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Előszó

Más irányú szakirodalmi vizsgálataim köz-
ben, 2005 szeptemberében az interneten
véletlenül ráakadtam a Nature-ben egy „In-
dex aims for ranking of scientists” című
közleményre. [1] Abban Philip Ball neves
angol tudományos újságíró ismertette, hogy
az arXiv adatbázisban talált egy „An In-
dex to quantify an individual’s scientific
research output” című, Jorge Eduardo Hirsch
nevű fizikus által beküldött előzetes közle-
ményt (preprintet). [2] Az arXiv („archív”-
nak ejtendő) elnevezésben az X a görög
chi betűt jelenti, és az adatbázis nem telje-
sen lektorált előzetes közleményeket gyűjt.
Az angol nyelvű nemzetközi Scientomet-
rics tudományos folyóirat alapítójaként és
főszerkesztőjeként az említett preprintet
érdekesnek találtam, ezért levélben Hirsch-
hez fordultam, és felajánlottam, hogy szer-
kesztőségünk szívesen fontolóra venné köz-
leményének bírálat utáni közlését, ameny-
nyiben azt hivatalosan elküldi nekem. Hirsch
postafordultával udvarias levélben vála-
szolt, azt írta, megtiszteltetésnek veszi a
javaslatot, de döntéséhez kis időre lenne
szüksége. Ezek után két hónapig nem je-
lentkezett, majd 2005 novemberében dol-
gozata immár nyomtatott cikként megje-
lent az Egyesült Államok Nemzeti Tudo-
mányos Akadémiájának Kiadványában
(Proceedings of the National Academy of
Sciences, PNAS), a világ egyik legjobbnak
tekintett multidiszciplináris tudományos
folyóiratában. [3] Sok magyarázat a fenti-
ekhez nem szükséges. Hirsch teljesen ért-
hetően dolgozata közlésére az egyesült ál-
lamokbeli folyóiratot választotta a Sciento-
metrics helyett. A PNAS-ban jelent meg
2007-ben „Does the h-index have predic-
tion power?”  című, hasonló témájú másik
cikke is. [4]

Ezek után érdekes fejleménynek tűnhet,
hogy 2009 októberében Hirsch felszólítás
nélkül jelentkezett, és levél kíséretében
közlésre beküldte a Scientometrics szer-
kesztőségének „An index to quantifiy an
individual’s scientific research that takes
into account the effect of multiple co-
authorship” című kéziratát. A szerkesztő-
ség a kéziratot bíráltatta, és annak pozitív
eredménye alapján publikáltuk. [5] Hogy a
krónika teljes legyen, itt kell megemlíteni,
hogy Hirsch újabb jelentkezéséig nem ke-
vesebb mint nyolc évig kellett várnunk,
amikor kimondottan a Hirschnek címzett
„hα: The scientist as chimpanzee or bono-
bo” címen a Scientometricsben megjelent
kritikus cikkre válaszolva [6] „hα: An in-
dex to quantify an individual’s scientific
leadership” címmel újabb kéziratot [7] jut-
tatott a szerkesztőségbe. Ez utóbbi, pozitív
bírálat után szintén megjelent.

Mint az előbbiekből kiderült, az emlí-
tett Hirsch-publikációk mindegyikében sze-
repel az index szó egyszerűen önmagában
„index”-ként, vagy „h-index”-ként írva.
Cikkeiben Hirsch szerényen meg is jegyzi,
hogy a h betűt nem a saját neve rövidíté-
seként használta az „index” előtt. Megkí-
séreltük kideríteni, hogy ki vagy kik kezd-
ték használni az eponimikus Hirsch-index
szópárt. Nekem ez nem sikerült, de több
mint egy évtizeddel később Schubert és
Schubert kiderítette, [8] hogy a „Hirsch-in-
dex” eponim jelölés már 2005 decemberé-
ben megjelent egy bukaresti kutató, Fran-
gopol „The Hirsch-index, a new sciento-
metric indicator for the evaluation of a
scientist” angol címmel is ellátott román
nyelvű cikkében. [9]

2006 elején a Google Scholar adatbázis
szerint az említett 2005-beli Hirsch-cikket
már 2006-ban 81 cikkben idézték, és ezek
közül már több mint 21-ben a Hirsch-in-
dex kifejezés szerepelt. Itt külön meg kell

említsük, hogy az említett Google Scholar
adatbázis szerint a PNAS-ban közölt h-in-
dex-cikket 2006-tól mindmáig 8897-szer;
ebből 2019-ben 601-szer, míg Hirsch többi,
főleg fizika témájú cikkét szintén a Google
Scholar szerint 28 884-szer idézték (letölt-
ve: 2019. 07. 28.). 

