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MÁTRAI ZSUZSA 

A kutatói felelősség néhány 
tudományetikai mutatója• 

Nem először beszélek tudományetikai kérdésekről nyilvánosan. Már csak azért sem, 
mert akik pályatársaim közül hatottak rám, főként kutatói magatartásomra hatottak. 
Még pedig etikai értelemben. Hogy amit kutatunk, az tényleg közérdekű és feltárat-
lan legyen. Amit megírunk, az pontos, követhető és a legjobb tudásunk szerint igaz 
legyen. Ezzel a rövidre zárt és egyszerűnek tűnő követelménysorral azt akartam 
érzékeltetni, hogy számomra a kutatói felelősség a szakszerűség betartásának fele-
lősségét jelenti. Az, hogy a kutatói felelősség fókuszába most a szakszerűséget állí-
tom, egyszerre prezentista és archetípusos. Prezentista, mert nap, mint nap tapasztal-
juk az intézményesített formába zárt kezdő kutatók elveszni hagyását, az „eu-
fóriába” burkolt intellektuális önbizalomhiányt, a közszféra leépülésével teret nyerő 
pénzfüggő igénytelenséget, a szakértelemnek a hatalom általi mélységes lebecsülé-
sét. Persze a prezentizmus ebben inkább csak erős motívum. Motívum arra, hogy 
tudatunkban tartsuk: minden aktuális ellenszél ellenére felelősséggel tartozunk, ha 
állítunk valamit. És ennek bizony vannak archetípusos előfeltételei. Én öt ilyen 
előfeltételt találtam. A distanciát, a hibakeresést, az érvényességi kör meghatározá-
sát, a téves hipotézisek beismerését, a kutatás követhetően korrekt leírását.  

A distancia 
Első megközelítésben a distancia számomra azt jelenti, hogy a kutatás tárgyától 
távolságot tartunk. Nem vagyunk benne érzelmileg. Nem szeretjük vagy utáljuk. 
Nem önmagunk vagy saját nézeteink igazolását látjuk benne. Egyszerűen csak meg 
akarjuk fejteni, mert kíváncsiak vagyunk, érdekel minket az a feltáratlan probléma, 
amit a kutatás tárgya magában rejt.  

Ha a kutatás tárgya személy, gyakran tapasztalható, hogy a kutató azonosul vele. 
Életutak leírása, elemzése esetében az ő szemével látja a korabeli körülményeket, az 
ellenfeleket és támogatókat, sőt, a kutatott személy értékrendjét nem csak maga 
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által, de mások által is követendőnek propagálja. Néha még az anakronizmus határa-
it is súrolva. 

Máskor, ha a kutatás tárgya valamely irányzat vagy korszak, a distancia hiánya 
kifejezetten apológiává válhat. A korabeli nézetek azonosságának és különbségének 
elemzése, azok oknyomozó ütköztetése helyett, a kutató a saját korának nézetkü-
lönbségeit vetíti vissza. Azzal a gyökérkeresési szándékkal, hogy bizonyos értékel-
vek, mondjuk a gyerekközpontúság történelmi folytonossága nagyobb súlyt adhat az 
általa helyeselt szellemi irányzatnak. 

A példaként említett, már a témaválasztás tekintetében is nyilvánvalóan apoló-
giagyanús kutatási területek mellett, az empirikus kutatók sem védettek a distancia 
hiányából adódó elfogultságtól. Ha a kvantitatív attitűd- vagy tudásmérések vala-
mely szociálpszichológiai tapasztalat, illetve meghaladást kívánó pedagógiai gya-
korlat meglétének vagy éppen hiányának igazolására szolgálnak, már maguk a kér-
dőívek is ebbe az irányba vihetik a megkérdezetteket.  És most nem a válasz-
sugalmazó kérdésfeltevés befolyásoló erejéről beszélek csak, hanem azokról a 
szofisztikáltabb technikákról, amikor például a vélemények vagy attitűdök elágazá-
sára lényegileg ható alapkérdéseket egyszerűen csak nem tesszük fel. Például a 
demokrácia-kutatásokkal kapcsolatos attitűdmérésekben elfogadottan egyedüli kiin-
dulási pontnak tekintjük a reprezentatív demokrácia-modellt és a támogató válaszok 
mennyiségét és minőségét is ehhez mérjük. Ugyanígy, ha a tudásszint vizsgálatok 
esetében az általunk vagy a korszellem által preferált tudásterületekre vonatkozó 
kérdéseket túlnyomó súllyal szerepeltetjük a tesztben, hajlamosak lehetünk arra, 
hogy a tanítási gyakorlat általános minőségét csak ebből a szempontból ítéljük meg.  

