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A tudományos tevékenység értékelése: 
hungarológiai témák amerikai disszertációkban

1. Bevezetés

Tanulmányunk célja a tudománymetria és bibliometria lehetőségeinek meg-
vizsgálása a hungarológia területén. A tudományos tevékenység elemzésére minden 
tudományágnak szüksége van, ha a kutatások eredményességét kívánja megítélni. 
Az eredmények értékelése általában olyan kérdésekre keresi a választ, mint például 
van-e szükség az adott kutatásra, a téma mennyiben hasznos és időszerű, illetve 
érvényes és időtálló nemzetközi tekintetben is. A tudományos tevékenység tudo-
mánymetriai mérőszámokkal értékelhető mennyiségi és minőségi szempontból. 
A tudománymetriai elemzések gyakorlata és módszerei nem sablonosak, hanem 
inkább útmutatóként szolgálnak, és meglehetősen rugalmasan alkalmazhatók az 
egyes tudományágakra. 

Vizsgálódásaink középpontjában az Észak-Amerikában (USA, Kanada) megje-
lent hungarológiai témájú publikációk állnak. Arra kerestük a választ, hogy egyálta-
lán mérhető-e a hungarológiai témák előfordulása az angol nyelvű szakirodalomban, 
valamint a tudománymetriai mutatók és eszközök mennyiben használhatóak a hun-
garológia jelenlegi állásának értékelésére. Tapasztalataink szerint még interdiszcipli-
náris területeken is viszonylag egyszerű feladat a kutatási eredmények bemutatására 
szolgáló angol nyelvű tudományos közlemények adatainak kigyűjtése nagy adat-
bázisokból, beleértve az egyes cikkek idézettségét és a cikket közlő folyóirat értéke-
lését. A publikációs lehetőségek és szokások szakterületenkénti eltéréseit szem előtt 
tartva, mérhető adatokat és megbízható forrásokat kerestünk a hungarológia témájú 
tudományos közlemények feltérképezésére. A más tudományokban végzett hasonló 
kutatási módszereink azonban szinte kivétel nélkül kudarchoz vezettek.

Vizsgálódásaink új irányt vettek. Abból indultunk ki, hogy az egyetemi oktatás 
és annak kézzelfogható eredményei többé-kevésbé pontos képet adnak a magyar 
vonatkozásokról Észak-Amerikában. Bár elfogadott, hogy elsősorban a referált 
folyóiratokban közölt tudományos publikációk képezik a kutatások nyilvánosságra 
hozásának legnagyobb csoportját, ily módon választottuk random adatbázisok ran-
dom cikkeinek feltérképezése helyett elemzésünk tárgyaként az amerikai egyete-
meken készült magyar vonatkozású diplomamunkákat, szakdolgozatokat és doktori 
disszertációkat. Ezek ugyan nem számítanak publikált műveknek, viszont tudomá-
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nyos értékük a referáló cikkekéhez (review articles) közelít, mivel egy adott téma 
szakirodalmát ölelik fel. A sokszerzős közleményekkel ellentétben, ahol nehezen 
megítélhető az egy szerző általi hozzájárulás a kutatáshoz, a diplomamunkák és 
disszertációk minden esetben egyszerzősek. Végezetül sikerült találni egy pontos 
és naprakész adatokkal rendelkező adatbázist (ProQuest Dissertation and Thesis), 
amely a tudomány minden ágából gyűjti a bibliográfiai adatokat. 

Könyvtárosi szemmel nézve a mennyiségi elemzések mellett olyan további 
kérdésekre is kitértünk, hogy mit lát az előfizetéssel nem rendelkező az interneten 
elérhető adatbázisokban, és mire jók ezek az adatok. Arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy kimutatható-e összefüggés a megvédett tudományos munkák és a hungarológiai 
gyűjteménnyel is rendelkező könyvtári állomány, valamint magyar szak vagy ma-
gyar nyelvoktatás között. Megoldásunk, vagyis egy nézőpont, egy adatbázis és egy 
formátum kiválasztása, önkényesnek tűnhet, viszont módszertani megközelítésünk a 
mérhetőség és hosszabb távú összehasonlíthatóság szempontjából kiindulópontként 
szolgálhat további hungarológiai témájú tudománymetriai tanulmányok készítéséhez, 
beleértve a magyarországi helyzet felmérését is.  

2. A tudományos teljesítmény értékelése

Az elektronikus publikálás és tudományos kommunikáció több lehetőséget 
nyújt a tudományos teljesítmény mérésére a tudós, az intézmény, a tudományág 
vagy földrajzi egységek szintjén. A tudomány- és bibliometriai módszerek és mé-
rőszámok egész sora áll rendelkezésre a tudományos teljesítmények értékelésére 
mindazok számára, akiknek érdeke vagy feladata a tendenciák figyelemmel kísérése 
és összehasonlítása. A tudománymetriai mutatók mintegy számszerűsítik a kutatók 
és kutatásaik jelentőségét. A tudománymetria gyakran használatos tudományos fo-
kozatok elnyerésénél, álláspályázatoknál, és előléptetéseknél az egyén tudományos 
tevékenységének értékelésére, valamint az intézeti teljesítmény méréséhez a kutatás-
finanszírozásban. A tudományos kutatásban folytatott, sokszor egészségtelen versen-
gést kipellengérező Siegfried Bär magyar nyelven is olvasható könyve szórakoztató 
formában vezet be a tudományos munka értékelésének világába (Bär 2003).