Jelen dolgozatnak nem szándéka a Hirsch-
index elvét, használatát, lényegét, előnyeit
és hátrányait tárgyalni, hiszen ezek már
számos közlemény tárgyát képezték (1.
ábra), [10–16] ellenben ismertetni kíván-
juk azoknak a tényeknek és gondolatok-
nak a krónikáját, amelyek Hirscht azóta
elhíresült indexének megalkotására kész-
tették, és azokat a körülményeket vázolni,
amik körülötte kialakultak.
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cikkgyűjtemény [7] 
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Hirsch rövid életrajza 

Jorge Eduardo Hirsch 1953-ban született
Buenos Airesben (Argentína). Egyetemi fo-
kozatot a Buenos Aires-i Egyetemen szer-
zett, és 1975-ben elnyerte a CONICET (Ar-
gentin Nemzeti Tudományos és Műszaki
Tanács) ösztöndíját. 1976-ban egy egyesült
államokbeli Fulbright-ösztöndíj a Chicagói
Egyetemre vitte, ahol 1977-ben a legjobb
pályázó vizsgázóként (Best Candidacy Exa-
minee) Telegdi-díjjal tüntették ki. Itt talán
érdekességként érdemes megemlíteni a
magyar vonatkozást, ugyanis az Egyesült
Államokban letelepedett Telegdi Bálint (Va-
lentin) neves fizikusról és matematikai
Wolf-díjasról nevezték el a díjat. 1978-ban
Hirsch megkapta a Victor J. Andrew emlé-
kére létesített ösztöndíjat is. „Low-tempe-
rature thermodynamic properties of a ran-
dom anisotropic antiferromagnetic chain”
című PhD-disszertációját [17] 1980-ban véd-
te meg, majd posztdoktori kutatóként kez-
dett dolgozni a Kaliforniai Egyetem (San-
ta Barbara) Kavli Elméleti Fizikai Intéze-
tében. 1983-ban került a Kaliforniai Egye-
tem (San Diego) fizika tanszékére, ahol
mindmáig oktat és kutat.

Hirsch kutatási területe 

Hirsch eredeti kutatási területe a szupra-
vezetés és a ferromágnesség. Tevékenysé-
ge csaknem kezdete óta, de talán leghatá-
rozottabban „BCS superconductivity: the
world largest Madoff scheme” [18] és „BCS
theory of superconductivity: it is time to
question its validity” [19] című dolgozatai-
ban állította, hogy az alacsony hőmérsék-
letű szupravezetés általánosan elfogadott
elmélete, az akronimként ismert BCS-el-
mélet [20] alapvetően téves. Helyette új el-
méletet javasolt, az általa elnevezett lyuk-
szupravezetést (hole superconductivity).
[21] Tudvalevő, hogy a tudomány ritkán bo-
csátja meg vagy nézi el a szentségtörést.
Idolromboló közleményei láttán a szupra-
vezetéssel foglalkozó konferenciák tartóz-
kodtak Hirsch meghívásától, a kollégák
nem keresték együttműködésekhez, a tá-
mogatások és ösztöndíjak száma csökkent,
a nagy olvasottságú folyóiratok visszauta-
sították kéziratait.

Jelen dolgozatban nem tudjuk kizárni a
feltételezést, amely szerint a felsorolt ese-
mények hatására kialakult frusztráció kész-
tette, motiválta Hirscht indexe megalkotá-
sára. Ezt megerősíteni látszik, hogy Hirsch
leírta szélmalomharcát és frusztrációját a
már említett „BCS Theory of Supercon-
ductivity: the World Largest Madoff Sche-

me?” című, különben nem érdektelen vita-
cikkében.

