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Hírem a világban –
Egy tudományos kutató
és szakirodalmi hírszerzõ alig 
kódolt üzenetei
Az elmúlt hetekben jól koordinált támadások 
kereszttüzébe került a tudományos alapku-
tatás és a Magyar Tudományos Akadémia 
helyzete. Amint ilyen esetekben az lenni szo-
kott, kiderült, hogy a kritikát megfogalmazók 
közül nem mindenki van teljesen tisztában 
azzal, hogyan is mûködik a tudomány, illetve 
a tudományos kutatás. Ilyen körülmények 
között igazán szerencsés véletlennek tûnik, 
hogy az Akadémiai Kiadó  A tudomány 
körül címmel elindított egy könyvsorozatot 
Braun Tibor professzor szerkesztésében. 
A sorozatból már négy könyv is elérhetõ 
az érdeklõdõk számára:  Royston M. Ro-
berts Serendipity – Véletlen felfedezések a 
tudományban, Marc Abrahams: IgNobel 
– A tudomány citrom díja, Siegfried Bär A 
Céh – Az egyetemek lényege a professzorrá 
válásnak és a professzorok érzelmi életének 
tükrében, valamint a sorozat szerkesztõjének 
Hírem a világban – Egy tudományos kutató 
és szakirodalmi hírszerzõ alig kódolt üzene
tei címû mûve.

A négy könyv alaposan körüljárja a tudo-
mány berkeit, a felfedezések körülményeit, 
a félresikerült vagy éppenséggel õrült, de 
elgondolkodtató találmányokat, az egyete-
mek életének érdekességeit és visszásságait, va-
lamint azt a szûnni nem akaró küzdelmet, amit 
tudományos kutatók folytatnak munkásságuk 
(többségében csupán erkölcsi) elismerteté-
séért, más szóval a hírnévért.

Könyvszemle

A legutolsó kötet azokat az íráso-
kat gyûjti csokorba, amelyek a szerzõ 
tudománymetriai munkásságának legér-
dekesebb mozzanataival kapcsolatosak. E 
könyvnek az ad különös aktualitást, hogy 
egyes részeiben a hazai tudományos kutatás 
értékelésével is foglalkozik, tudományos 
igénnyel, s nem leegyszerûsített, anyagias 
fiskális szempontok alapján. A könyvben 
található megfontolások ellenpontjaként 
szolgál egyes gazdasági szakembereknek 
a tévé nyilvánossága elõtt tett kijelentése, 
miszerint nem mérhetõ a tudományos 
alapkutatás eredményessége!

Kezdetnek talán nem ártana tisztázni, mi 
is valójában a tudomány? Ezzel kapcsolatban 
érdemes idézni Pungor Ernõ akadémikust, 
az OMFB egykori elnökét, aki egy tudomány-
értékeléssel foglalkozó mû elõszavában a 
következõket írta: „A tudomány a legmaga-
sabb szintû emberi tevékenység. Amíg a 
tudomány mûvelése kevesek dolga volt, 
addig el lehetett fogadni Eötvös Lorándnak 
azt a véleményét, hogy csak az menjen 
kutatónak, akinek megvan hozzá a gazdasá-
gi alapja is. A tudomány azonban idõközben 
az emberiség közkincsévé vált, amelyre na-
ponta újabb és újabb emberi tevékenységek 
épülnek. Az új mûszaki eredmények egyre 
nagyobb mértékben támaszkodnak a termé-
szettudományra. A kutatás mind szélesebb 
csoportok tevékenységét igényli. Az eötvösi 
intelemmel szemben napjainkra a tudomá-
nyos munka megélhetési forrássá vált…”

Hogy ne csak hazai szakemberre hivat-
kozzunk, nézzük, mit mond Derek de Solla 
Price, a tudománymetria egyik atyja: „A mai 
tudomány minden tekintetben messze 
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meghaladja a korábbi mértéket. Új korszak 
köszöntött ránk, a régi tudománynak csak 
néhány alapvetõ hagyománya él tovább. A 
modern tudományos hardware monumenta-
litása az egyiptomi piramisokéhoz és a 
középkori Európa nagy katedrálisaiéhoz 
fogható, a munkaerõ és a mûködési költsé-
gek nagyságrendjének ugrásszerû változá-
sával a tudomány a nemzetgazdaság fontos 
szektorává lépett elõ. Az új, a csillogó, az 
erõtõl duzzadó modern tudománynak ez a 
monumentalitása sugallta a «Nagy Tudomány» 
kifejezést az új viszonyok jellemzésére…