Jóllehet ezen mutatók megkönnyítik az egyes tudományágak irányának és 
növekedési ütemének követését, az egyes szakterületek nem egyenrangú eséllyel 
indulnak az értékelési lehetőségek terén. A bibliometriai eszközök nyújtotta feltáró 
és elemző kutatások alapja minden esetben egy adott információhalmaz, amelyet 
adatbázisokban gyűjtenek össze és indexelnek (vagyis könnyen visszakereshető 
adatbázis formájában rendszereznek és tárgyszavakkal látnak el). Az értékelhetőség 
feltétele az adatbázis hozzáférhetősége és kereshetősége. A keresés történhet saját 
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keresőfelület segítségével az előfizetéses adatbázisok esetében (pl. EBSCO, Web of 
Science, MedLine), vagy nyílt hozzáférésű források esetén internetes keresőmotor 
segítségével (pl. Google Scholar). A megtalálhatóság érdekében a szövegmezőben 
ugyancsak szerepelnie kell annak a szónak, amelyre a lekérdezés történik. Ezt az 
előfizetéses rendszerek kontrollált szójegyzék segítségével oldják meg, amely véges 
számú tárgyszóval írja le a tartalmakat. Az adatbázisok tezauruszai a tudományág 
területeire vonatkozó lexikai egységeket fedik le, illetve használják a Kongresszu-
si Könyvtár tárgyszórendszerét (Library of Congress Subject Headings – LCSH) 
vagy az Orvosi tárgyszórendszert (Medical Subject Headings – MeSH) is. A tárgy-
szavas lekérdezésen kívül sok adatbázisban van lehetőség szabadszavas keresésre, 
amely a teljes szövegben keres rá egy adott kifejezésre, vagy egyéb, a szerzők vagy 
adatbázis-szolgáltatók által a szövegfájlhoz rendelt deskriptorokra. Az adatbázisok 
nyújtotta lehetőségek értékeléséről és a keresési stratégiákról bővebben olvashatunk 
Jacsó Péter (2005) magyar nyelvű művében.

A tudományos tevékenység mérésére szolgálnak az úgynevezett hivatkozási vagy 
citációs indexek (Garfield 1955), amelyek ma természetesen elektronikus formában 
elérhetők. A legszélesebb körű bibliometriai értékelési lehetőségekkel rendelkező 
adatbázisok az előfizetéses Thomson Reuters Scientific (korábban Institute for Scien-
tific Information, ISI) és az Elsevier Scopus adatbázisai. Az ingyenes Google Scholar 
ugyancsak segítséget nyújt a tudományos kutatásban (Noruzi 2005), az adatbázisból 
több eszközzel értékes bibliometriai adatok is gyűjthetők (Publish or Perish, Scho-
larometer). A tudományos értékelés fontosságát bizonyítja, hogy az elmúlt években 
újabb teljesítménymutatók jelentek meg a kínálatban. A bevált impakt faktor mellett 
a folyóiratok presztízsének megítélésére szolgál újabban az Eigenfactor (eigenfactor.
org), az egyes folyóiratokban megjelenő közlemények letöltési száma (COUNTER: 
Counting Online Usage of Networked Electronic Resources – az elektronikus há-
lózati források online használatának mérése, projectcounter.org). Az egyéni kutatói 
teljesítmény vonatkozásában az egyszerű statisztikai adatoknál pontosabb értékelést 
nyújtó h-index (Hirsch 2005) és g-index (Egghe 2006). A bibliometria alapfogalmai és 
szerepe a tudományos kutatásban elsősorban orvostudományi és természettudományi 
témákat érintve olvashatók magyar nyelven (pl. Berhidi–Szluka–Vasas 2009, Hajnal 
Ward et al 2011, Marton 2003, Papp 2004, Vinkler 1988).

Nehéz helyzetbe kerül a humán- és társadalomtudományi kutató és intézet, ha tu-
dományos teljesítményét a természet- és élettudományokban kifinomult módszerekkel 
próbálják megítélni. Ez utóbbiakban ugyanis a tudományos tevékenység jelentős részét 
lefedik az előfizetéses és ingyenes források, viszont a bölcsészettudomány kevésbé 
tart lépést az információs forradalom új lehetőségeivel. A teljes szakterületet átfogó, 
pontos és naprakész értékelésben ugyancsak hátrányt szenvednek az interdiszciplináris 
tudományágak, mivel a tanulmányokat közlő folyóiratokat több, különböző, más és 
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más folyóirat-forgalmazó cég (folyóirat-aggregátor) adatbázisa tartalmazhatja. Nincs 
szerencséje azoknak a tudósoknak sem, akik olyan területen dolgoznak, amely nem a 
nagy adatbázisok által állományba vett hagyományos folyóirat-publikációt tekinti a 
tudományos kommunikáció elsődleges formájának, hanem például a konferenciák nem 
referált folyóiratban megjelenő tanulmányait, előadásait, vagy épp a szürke irodalmat. 
Hátrányban van továbbá hagyományosan minden nem angol nyelvű publikáció, lévén 
hogy az adatbázisok nyelve az angol. Mindezek ismeretében érzékelhető a hungaro-
lógia nehéz helyzete a tudományos teljesítmény mérését illetően.

3. Pillanatfelvétel a hungarológia jelenlegi állásáról Észak-Amerikában

Egy tudományág művelésének alapfeltételei közé tartozik az egyetemi szintű 
oktatás és kutatás, a mesterképzés és doktori iskolák működése, a kutatási források 
hozzáférhetősége könyvtári állomány és lekérdezhető segédanyagok formájában és 
a tudományos kommunikációt biztosító folyóiratok, konferenciák és szakmai társa-
ságok megléte és tevékenysége.

3.1 Hungarológia az amerikai felsőoktatásban
Az USA-ban és Kanadában kevés egyetemen oktatnak a magyarságtudományt. 

A Bloomingtonban található Indiana Egyetem Közép-Eurázsiai Tanszékén belül mű-
ködő magyar intézetben szerezhető mesterfokozat és PhD. Az intézet tudományos 
tevékenységét bizonyítandó, a honlapjukon feltüntetik az intézetben 1965 óta készült 
összes diplomamunka és disszertáció adatait. Ezek közül 33 szakdolgozat témája 
tekinthető magyar vonatkozásúnak: 25 címében szerepel a Hungary vagy Hungarian 
szó, további 8 témája a cím alapján azonosítható. A számos PhD-minősítést szer-
zett kutató témája alapján 8 disszertáció tekinthető magyar vonatkozásúnak ezen a 
tanszéken (Indiana, 2011). A keleti parton a New Jersey állambeli Rutgers Egyetem 
kínálatában megszakításokkal magyar mellékszakként van jelen, vagyis itt mester-
fokozatú és PhD-tanulmányok a magyar tanszéken nem folytathatók. Új professzori 
státuszával ígéretesnek látszik a jövőre nézve a University of North Carolina Chapel 
Hill magyar programja. Magyar nyelvoktatás folyik még a következő egyetemeken: 
Columbia, NYU, Ohio State, Oregon, Beloit College, UCLA (Hajnal Ward 2006).