A distancia hiányának leggyakoribb és egyben legveszélyesebb példája azonban 
a fejlesztési célú kutatások esetében figyelhető meg. Ilyenkor olyan erős a megvaló-
sítási szándék, pedagógiai próféták esetében az önmegvalósítási szándék, hogy a 
kutatás szinte nyíltan alárendelődik az innovációs céloknak. Csak azt vesszük figye-
lembe, csak azt emeljük ki a forrásokból, a kísérleti eredményekből, melyek alátá-
masztják reformvíziónkat.  

Ha a distancia hiányának szempontjából futom át saját kutatói tevékenységemet, 
majd minden felsorolt esetre találok példát magamnál is. Az amerikai társadalomtu-
dományi oktatás történetéről szóló munkám első részében, ahol az amerikai demok-
rácia történetét is felvázolom, kutatás közben annyira beleszerettem az Ígéret Föld-
jének szabadság eszméjébe, hogy a szándékom szerinti társadalomtudományi kritikai 
elemzés egy érzelmes epopéjává sikeredett.  

Az állampolgári nevelésről szóló nemzetközi felmérés magyar képviselőjeként 
pedig csak szunnyadt bennem és nem fejeződött ki erőteljesen az a gondolat, hogy a 
kérdőívben ne a politikai jogokra koncentráló demokrácia eszmény vonatkoztatási 
körében fogalmazzuk meg a fiatalok demokráciával kapcsolatos attitűdjének kutatá-
sára irányuló kérdéseinket elsősorban, hanem jobban firtassuk a gazdasági és társa-
dalmi demokrácia problematikus pontjait is.  

Végül a Fifti-Fifti programomban, mely a későbbi NAT reform elő-kísérletének 
tekinthető, annyira elkapott a 80-as évek korszelleme, a centralizált oktatásirányítás-
sal szembeni reformszükség érzete, ami persze mint másoknál is, inkább a politikai, 
mintsem az oktatáspolitikai attitűdömet tükrözte, hogy nem mértem fel: a gyakorló 
pedagógusok nem a tantervfejlesztés területén hiányolják igazán a hatalomtól való 
függetlenségüket. 
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Nem vitás, hogy a kutatás tárgyától való distancia megtartása nagyon nehéz. 
Ezért is lehet annyi példát hozni a hiányára. A társadalomtudományi kutatások terü-
letén pedig különösen, hiszen a kutató értékelvei, melyek már a tárgyválasztását, az 
érdeklődését is meghatározzák, nem csak a kognitív, hanem az affektív elemeket is 
magukban foglalják. Azok sajátos ötvözetéből állnak össze. Igen nagy önkorlátozási, 
erős önrecenziós hajlam kell hozzá, hogy a distanciára törekvés és az értékelvek 
párharcában az előbbi kerekedhessen felül. 

A hibakeresés 
Tudományetikai értelemben nem kevésbé fontos, hogy amikor valamilyen minket 
igazoló vagy meglepően új eredményre jutunk a kutatásunk során, azonnal gyana-
kodni kezdjünk. Igaz-e, jellemző-e, amit állítani készülünk. És most nem az olyan 
alapvető technikák alkalmazására gondolok, mint a forráskritika vagy az újabb for-
rások bevonása, hiszen a gyakorlott kutatók élni szoktak ezekkel.  