A Kis Tudomány korának «tudósáról» a 
képzelet festette képen magányos, hosszú 
hajú zseni látható, aki mûhellyé átalakított 
padlásszobában vagy pincehelyiségben seny-
ved, a társadalom kivetettjeként, majdnem 
teljes szegénységben, s akit csak a benne élõ 
szenvedély ûz elõre…

A Nagy Tudomány képviselõjét viszont a 
közvélemény olyan személynek látja, akit Wa-
shington kitüntetett, akit a «Bostoni körút» min-
den kutatóintézete igyekszik megkaparintani, 
és aki egy elit szellemi közösség tagjaként 
sorsdöntõ politikai és mûszaki kérdésekben 
hallatja szavát.” 

Braun Tibornak a kötetben összegyûjtött 
írásai részletesen foglalkoznak azzal, amit 
õ „szakirodalmi hírszerzésnek” nevez, kö-
rüljárja a tudományelemzés problémakörét, 
foglalkozik a tudományos folyóiratok rang-
jával, a tudományos publikálás stratégiájával, 
de ami a legfontosabb, nem riad vissza attól 
sem, hogy a tudománymetria eszközeivel 
vizsgálja a „magyar tudományos alapku
tatás egészségi állapotát”. 

A tudománymetriai módszerek alkalma-
zása az értékelésben természetesen eseten-
ként reakciót vált ki az érintettek körében 
is, ezért a cikkgyûjtemény e polémia egyes 
részleteirõl is beszámol.

A könyv részletes ismertetése e rövid re-
cenziónak nem lehet feladata, remélhetõen 
azonban mindenki, aki kritikával él a hazai 

tudományos alapkutatással és annak intéz-
ményeivel kapcsolatban, elõbb elolvassa 
ezt a mûvet, mielõtt a nyilvánosság elé lép 
gondolataival.

Néhány szemelvény azonban helyénva-
ló, csupán kedvcsinálónak. A magyar tudo-
mányos alapkutatás egészségi állapotával 
foglalkozó megfontolások konkrét kijelen-
téseket is megfogalmaznak az Akadémia sze-
repével kapcsolatban a Természettudományi 
publikációs tevékenység és kutatási költségek 
címû részletes elemzésben: „1981-1987 kö-
zött a hazai intézményekbõl közreadott tudo-
mányos publikációkat ugyanebben az évben 
(kerekítve) 35 400-szor idézték. Az idézetek 
35,2 %-át, szám szerint 12500-at akadémiai 
kutatóintézetekben dolgozó szerzõk kapták. 
Ugyanebben a periódusban az akadémiai ku-
tatóintézetek a hazai természettudományi és 
mûszaki kutatási-fejlesztési ráfordítások 12,6 
%-át használták fel. Így az egy idézetre esõ 
ráfordítás az akadémiai kutatóintézetekben 
kb. egyharmada volt az országos átlagnak… 
A magyar természettudományi és mûszaki 
kutatási tevékenységet jellemzõ publikációs 
és ráfordítási adatok összehasonlítása az 
OECD-országok adataival különleges ma-
gyarázatot nem igényel. A számok önmagu-
kért beszélnek.”

Külön figyelmet érdemel a Magyaror
szág helyzete a természettudományi alap
kutatás világában –  tudománymetriai 
tájkép a második évezred végén címû fejezet, 
amelyben már 2002-ben jelentõs aggodalom 
fogalmazódott meg: „Nyugodtan állíthatjuk, 
hogy nagy erõfeszítésekre lesz szükség 
ahhoz, hogy Magyarország megõrizze a 
második évezred utolsó évtizedében elért 
nemzetközi rangját. A feltétlenül szükséges 
anyagi támogatáson túl a tudományos közös-
ség demográfiai és migrációs folyamatainak 
átfogóbb tanulmányozására és megértésére 
is szükség lenne”.