3.2 Hungarológiai gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak Észak-Amerikában
A tudományos kutatás másik alapfeltétele a könyvtári és egyéb elsődleges for-

rások hozzáférhetősége. Magyar gyűjteményekről az USA-ban régen készült átfogó 
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felmérés (Kovács – Faragó 1994). Jelentős magyar gyűjteménnyel rendelkezik a 
Kongresszusi Könyvtár (Nyárádi 2009) és számos magyar nyelvű vonzáskörzetben 
működő közkönyvtár (pl. New York, Cleveland vagy Seattle városok közkönyvtára) 
az amerikai közösségek és magánszemélyek gyűjteményei mellett. A felsőoktatási 
intézményekben elsősorban a jelentős szláv és kelet-európai gyűjteményekkel ren-
delkező könyvtárakban találhatunk magyar forrásokat. Az egyetlen ritka kivétel az 
Amerikai Magyar Alapítvány Könyvtára és Levéltára New Brunswickban. A gyűj-
temény anyaga szerepel a helyi Rutgers Egyetem katalógusában, de a könyvtár az 
egyetemtől függetlenül működik (Hajnal Ward–Csűrös–Clark 2009). Az egyetemi 
és tudományos könyvtárak közül a Columbia, Yale, Harvard, Rutgers és az Indiana 
Egyetem gyűjteményei ismeretesek. Egy szláv és közép-európai könyvtárakról ké-
szült felmérés (Urbanic–Feinberg 2004) részletesen bemutatja a nagy egyetemek 
gyűjteményeit, ezek közül a következő egyetemek és intézmények rendelkeznek 
hungarológiai témájú anyaggal az állományban: Cornell, Harvard, Kongresszu-
si Könyvtár, NYU, Rutgers Egyetem / Amerikai Magyar Alapítvány, Kaliforniai 
Egyetem Berkeley és Los Angeles részlegei, Chicago Egyetem, Illinois Egyetem 
Urbana-Champaigne-ben, Maryland Egyetem College Parkban és az Észak-Karolina 
Egyetem Chapel Hillben. Erről a listáról hiányzanak olyan nevek, mint az Indiana, 
Columbia, Yale és Princeton. Ennek oka részben az, hogy a kérdőívet elsősorban 
a szláv könyvtári állomány feltérképezésére szánták. A könyvtáros adatszolgáltató 
belátásán múlott, milyen részletességgel írta le a gyűjteményt, kitért-e az egyes 
nyelvekre és országokra akár említés szintjén és listázta-e az állomány megoszlását 
országok szerint.

A könyvtári források keveset érnek a hozzáférés és elérhetőség biztosítása nél-
kül. A rendszerezett források és tájékoztató művek, különösen a bibliográfiák hiányát 
jelöli meg Széplaki (1977) az etnikai kutatások egyik fő akadályaként. A Minnesota-i 
Bevándorláskutató Központ ezen próbált segíteni etnikai bibliográfia-sorozatával 
a hetvenes években, amelyben másodikként az amerikai magyarság bibliográfiája 
készült el. A 900 tételes bibliográfia rekordjai közt vannak tájékoztató művek, bib-
liográfiák és egyéb gyűjtemények, könyvek, folyóiratok, tudományos közlemények, 
szakdolgozatok, mikrofilmek és katalógusok is. Egy másik kezdeményezés, a Purdue 
Egyetem honlapján elérhető egy naprakész bibliográfia, a Bibliography for Work in 
Hungarian Studies as Comparative Central European Studies (Vasváry, Tötösy de 
Zepetnek, 2011). Ez a gyűjtemény a következő területeket öleli fel az elmúlt három 
évtized tudományos közleményeinek feltérképezésével: művelődéstörténet, iroda-
lom, történelem, politológia, nyelvészet, néprajz, film, zene, szociológia, kulturális 
antropológia, szépművészet (többek között). 

A hungarológiai programmal vagy magyar nyelvoktatással foglalkozó egyete-
mek könyvtáraiak honlapján nem találtunk kifejezetten hungarológiai tájékoztatói 
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szolgáltatást vagy kutatói segédletet (research guide), bár más egyetemek (pl. Yale, 
Duke) rendelkeznek ismertetővel az angol nyelvű magyar anyagaikhoz. Az elekt-
ronikus könyvtári tájékoztatás napjainkban gyakran használt, eszköze a LibGuide, 
ami lényegében egy adott témát felölelő portál. Az előfizetéses szoftver alapján 
könyvtárosok állítanak össze útmutatókat meghatározott célközönség számára, az 
oldal ezután az interneten szabadon elérhető. Hungarológiai témájú LibGuide ezidáig 
nem készült. Mindössze öt portált találtunk (Michigan Egyetem, Toronto Egyetem, 
Illinois Egyetem, Bowling Green Állami Egyetem, Washington Egyetem), ahol a 
magyar is említésre kerül, elsősorban szláv gyűjtemények ismertetésében, illetve 
egy esetben egy nemzetközi kapcsolatok portálon. Mindegyik LibGuide azonban 
leginkább szórványos linkeket tartalmaz magyar portálokhoz és honlapokhoz, ame-
lyeket egyszerű Google-kereséssel bárki megtalálhat.

3.3 A tudományos kommunikáció 
Egy tudományág virágzásának további feltétele a hatékony tudományos kom-

munikáció, beleértve a szakmai közönség előtti megmérettetést, formális konferen-
cia-előadások és publikációk formájában. Az informálisabb jellegű kommunikációs 
módszerek közül mindenki mást és mást részesít előnyben, mint például a szakmai 
párbeszéd személyesen és virtuálisan a levelezőlistákon, a szakma fejleményeinek 
követése hagyományos módon és web-kettős alkalmazásokkal, és a rendszeres visz-
szacsatolás. Rendszeres szakmai kommunikáció, konferenciák, szakmai szervezetek 
és folyóiratok nélkül azonban kevés az esély egy szakterület virágzására.