Ezek után talán érdemes röviden kitér-
ni a szupravezetés Hirsch által kifogásolt
BCS-elméletére. John Bardeen, Leon Cooper
és John Robert Schriffer 1957-ben publikál-
ták elméletüket. E három szerzőnek ítél-
ték a szupravezetés elméleti kérdéseinek
tisztázásáért 1972-ben a fizikai Nobel-díjat.
Bardeen már korábban Nobel-díjat kapott
a tranzisztor-elmélet kidolgozásáért. Igazán
nem meglepő, hogy ilyen szakmai tekin-
télyek eredményeivel szembeszállni Hirsch
számára szakmai öngyilkosságként is ér-
telmezhető lehet. 

A fentiek természetesen nem jelentik,
hogy Hirsch nem tudta ilyen és más témá-
jú kutatási eredményeit publikálni. Erre le-
hetősége volt, és főleg fizikusok idézik is
közleményeit, ezáltal igazolva egyes néze-
teinek bizonyos fokú elfogadását. Az őt
frusztráló tény az, hogy szupravezetéssel
foglalkozó kéziratait nem voltak hajlandók
közölni az olyan nagy olvasottságú folyó-
iratok, mint a Nature vagy a Science. Em-
lítést kell még tennünk egy 2009-beni in-
terjúról, amit Hirsch Vicky Hampton tu-
dományos újságírónak adott. Az interjú
„Jorge Hirsch: The man behind the metric”
címen jelent meg az interneten. [22] A be-
szélgetés során felvetett számos kérdés és
felelet közül kiválasztottunk néhányat:

Hampton: Mi váltotta ki az érdeklődé-
sét a tudománymetria* iránt?

Hirsch: Ennek két oka volt, a szuprave-
zetéssel kapcsolatos kutatásaim vitatott
volta miatt nehézségeim támadtak dolgo-
zataimnak a legnagyobb impakt faktorú
folyóiratokban való publikálásakor. A ku-
tatási eredmények, teljesítmények értéke-
lésénél a nagy impakt faktorú folyóiratok-
ban publikált cikkek számát tekintették
addig világszerte az egyik döntő kritéri-
umnak. Én egy alternatív kritériumot kí-
vántam nyújtani.

Hampton: Előre látta, hogy a h-index-
nek ilyen nagy hatása lehet a tudományos
világra? 

Hirsch: Jómagam azelőtt nem dolgoz-
tam tudománymetriai témákon és a tárgy-
kör szakirodalmában sem voltam ottho-
nos. Nemrég olvastam egy tudománymet-
riai cikket, [23] amit nagyon érdekesnek
találtam, és érzékeltette velem, hogy szá-
mosan milyen fontosnak tartják az ilyen
kérdéseket. De fogalmam sem volt, hogy
cikkemet hogyan fogadják, sőt még arról
sem, hogy az egyáltalán publikálható le-

hetne egy tudományos folyóiratban. Ellen-
ben bizonyos aggodalmaim vannak ami-
att, hogy a h-indexet néha helytelenül hasz-
nálják túlságosan bízva benne, bár nincs
tudomásom ezzel kapcsolatos konkrét pél-
dáról. 

Hampton: Szándékozik továbbra is pub-
likálni a tudománymetriában? 

Hirsch: Annak ellenére, hogy az jelen-
leg sem fő kutatási területem, szeretném
a kérdéseket jobban megérteni és ezekhez
hozzájárulni. 

Hirsch fizikai témájú 
publikációs tevékenysége

A Google Scholar (SCOPUS) adatbázis sze-
rint Hirsch 1976 és 2019 között 333 tudo-
mányos cikket és könyvfejezetet publikált.
Ezek közül négyet tudománymetriai té-
mában, ezekről fentebb már említést tet-
tünk, a többi közleménye különböző szín-
vonalú fizikai folyóiratokban jelent meg
(például Physical Review, Physical Review
Letters, Journal of Applied Physics, Physica,
Journal of Superconductivity and Novel
Magnetism, Europhysics Letters, Physica
Scripta). A tudománymetriai cikkek közül
kettő a PNAS-ban, másik kettő a Sciento-
metrics folyóiratban jelent meg. Fent emlí-
tett cikkek összidézettsége 2019-ben az
említett adatbázis szerint 28 884. Hirsch
h-indexe 64. 

