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internalizációjának sikerétől. Erre a fölveté-
semre a szerzők nem reagáltak.  

A válaszok után „sommás” véleményemet 
finomítani vagyok kénytelen. Az összefogla-
ló hiányosságai és ellentmondásai nem félre-
értésből vagy figyelmetlenségből, hanem a 
szerzők tudatos döntéséből adódnak. Kézdi 
Gábor és Surányi Éva írásait furcsa kettőség 
jellemzi: óvatosan mérlegelnek, és nagyon 
biz tos következtetéseket tesznek közzé. Ez 
különösen szembetűnő az Educatio folyóirat-
ban megjelent tanulmányukban. A szöveg-
értési és továbbtanulási eredményeket a Ha
tástanulmányhoz hasonló módon ismertetik, 
azonban a korrekció utáni eredmények be-
mutatásakor nem közlik, hogy a különbségek 
szignifikanciája elolvad, ehelyett azt állítják, 
hogy „az eredmények e modellek esetében is 
hasonlóak a korábbiakhoz”, illetve „valameny-
nyit csökken, de to vábbra is pozitív marad”. 

A magyar nyelv szabályai szerint ez a két állí-
tás igaz, a statisztika szabályai szerint azonban 
nem. Annyira nem, hogy magára valamit is 
adó folyóirat ezért hibajegyzéket követelne. 

Bizonyos esetekben tehát nyilvánvaló, 
hogy a szerzők eltúlozzák eredményeiket, el-
hallgatnak esetleges torzítási forrásokat, ezért 
számomra továbbra is kérdés, hogy valóban 
megfelelően kezelték-e a mérleget, amikor az 
oktatási integrációs program sikerességét 
kommunikálták. Mivel mindezzel tisztában 
vannak, a közlés módja etikai kérdéseket is 
fölvet. Sajnálom, hogy „az alaptalan, nem 
megfelelő körültekintéssel megírt” kritikámat 
sértőnek találták, kifejezetten örülnék, ha 
rászánnák magukat imponáló volumenű és 
részletességű adataik korrekt újraelemzésére. 
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Kabai Péter a Magyar Tudomány 2010. már-
ciusi számában megjelent cikkében súlyos 
kritikákat fogalmazott meg az általános isko-
lai integráció hatását elemző kutatásunk 
vizs gálati módszereivel és eredményeivel kap-
csolatban. A kritikákat részletesen, két külön-
álló cikkben válaszoltuk meg a Magyar Tu
domány júliusi számában. A két cikk teljes 
szövege terjedelmi okok miatt csak a folyóirat 
online változatában hozzáférhető.

A cikkekben – úgy gondoljuk – a kriti-
kákat érdemben és részletesen megválaszoltuk 
és megcáfoltuk. Kabai Péter – a jelenlegi 
számban közölt viszontválasza alapján – nem 
így gondolja, és fenntartja kritikának egy ré-

szét. Mivel Kabai Péter a nem fogalmaz meg 
sem új tartalmi kifogásokat, sem új fontos 
érveket, újabb részletes választ nem éreztünk 
szükségesnek – a korábbiakat pedig nem sze-
retnénk megismételni. Egyetlen ponton kell 
válaszolnunk: Kabai Péter úgy fogalmaz, hogy 

„mellesleg az adatbázis hozzáférhetővé tétele 
a szerzőktől is elvárható.” Az adatokat azért 
nem áll módunkban szabadon rendelkezésre 
bocsátani, mert azok nem a mi tulajdonunkat 
képezik. Kabai Péter megkereshetett volna 
bennünket, és informálódhatott volna, mie-
lőtt ilyen kijelentéseket tesz. A tartalmi kér-
désekben az olvasóra bízzuk, kinek ad igazat, 
az eddig megjelent cikkek alapján.