A hungarológiai témájú tanulmányok angol nyelven elsősorban a szélesebb 
értelemben vett szakterület tudományos folyóirataiban jelennek meg (történelem, 
irodalom, művelődéstörténet, nyelvészet stb). Egy releváns cikk megtalálása, egy 
téma szakirodalmának összegyűjtése függ az adatbázis gyűjtőkörétől, a keresési 
stratégiáktól és lehetőségektől (keresőfelület, indexelés, tárgyszavak stb.) a kutató 
leleményességétől és nem utolsó sorban a hozzáférhetőségtől. A Hungarian mint 
tárgyszó vagy kulcsszó esetleg túl sok és irreleváns találatot eredményez. Az ösz-
szetett, Boole-féle operátorokkal történő keresés némi gyakorlatot és szakértelmet 
igényel, különösen, ha az adatbázis tezauruszában nincs megfelelő tárgyszó a hun-
garológia témájára.

A legnagyobb folyóirat-adatbázis, az Ulrich’s Periodika Adatbázis mindössze 
tizenhét Észak-Amerikában kiadott hungarológiai témájú időszaki kiadványt sorol 
fel. Ebből négy már megszűnt, hat státusza kérdéses, ami hét aktív kiadványt ered-
ményez. A hírleveleket különválasztva marad két folyóirat. Nagyobb múlttal ren-
delkezik a Kanadában kiadott Hungarian Studies Review. Az elektronikus változat 
jelenlegi kiadói az Országos Széchényi Könyvtár, a Hungarian Studies Association 
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of Canada és a Hungarian Studies Association (USA). A nyomtatott változat Hun-
garian Studies Review néven 1981 óta jelenik meg, míg elektronikusan 1998 óta. 
Előzménye a Canadian-American Review of Hungarian Studies című kiadvány volt 
1974–1980 között. A folyóirat cikkei a nyilvánosság számára hozzáférhetők az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum oldalán 
(epa.oszk.hu). A másik kiadvány a 2008-ban először megjelent AHEA: E-Journal of 
the American Hungarian Educators Association, ISSN: 1936-8879 (ahea.net/e-jour-
nal), az AHEA, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete kiadásában. Mindkettő 
megjelenési gyakorisága jelentősen alulmarad a más szakterületeken szokásos évi 
6–12-vel szemben.

A fenti két kiadványt megjelentető szakmai szervezetek rendszeresen szer-
veznek konferenciákat is, ahová a kontinens minden tájáról és Magyarországról is 
érkeznek tudósok, kutatók és vendégek. Az országos szervezeteken kívül számos 
helyi szervezet is létezik, amelyek lehetőséget nyújtanak a tudományos kutatások 
bemutatására és tudományos-ismeretterjesztő előadások tartására. Ilyenek például az 
Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társaság (American Hungarian Library 
and Historical Society) New Yorkban, a Bolyai Tudományos Társaság New Bruns-
wickban vagy a Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Szövetség (Hungarian 
Scientific, Literary, and Artistic Association) Clevelandben. Más tudományos tár-
saságok a nagyobb szervzet égisze alatt működnek és szerveznek konferenciákat, 
mint például a Magyar Történelmi Tanulmányok Amerikai Szervezete (American 
Association for the Study of Hungarian History) az Amerikai Történelmi Egyesület 
keretén belül.

4. Diplomamunkák és doktori értekezések adatbázisokban

A diplomamunkák és disszertációk nem publikált művek, az úgynevezett szürke 
irodalom körébe tartoznak. Szakirodalmi elismertségük, hivatkozási adataik általá-
ban nem túl magasak annak ellenére, hogy összefoglaló tanulmány módjára alapo-
san áttekintik egy adott téma szakirodalmát, eredeti cikknek megfelelően esetleg 
új kutatási eredményt publikálnak, ami a tudományág meglévő kutatásaihoz járul 
hozzá. A disszertáció doktori szintű képzésre utal, amely magában foglalja az önálló 
kutatást, mintegy tanúbizonyságaként a doktori programban végzett munkának. Bár 
a disszertációkat bekötött formában a könyvtár gyűjteményében helyezik el, ezek 
mégsem tekintendők publikációnak. A szerzői jogvédelem viszont vonatkozik rájuk. 
A doktori disszertáció követelménye, hogy a mű új tartalommal járuljon hozzá a 
választott tudományághoz. Az elbírálási folyamatba beépített mechanizmusok biz-
tosítják, hogy a sikeresen megvédett disszertáció valóban magas szintű tudományos 
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eredményeket tartalmaz. A disszertációkból részleteket szokás közölni tudományos 
folyóiratokban, illetve a teljes mű megjelenhet könyv alakban is.

Az angol thesis, vagyis diplomamunka vagy szakdolgozat általában a mester-
fokozatú képzést zárja, de írása nem minden egyetemen kötelező. Ugyanerre a névre 
hallgat az undergraduate, vagyis a négyéves alapképzés legkiválóbb diákjai által írt, 
úgynevezett honors thesis, máshol senior thesis, amely a végzést közvetlen meg-
előző időszakban dolgozza fel egy terület szakirodalmát témavezető segítségével, 
de terjedelmileg rövidebb formában és az önálló kutatás követelménye nélkül. A 
diplomamunkákat a legtöbbször ugyancsak meg kell védeni bizottság előtt, és ké-
szülhet a témából konferencia-előadás vagy folyóirat-publikáció is.

4.1 Diplomamunkák és doktori értekezések: OCLC WorldCat
Az egymilliárdnál is több művet képviselő, 247 millió bibliográfiai adattal 

rendelkező OCLC WorldCat (worldcat.org) joggal nevezhető az egész világ kataló-
gusának. A 170 ország közel 500 nyelvét képviselő adatok az elképzelhető összes 
formátumot átölelik: könyvek, folyóiratok, cikkek, hangoskönyvek, zene, e-könyvek, 
kották, digitális tárgyak, honlapok és sok más egyéb, beleértve a doktori disszer-
tációkat is. AWorldCat célja a könyvtári állományok megosztása. A felhasználói 
lekérdezés alapján a keresőmotor által összeállított lista egyben az elérhetőséget is 
mutatja, vagyis hol találhatják meg az olvasók az adott művet a saját vagy közeli 
könyvtárban, illetve honnan lehet könyvtárközi kölcsönzésre igényelni. A WorldCat 
alapváltozata ingyenesen hozzáférhető, míg az összetettebb keresési módszerekkel 
rendelkező FirstSearch előfizetéses (OCLC, 2011).