Mint az előbbiekben is említettük, és a
fenti felsorolásokban is látható, Hirschnek
egyetlenegy cikke sem jelent meg a Nature-
ben, vagy a Science-ben.

Jorge Eduardo Hirsch 
2018-ra tervezett előléptetése 

Hirsch 1987 óta professzori beosztásban
működött a Kaliforniai Egyetem (San Die-
go) fizika tanszékén. A tanszék vezetése
2017-ben fontolóra vette, hogy 2018-ban
Professor Above-Scale (Distinguished Pro-
fessor) rangra emeli. Ehhez a tudomány-
metria és a szupravezető fizika több szak-
értőjétől véleményt, illetve ajánlást kért.
Közöttük a Scientometrics főszerkesztője
is szerepelt, aki 2017. augusztus 31-én va-
lószínűleg másokkal egy időben megkap-
ta a felkérőlevelet (2. ábra). Mint ebből
kiderül, a Kaliforniai Egyetem (San Diego)
a professzori rangot 9 szintre osztja, és
ezek fölött van egy tizedik, legmagasabb
szint, az Above-Scale (Distinguished Pro-
fessor). Hogy egy ilyen kinevezéshez mi-
lyen feltételeket kell a jelöltnek teljesítenie,
az olvasható a 2. ábrán szereplő levélben.
A Scientometrics folyóirat főszerkesztője
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* Hirsch az interjú során a tudománymetria helyett a
szinonima bibliometriát használta. 
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és vegyületek rendszerezésére vonatkozik,
[24] valamint egy másik cikkre a szerves
kémiával foglalkozó tudományos folyóira-
tok Hirsch-indexszel való rangsorolásáról.
[25]

Befejezésül még két kérdésre kellene a
krónikásnak válaszolnia. Az egyik az, hogy
mivel foglalkozik Hirsch mostanában, a
másik, hogy előléptették-e őt 2018-ban. Az
elsőre a válasz az, hogy 2019-ben is folytat-
ja kutatásait ott, ahol eddig.  Az idén 6 fo-
lyóiratcikket publikált fizika, [26–30] és
mint az előszóban említettük, egyet tudo-
mánymetria témában. [7]

A második kérdés tisztázására nemrég
levélben fordultam Hirschhez, amiben fel-
elevenítettem e krónika elején már leírt
2005-beli kapcsolatunkat. Postafordultával
jött meg a válasz (3. ábra). Mint ott Hirsch
írja, sajnos a kinevezését elutasították „az
Ön és mások kitűnő értékelése ellenére ab-
ból az okból, hogy az egyetem kutatásai-
mat és szolgálatomat nem találta eléggé
kiemelkedőnek”.

Hadd fejezzem be egy erre utaló ma-

gyar vonatkozással. Annak idején Szilárd
Leót kitüntették a Kaliforniai Egyetem (San
Diego) Distinguished Professor címével.
[31] ���
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természetesen eleget tett a felkérésnek, és
szakmai meggyőződésének megfelelően a
tudománymetria szemszögéből tekintve
melegen támogatta ajánlólevelében Jorge
Eduardo Hirsch említett kinevezését.

Utószó 

Kevés olyan tudományos kutató él a fejlett
világ országaiban, aki ne hallott volna a
Hirsch-indexről. Nagyon sokan idézték cik-
keikben, mint azt számokban is jeleztük
az előbbiekben, és írtak róla jót-rosszat,
elítélve azt és/vagy jelezve jobbítási körül-
ményeit, valamint esetleges hasznosságát.
Bár mint maga Hirsch is vázolta, indexét
kimondottan egyének kutatási tevékeny-
ségének értékelésére, mérésére hozta létre,
annak számos más alkalmazására is lehe-
tőség adódott, főleg a természettudomá-
nyokban. [13] Ezekre itt kitérni sem he-
lyünk, sem lehetőségünk nincs. Röviden
felhívnánk a figyelmet a Hirsch-index egy
kimondottan hasznos és átfogó alkalma-
zására, ami a kémiai tudományos témák

2. ábra. 
A Kaliforniai 
Egyetem 
(San Diego) fizika
tanszékének 
vezetőjétől 
kapott levél 
részlete

3. ábra. Jorge
Eduardo Hirsch
válaszlevele




