 
foglalkoznak. Az impakt faktor fő hibája azonban abban van, 
hogy mesterkedni lehet vele. Fazeka sal és Varróval (2 6, 8, 
11- 12) egyetértésben ennek száma je lét látjuk a hazai gyakor
latban . Így például az impakt faktor kiszámítá ában, tennésze
tesen mindig egyirányú tévedéssel , durva hibák fordul nak elő, 
amiknek - sportnyelven szólva - azonnali kizáró hatályúnak 
kellene lenniük. Hasonló okai vammk a hazai idegennyelvű 
szakirodalomban tapasztalható azon jelenségnek , hogy a köz
lemények szerzőinek száma egyre szaporodik (9). Nyilvánvaló 
az ún. ,,feliratkozás" jelensége is, annak ellenére, hogy ez ellen 
már többen zót emeltek, mégis valóságos szokássá vált, min
den követke zmény nélkül. 

Kérdés , mit lehet tenni a változás érdekében. Egy tisz1eletre 
méltó l ehetőségként megemlítendő az, amit a Lancet és a BMJ 
vezetett be, ahol a közlemények végén tömör szövegezésse l 
sona veszik, hogy az egyes szerzők milyen módon vettek részt 
a munkában a tényleges kutató tevékenységtől a kézirat elké
szítéséig, sőt még arról is külön nyilatko znak hogy van-e kül-
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ső szervezetnek valamilyen érdekelt ége a közleményekben . 
Ennek a gyakorlatnak a meghonosítása megfontolá st érdemel 
ne. Annyit mindenesetre je lez, hogy hasonló irányzatok kül
földön is érvényesültek de abban biztosan követendő példa 
számunkra hogy a jelenség gel szemben határozottan felléptek. 
Nálunk e téren az el ő feladat az lenne, hogy a je lenségeket a 
tudományetika megsértésének tekintsük, ezen belül, ugyanen
nek tart uk a Jiazai szakfrodalom elvárható míívelésének lebe
csülését é elhanyagolását. A példaként elődforduló nyilván
való mesterkedő je lenségeket pedig , azoktó l élesen elhatáro
lódva az illetékes tudományos testületeknek , pályázatokat és 
minősítéséket elbírá ló intézményeknek , saját tudományos hír
nevük nyilvánvaló megsértéseként kellene kezelniük , ezzel 
adva kifejezést annak, hogy ők maguk ilyen eszközökkel nem 
élnek és ilyen tevékenységgel nem vádolhatók. 
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