A Hungarian keresőszavas lekérdezés eredménye az OCLC WorldCat kataló-
gusában 1700 találat, ebből 1175 készült angol nyelven. A bibliográfiai rekordokat 
közelebbről megnézve azonban problémák sora tűnik fel. A találatok közt számos 
duplum van, vagyis ugyanaz a mű kétszer is szerepelhet a katalógusban – például 
két különféle változatban: a disszertáció és az annak alapján kiadott könyv, vagy a 
puhafedelű és keménykötéses változata ugyanannak a dolgozatnak, esetleg ugyan-
az a rekord, de az adatbevitel más szempontok alapján történt, más adatbázisból 
származik. A keresőfelület nem teszi lehetővé ezek kiküszöbölését. Hasznos út-
mutatónak bizonyult viszont az egyes témák megnevezése és a készült dolgozatok 
nagyságrendje az egyes szakterületeken. Legtöbb mű történelemből és ahhoz hasonló 
területekről származik (120). Ezt követi a nyelv és nyelvészet (83), az oktatás (58), 
zene (39), filozófia és vallás (29), könyvtártudomány (22) és közgazdaságtan (20). 
Minden további címszó húsznál kevesebb találatot eredményezett. 

Az OCLC WorldCat előfizetéses FirstSearch adatbázisa kifinomultabb kere-
sési lehetőségeket kínál. Az összetett keresésben a következő keresési stratégiát 
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alkalmaztuk. A disszertáció mint formátum választható, a keresőszót megtartottuk. 
A kulcsszavas Hungarian (KW) és disszertáció (material type) keresés eredménye 
1857, de ezek közt nemcsak az USA-ban készült művek találhatóak. Angol nyelvre 
szűkítve marad 1468, ami ugyancsak USA-n kívüli adatokat is tartalmaz, beleértve 
könyveket is, amelyek alapjául a disszertáció szolgált. Megkíséreltük beazonosítani, 
hogy az 1468-ból vajon hány a valódi disszertáció, oly módon, hogy rákerestünk 
a kiadóra, ami a disszertációk esetében korábbi dolgozatok esetében UMI, később 
Proquest. Összesen 40, illetve 11 művet találtunk, beleértve a rekord által mutatott 
URL-ben szereplő szót is. Végezetül a Hungarian szóra kerestünk tárgyszóként, így 
kaptunk 361 találatot, de ebből nem derül ki a valódi nagyságrend.

4.2 Diplomamunkák és doktori értekezések: ProQuest 
A több céget egyesítő ProQuest jelenleg egy sor más szolgáltatást kínál, mint 

például hivatkozás-menedzselést (RefWorks), közlemények linkelését a kataló-
gusból (SerialsSolutions), e-könyveket (eLibrary), keresőrendszereket előfizetéses 
adatbázsokban (Dialog), stb. A ProQuest nevéhez fűződik a mikrofilmkészítés egyik 
nagy öregje, az 1938-ban alapított University Microfilms (UMI), amely egyetemi 
tudományos munkák mikrofilmre rögzítésével és azok forgalmazásával foglalko-
zott. Az Amerikai Felsőoktatási Könyvtárszövetség 1951-ben ismerte el az UMI-t 
az amerikai disszertációk kiadójaként és terjesztőjeként. Az 1987-ben CD-ROM-on 
kiadott Dissertation Abstracts Ondisc úttörő vállalkozásként először indexelte és 
kivonatolta a disszertációkat számítógépes használatra. 1989-ben a prezervációs 
részleg létrehozásával az anyagromlás okozta intellektuális tartalmak megőrzésében 
vállaltak fontos szerepet. A másfélmilliomodik értekezés adatait 1997-ben vittékbe 
a Dissertation Abstracts adatbázisaiba. A cég visszaad a felhasználói közönségnek 
is. A könyvtárszakos hallgatók ingyen használhatják az adatbázisokat a félév során. 
Az aktív egyetemi partnerek számára ingyenes hozzáférést biztosít az adott egyete-
men készült dolgozatok hivatkozásaihoz, összefoglalójához, valamint az 1997 után 
írt művek teljes szövegéhez pdf-formában (ProQuest, 2011).

A disszertációk adatbázisába egyszerű bekerülni. A disszertációk szerzői elekt-
ronikusan nyújtják be maximum 775 szavas összefoglalóval, tárgykóddal és saját 
kulcsszavaikkal ellátott műveiket. A szerzői jogok a dolgozat szerzőjénél maradnak. 
A kulcsszavak elsősorban az összetett keresésben játszanak szerepet. Minden írás 
egy elsődleges témakódot kap, amely a legjobban megfelel a kutatás tartalmának, 
ennek alapján sorolják be a dolgozatot az adatbázis kategóriáiba és a hivatkozási 
indexekbe. Emellett még két kód választható, ami a ProQuest szerkesztői szerint 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egy kóddal nem megfelelően megnevezhető tartal-
makat a fő és további kódok kombinációival pontosabban közvetítse. A Google és 
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Google Scholar keresőmotorok jelenleg a 2005 után benyújtott dolgozatokat inde-
xelik, de folyamatban van a szélesebb körű hozzáférhetőség további lehetőségeinek 
mérlegelése is.

A kereskedelmi forgalmazásra szánt adatbázis, a DisExpress (disexpress.umi.
com) mindössze néhány mezővel rendelkezik (szerző, cím, kulcsszó, megrende-
lőkód), vagyis a gyors megrendelést tekinti fő céljának. A megrendelő igényeinek 
szemmel tartását mutatja az adatbázis gyakori frissítése és a megvásárolható formá-
tumok: bekötetlen változat, kemény- és papírkötésű nyomtatvány, mikrofilm, vagy az 
azonnal letölthető pdf-változat 37-51 dollár közötti áron. A Hungarian kulcsszóval 
történő keresésre a DisExpress keresőfelületen mindössze 40 találatot kaptunk. A 
csonkolt Hungar* keresőszavas keresés eredménye nulla, vagyis ez a rendszer nem 
támogatja a csonkolást, és az eredmények bizonyítéka szerint mindössze a címben 
képes keresni, az összefoglalókban és a teljes szövegben nem.