Braun Tibor könyve számos vonatkozás-
ban érdekes ellenpontként szolgál azzal 

Könyvszemle
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a szemlélettel kapcsolatban, miszerint a 
tudományos kutatás eredményeit gazdasági 
szempontok alapján, a megtermelt bevételek 
figyelembe vételével kell értékelni. A kétfajta 
nézõpont különbözõsége talán azzal a kissé 
profán, hipotetikus kérdéssel illusztrálható, 
hogy egy társadalom mikor életképesebb, 
ha a prostituáltak vagy az ápolónõk foglal-
kozása vonz több fiatalt?

Összegzésképpen, Braun Tibor cikk-
gyûjteménye mindenképpen ajánlható min-
denkinek, akit komolyan foglalkoztat a hazai 
tudomány és a tudományos alapkutatás hely-

zete és jövõje országunkban. Ezzel kapcso-
latban érdemes elgondolkodni azon is, hogy 
vajon helyes-e, ha olyanok akarják „futtatni” 
a tudományos kutatókat, akik naponta szá-
mon kérik majd tõlük a bevételt, amint az az 
egyik legõsibb foglalkozásnál bevett szokás?  
(Braun Tibor: Hírem a világban – Egy tudo
mányos kutató és szakirodalmi hírszerzõ 
alig kódolt üzenetei. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 2006)

Bencze Gyula
a fizikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó

KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet

Hamza Gábor: Die Entwicklung des 
Privatrechts auf römischrechtlicher 
Grundlage unter besonderer Be
rücksichtigung der Rechtsentwick
lung in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz
und Ungarn

A római jog oktatásának szempontjai közé 
szoktuk sorolni azon érvet, amely szerint a 
római jog nem csupán a Római Birodalom 
korában volt jóformán egész Európa terüle-
tén hatályos jog, hanem mutatis mutandis 
a középkortól egészen a XIX. századig, 
amikor pedig az országonként különbözõ 
nemzeti jogrendszerek törvénykönyvbe 
foglalásának folyamata a római jogot nem 
eltörölte, hanem egyfelõl dogmatikai 
rendszerében, másfelõl mint jogászi gon-
dolkodásmódot és mint terminológiájának 
lingua francáját integrálta. „…A római jogra 
így még nem elhanyagolható szerep várhat az 
egységesülõ Európában; a felépítendõ új ius 
commune Europaeum alapját, közös funda-
mentumát ugyanis elsõsorban a római jogban 
találhatjuk meg.” Ennek szellemében fogant 
e mû is, miként a szerzõ már az elõszóban 
hangsúlyozza, hogy e feladat csak az egyes 
országok magánjogi rendszereinek történeti 
feldolgozásával valósítható meg. A jogegy-

ségesítés követelményét és fontosságát 
számos helyen olvashatjuk; természetesen 
ennek a folyamatnak akadnak ellenzõi is, és 
jelenkori viszonyaink között megismétlõdni 
láthatjuk az Anton Friedrich Justus Thibaut 
és Friedrich Carl von Savigny által folytatott, 
a kodifikációról szóló vitát.

Azon módszer, amit új monográfiájában 
Hamza Gábor akadémikus – számos mono-
gráfia és tanulmány szerzõje, és az egyetemi 
oktatásunkban a communis opinio docto
rum által mérvadónak tekintett, immáron 
kilenc kiadását megért római jogi tankönyv 
társszerzõje – kialakított, sajátos, komplexi-
tásra törekvõ ötvözete a nemzetközi szak-
irodalom által kialakított közelítésmódoknak. 
A magánjog külsõ történetének felvázolása 
mellett figyelmet szentel számos intézmény-
történeti kérdésnek, ami alapvetõen jogdog-
matikai mechanizmusokra irányítja rá a 
figyelmet, ezenkívül pedig nem mulasztja el 
az igen beható tudománytörténeti elemzést 
sem. Ezáltal e kézikönyv mind didaktikai, 
mind pedig dogmatikai szempontból jóval 
többet nyújt, mint egy átlagos, a magánjogot 
illetve a magánjogtörténetet bemutató mun-
ka, hiszen e mûvek általában nem képesek 
a témát annak teljes komplexitásában meg-
ragadni. Paul Koschaker munkái ugyan 
igen részletesen mutatják be a magánjogi 
viszonyok fejlõdését az egyes jogrendsze-