Végül eljutottunk az adatbázis azon változatához, amely hosszabb időszakra és 
az egész USA-ra kiterjedően mérhető adatokkal szolgál, emellett összetett keresési 
funkciókkal rendelkezik. A ProQuest Dissertations & Theses adatbázisa 1861 óta, 
vagyis az első disszertáció elfogadása óta gyűjti az amerikai egyetemeken készült 
szakdolgozatokat és doktori disszertációkat. Az USA-n kívüli állomány 1637-től 
datálható. A legfrissebb adatok általában a megelőző félévből származnak. Nem 
tévesztendő szem elől, hogy az adatbázis kereskedelmi jellegű, tehát elsődleges 
célja ezen tudományos munkák forgalmazása. A kiadói szemlélet jelentősen segít 
a megtalálhatóság és elérhetőség éppen aktuális módszereihez való folyamatos al-
kalmazkodáshoz.

A keresőfelület egyszerű és összetett keresési változatokkal rendelkezik. Az egy-
szerű változatban a következő mezőket használhatjuk a lekérdezésben: dokumentum 
címe, szerző, egyetem/főiskola, téma, dokumentum nyelve, dolgozat típusa, dátum, 
illetve meghatározhatjuk, hogy a keresés mire terjedjen ki: hivatkozás és absztrakt, 
vagy hivatkozás és teljes szöveg. Az összetett keresőfelületen a fentiek mellett ke-
reshetünk a hivatkozásban és absztraktban, vagy csak az absztraktban szabadszavas 
kereséssel, a szerző nevén kívül a bírálóbizottság tagjai és témavezető is lekérdezhe-
tők, használhatjuk az adatbázis tárgyszavait, a mű jelzetszámát, ISBN-t és további 
adatbázishoz kötött kódokat, mint például dokumentum azonosító, intézményi kód 
és témakód. Egy tipikus bibliográfia rekord látható az 1. sz. ábrán.

A lekérdezést ismét a csonkolt Hungar* kulcsszóval végeztük azt feltételezve, 
hogy a hungarológiai témájú értekezésekben szerepel a magyar szó valamilyen for-
mában. A keresett halmaz a címen és szerző vagy szerkesztők által definiált kulcs-
szavakon kívül tartalmazta a szerző által írt összefoglalót is, de a teljes szöveget 
nem. A találati eredményeket Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével 
összesítettük a RefWorks hivatkozásmenedzselő szoftver közbeiktatásával. Erre 
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azért volt szükség, mert a ProQuest adatbázisa korlátozza az egyszerre letölthető 
adatok mennyiségét, így a RefWorksben összegyűjtött, a dolgozat összefoglalóját 
is tartalmazó hivatkozásokat tab delimited formában exportáltuk. Összesen 1859 
hivatkozást találtunk, ez képezi vizsgálati mintánkat. Összehasonlításként néhány 
más nyelvhez kötődő témák adatai: lengyel – 2966, cseh – 1371, ukrán – 986, szerb 
– 720, román – 704, horvát – 396, litván –334, szlovák – 327, észt – 317, lett –225, 
szlovén –216. 

Elsőként szétválasztottuk a diplomamunkákat és doktori értekezéseket. A dokto-
ri értekezések száma 1675, míg a mesterfokozatú munkák mindössze 184-et tesznek 
ki a teljes mintából. Az alacsony szám részben annak tudható be, hogy a mesterfokon 
nem minden szakon kötelező diplomamunka beadása. Ez a mennyiség viszont ele-
gendőnek bizonyult az előzetes számítások lebonyolítására, amelynek eredménye, 
a kis minta miatt nem tekinthető relevánsnak.

A doktori disszertációk keletkezésének idejét ötéves időszakaszokra tagoltuk (1. 
sz. táblázat). Az első munka 1925-ben íródott. Az első emelkedés 1956 után látható. 
A dolgozatok száma az 1971-tól 1975-ig terjedő időszakban érte el az ötvenet (55), 

1. sz. ábra: Eric Kaldor Rutgers Egyetemen készülő doktori értekezésének adatai a ProQuest 
adatbázisban
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majd az 1986-től 1990-ig terjedő években meghaladta a százat (160). Ettől kezdve 
folyamatosan emelkedik a szám, a legmagasabb 2001–2005 között (418).

1. sz. táblázat Doktori disszertációk száma a ProQuest adatbázisban ötéves bontásban
2010
után

2006-
2010

2001-
2005

1996-
2000

1991-
1995

1986-
1990

1981-
1985

1976-
1980

1971-
1975

1966-
1970

25 372 418 306 247 160 99 62 55 49

1961-
1965

1956-
1960

1951-
1955

1946-
1950

1941-
1945

1936-
1940

1931-
1935

1926-
1930

1925 
előtt

29 11 4 3 5 8 3 2 1

A tárgyszavakat felsoroló tezaurusz kódjai alapján a következő témákat találtuk 
előfordulásuk gyakoriságának sorrendjében: történelem, zene, politológia, irodalom, 
oktatás, közgazdaságtan, szociológia, nyelvészet, szépművészet, kulturális antropo-
lógia, pszichológia, nyelvoktatás, színház, régészet (részletesen ld. 2. sz. táblázat).

2. sz. táblázat Doktori disszertációk száma 
a ProQuest adatbázisban témakódok szerint

történelem 509
zene 393
politológia 216
irodalom 132
oktatás 128
közgazdaságtan 100
szociológia 82
nyelvészet 73
szépművészet 72
kulturális antropológia 41
pszichológia 37
nyelvoktatás 25
színház 20
régészet 20
környezetvédelem 18
európai tudományok 16
kelet-európai tudományok 13
építészet 12
judaizmus 12
etnikai tudományok 10
néprajz 9
szociális munka 7
film 6
tánc 6
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Mivel egy disszertáció több témakóddal is leírható, az összesített adat természet-
szerűen magasabb lesz, mint az összes disszertáció száma. A lekérdezés során nem 
választottunk szét egyes nagyobb tárgyköröket, így például a történelem (history) 
megnevezés magában foglalja az európai, kelet-európai és modern történelem fo-
galmait (European history, East European history, modern history), az oktatásban 
benne foglaltatik a kétnyelvű, multikulturális és különböző iskolatípusokban zajló 
oktatás (bilingual education, multicultural education, elementary education), míg az 
irodalom az irodalomtudomány, irodalomtörténet és összehasonlító irodalom min-
den területére kiterjed (literature, comparative literature). Külön szerepel viszont a 
nyelvészet és a nyelvoktatás (linguistics, language), és ugyancsak külön kategória 
a néprajz (folklore), a kulturális antropológia (cultural anthropology) és az etnikai 
tudományok (ethnic studies). Szembetűnő a bölcsészettudományok és a zenei témák 
uralma. Meglepő a néprajz, színház, film és tánc tárgyszavak alacsony száma.

A ProQuest adatai alapján a következő egyetemeken készültek a hungarológiai 
témájú disszertációk, ismét nagyság szerinti sorrendben: Columbia, Indiana, Kali-
forniai Egyetem Los Angelesben (UCLA), Michigan Egyetem, New York Egyetem 
(NYU), Yale, Kaliforniai Egyetem (UCLA) Berkeley-ben, Chicago Egyetem, Ohio 
Egyetem (Ohio State), Harvard, Washington Egyetem. A részletes listát a 3. sz. táb-
lázat tartalmazza.

3. sz. táblázat Doktori disszertációk száma 
a ProQuest adatbázisban egyetem szerint

Columbia 67
Indiana 56
UCLA 53
University of Michigan 42
NYU 32
Yale 31
UCLA Berkeley 30
University of Chicago 30
Ohio State 27
Harvard 26
University of Washington, Seattle 26
University of Illinois-Urbana Champagne 25
University of Toronto 22
Cornell 22
Rutgers 19
Princeton 19
University of Wisconsin-Madison 18
Stanford 17



236 hajNal Ward judiT – Molly sTeWarT

SUNY - Buffalo 15
UNC Chapel Hill 14
University of Pennsylvania 14
University of Pittsburgh 13
Georgetown 12
Temple 7
University of Hawaii 7
UCLA Davis 6
Duke 5
Brown 5
SUNY - Stony Brook 5
Purdue 4
UCLA Irvine 3
SUNY - Binghamton 3

5. Összegzés

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a hogyan jellemezhető és érté-
kelhető a hungarológia helyzete Észak-Amerikában tudománymetriai módszerekkel. 
Bár a hagyományosan az élet- és természettudományokban alkalmazott mutatók 
nem alkalmazhatók, egy mondatban összefoglalva kijelenthetjük, hogy a szűkös 
lehetőségek ellenére folyik dokumentálható magyar vonatkozású kutatás az Egye-
sült Államokban és Kanadában. Ennek bizonyítékául szolgál az 1925 óta született 
közel kétezer doktori értekezés és diplomamunka, magyar témájú művek az egyetemi 
könyvtári állományokban, két magyar témájú tudományos folyóirat, számos magyar 
vonatkozású tudományos rendezvény, konferencia és ismeretterjesztő előadás, az 
egyetemeken és főiskolákon szórványosan előforduló magyarságtudományi és ma-
gyar nyelvoktatás mellett.

Az angol nyelvű hungarológiai szakirodalom összefoglaló bibliográfiája még 
várat magára. Ennek hiányában nincs értelme idézettségi mutatókat összevetni, 
hiszen az egyes adatbázisok csakis a saját adatbázison belüli hivatkozásokat ké-
pesek nyilvántartani. Magyar vonatkozású tanulmányok találhatók szinte minden 
adatbázisban, de ezek számbavétele időigényes feladat és összehasonlításuk nem 
feltétlenül vezet a kívánt eredményhez. Ennek okai az adatbázisok különböző tarto-
mányai és átfedései, a tárgyszavazás változatossága és a sikeres keresési stratégiák 
eltérései adatbázisonként. 

Egy nagy hagyományokkal rendelkező, megbízható forrásból gyűjtött adatok 
alapján vizsgáltuk meg az Észak-Amerikában készült doktori disszertációkat a ke-
letkezési ideje, helye és az értekezés témája szempontjából. A ProQuest Dissertation 
and Thesis adatbázisa a tudomány számos területéről rendelkezik a bibliográfiai 
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adatokkal. Az elérhetőség és kereshetőség fontos szempontot játszott az adatbázis 
kiválasztásában. Szemben egy ingyenesen hozzáférhető adathalmazzal, beleértve a 
Google Scholar adta lehetőségeket is, ezt a gyűjteményt szakemberek dolgozták fel. 
A rendszerezés és tárgyszavazás eredményeként a keresés kiszűri a másodpéldányo-
kat. A kötött szókincs a disszertációk mindegyikéhez szerkesztők által hozzárendelt 
kódszavaival megkönnyíti a hasonló munkák megtalálását. A csonkolt Hungar* 
kulcsszó a rövid adatmezőkön kívül a szerző által írt összefoglalókban is keres, de 
a dolgozat teljes szövegében nem. Elemzésünkben a magyar szó jelenléte a címben, 
kulcsszavak közt vagy az összefoglalóban volt a feltétele annak, hogy dolgozatot 
hungarológiai vonatkozásúnak tekintsük. Ugyan nem állt módunkban minden egyes 
disszertációt elolvasni, hogy erről valóban meggyőződjünk, a vizsgált kisebb minta 
(67 dolgozat) alapján állítható, hogy az összefoglaló absztrakt kifejezően és pontosan 
írja le a dolgozat tartalmát. A kérdéses esetekben maga a hungarológia fogalmának 
értelmezése is szóba jöhet (pl. az Austro-Hungarian), amitől ez alkalommal eltekin-
tettünk. Egyik-másik zenei vagy matematikai témájú disszertáció esetében bizonyára 
megkérdőjelezhető a hungarológiai vonatkozás. Egy találat, a magyar algoritmus 
(Hungarian algorithm) mint kifejezés például két magyar matematikus, Kőnig Dé-
nes és Egerváry Jenő korai munkája alapján felállított teoréma, talán nem feltétlenül 
tartozik a hungarológia körébe. Ismeretes viszont további magyar matematikusok 
egyetemi tevékenysége amerikai felsőoktatási intézményekben (pl. Prékopa András 
vagy Beck József a Rutgers Egyetemen, ahol hungarológiai műhely, illetve a közel-
ben egy matematikai tudományos társaság is létezik), ami valamelyest változtat a 
képen. Az egyszerűség kedvéért a csonkolt Hungar* keresőszóra találatként kapott 
dolgozatokat mind beszámítottuk. 

Az egyes egyetemeken készült doktori értekezések nagyságrendjét összevetet-
tük a más forrásokból származó, hungarológiai munkára utaló jelekkel (könyvtári 
állomány és magyar program). Az egyik pontos adat, az Indiana Egyetem magyar 
intézetének honlapjáról származó 8 doktori értekezés, szemben a ProQuestben ta-
lálható 56 disszertációval, jól példázza, hogy nem kell feltétlenül magyar intézet-
nek működnie ahhoz, hogy diákok magyar témákat kutassanak. A fennmaradó 48 
dolgozat más tanszékeken, illetve a magyar intézetet megelőző időben készült. A 
33 mesterfokozatú szakdolgozatból viszont egyetlen egy sem került be a ProQuest 
adatbázisába. Kimutatható a párhuzam a magyar állománnyal rendelkező könyvtárak 
és a magyar témájú dolgozatok között is. A disszertációk nagyságrendjének össze-
vetése hungarológiai gyűjteményekkel a várt eredményt hozta, annak ellenére, hogy 
ezen könyvtárak honlapján nincs sem hungarológiai jellegű tájékoztatói szolgáltatás, 
sem kutatói segédanyag (research guide). Ugyanez vonatkozik a magyar nyelvoktató 
helyekre is, ahol létezik magyar program valamilyen formában, vagy folyik magyar 
nyelvoktatás, dolgozatok is készültek (Columbia, Indiana, NYU, Rutgers, Ohio 



238 hajNal Ward judiT – Molly sTeWarT

State, UCLA, UNC Chapel Hill, Torontoi Egyetem). Érdekességként megemlíthető 
a New Yorkban és környékén található egyetemeken készült munkák jelentős szá-
ma (Columbia, NYU, Cornell, Rutgers, SUNY és CUNY egyes részlegei) és az a 
tény, hogy a borostyánligás egyetemek egy kivételével mind képviseltetik magukat 
(Brown, Columbia, Cornell, Yale, Harvard, Princeton,  Pennsylvania Egyetem). A 
kivétel a Darthmouth College, ahol PhD csak műszaki vagy természettudományok-
ban szerezhető. 

A vizsgálódás további kérdései közt szerepel, hogyan függ össze a hungaroló-
giai műhely, a hungarológiai gyűjtemény és a hungarológiai kutatás. A három közül 
nem feltétlenül található meg mindegyik egy-egy egyetemen, ennek ellenére mégis 
készültek magyar témájú dolgozatok. A személyes tényező meghatározó szerepéről 
lehet szó, egy-egy karizmatikus egyéniség, maga köré iskolát gyűjtő kutató minden 
bizonnyal inspiráló hatású lehet (lásd például a Rutgers egyetemen készült dolgo-
zatokat, ahol a témavezető a magyar intézet egykori igazgatója, a szociológus pro-
fesszor Böröcz József). Ugyanilyen személyes ok áll egyes könyvtári gyűjtemények 
mögött. Az Amerikai Magyar Alapítvány nemrégiben nyugalomba vonult igazgatója, 
Molnár Ágoston nélkül kétségtelenül nem létezne az USA páratlan amerikai–ma-
gyar könyvtári és levéltári gyűjteménye. Az ilyen és hasonló személyes tényezők 
feltárása egy másik kutatás célja lehet.

Tanulmányunkban a tudománymetriai módszereket elsősorban útmutatóként 
tekintve a hungarológia észak-amerikai helyzetére kívántunk rávilágítani egy 
szempontból. Bár eredményeink korlátozottak, és sok kérdés továbbra is nyitott, 
a fentiekben bemutatott módszertani megközelítés további hungarológiai témájú 
tudománymetriai elemzéseket inspirálhat mennyiségi és minőségi szempontból 
egyaránt. 
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Hajnal Ward, Judit – Stewart, Molly
Performance indicators in Hungarian Studies: 
Dissertations in north american universities

This paper evaluates a possible application of scientometric and bibliometric methods for Hungarian 
Studies in the United States. Due to the variety of their scholarly communication and publication prac-
tices, interdisciplinary fields are more challenging to assess with traditional metrics. A key question 
addressed by this study is whether there is an objective method to estimate the prevalence of Hungarian 
Studies in North American universities in the absence of a single Hungarian Studies database. Anec-
dotal evidence indicating scholarly activities related to Hungarian Studies in North American higher 
education is also supported by conferences, two scholarly publications, as well as the existence of 
Hungarian Programs and Hungarian library collections. Bibliographic data collection from numerous 
open access and proprietary databases with no controlled vocabulary across the databases may lead 



240 hajNal Ward judiT – Molly sTeWarT

to only partial and inaccurate evaluation. Selecting a single database (ProQuest Dissertation and The-
sis) with accurate and current bibliographic data was found a viable approach to measure scholarship 
through one aspect, i.e., the dissertations and theses defended in North American universities. The 
sample consisted of 1859 papers, with a distribution of 1675 dissertations and 184 theses, the latter 
considered ineligible for an analysis due to its small number. Dissertations were sorted by schools and 
subject codes. The results were compared to data on Hungarian Programs and library collections. The 
outcome indicates the presence of Hungarian Studies in small scale since 1925, including all but one 
Ivy League university too. Given the fact that many schools with no Hungarian Programs also produ-
ced dissertations, the role of the human factor, namely, scholars with Hungarian background or interest 
should be considered. Our findings suggest that dissertations in the long run may serve as samples for 
bibliometric data collection and scientometric evaluation.