A hibakeresés fázisainak megkerülése az empirikus kutatások esetében jellemző 
inkább, amikor egy vagy több adatsorból megkapott eredményeket ellenőrzés nélkül 
tényként kezelünk, és állításokat alapozunk rájuk. Pedig a hiba sokféle lehet. Például 
az, hogy nem tisztított adatokkal dolgozunk, mondjuk az idő sürgetése vagy a pénz-
hiány miatt. Adattisztítás nélkül nem derülnek ki az adatrögzítési hibák, így nem 
ritkán a hibás adatok vezetik a kutatót bombasztikus következtetésekhez. Másik 
tipikus eset, amikor nem vesszük tekintetbe, hogy mekkora elemszámmal végeztünk 
műveleteket. Bármilyen kis elemszámnak lehet százaléka, aránya, összefüggése, és a 
leginkább használt SPSS program ki is számolja nekünk. A probléma csak az, ha 
nem ismerjük fel, hogy kis elemszámra alapoztuk az állításunkat, és ennek valójában 
semmi értelme sincsen.  

Empirikus kutatások adatainak új szempontokat felmutató másodelemzésekor 
különösen fontos a megelőző hibakeresés. Előfordul, hogy értelemszerűnek tűnik 
ráépülni egy már lezajlott kutatás mintájára. Ha azonban nem ellenőrizzük alaposan, 
hogy ez a minta ugyanazt a populációt, iskolatípust vagy térséget reprezentálja-e, 
mint amelyet tovább kutatni szándékozunk, téves állításokhoz juthatunk. Ha a hasz-
nálni kívánt minta például országosan reprezentálta az iskolatípusokat, és a szándé-
kunk az, hogy a regionális elemzéseket is elvégezzük, ellenőrizni kell, reprezentatív-
e a minta a régiókra is, illetve az egy-egy régióra vonatkozó iskolatípus mennyiség 
például elegendő elemszámot takar-e a mintában. Ha nem, az állítások tekintetében a 
hiba ugyanaz lesz, mint a korábban említett esetben. 

A következetesség érdekében itt is hivatkozom a saját példámra. Az állampolgá-
ri nevelésről szóló már idézett nemzetközi kutatási anyagból másodelemzési céllal 
arra voltam kíváncsi, hogy vannak-e a magyar fiatalok között politikai értelemben 
aktív szándékú demokrácia-ellenes csoportok. Izgalmas kutatási témának látszott. A 
kiválasztott kérdésekre adott válaszok alapján találtam is valamennyit, a probléma 
azonban kettős volt. Túl kicsi volt az ide sorolható válaszelemek száma és túl kevés 
a közvetlenül erre vonatkoztatható kérdés ahhoz, hogy kvantitatíve értelmezhető 
állításokat fogalmazhassak meg. Nem tehettem mást, mint hogy egy mérsékeltebben 
érdekfeszítő témával álltam elő azon a nemzetközi konferencián, ahová előzetesen 
már bejelentkeztem.  

Az érvényességi kör meghatározása 
Költői megfogalmazással élve ezen azt értem, hogy ne szárnyaljunk. Konkrétabban 
azt, hogy mindig világosan meg kell mondanunk, állításaink mely körben érvénye-
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sek és mi mindenre nem vonatkoztathatók már. Vagyis következtetéseinkben sem 
mehetünk túl a kutatásból nyert adatokon, még akkor sem, ha logikusnak látszanak.  

A legnyilvánvalóbb példa lehet erre, amikor a tanulói tudásszint-mérésekből 
származó adatok valamely jelenséget igazolnak, mondjuk, hogy alacsony a teszt 
teljesítettsége, és ebből közvetlenül arra következtetünk, hogy csökken az oktatás 
színvonala. Ebből ez nem következik, mert az eredmény érvényességi köre szűkebb. 
Attól függ ugyanis, hogy mire kérdeztünk rá. Ha az alkalmazásképes tudásra, ponto-
san meg kell mondanunk, mit takart ez a követelmények szempontjából, mert itt 
vannak az érvényességi kör határai. Ugyanígy, abból sem következik feltétlenül a 
színvonalcsökkenés általános trendje, ha több korábbi mérés adataira hivatkozunk, 
mert ez csak akkor érvényes állítás, ha ugyanazon a populáción ugyanazt mérték 
vagy mértük. Végképp elvisz minket az adatoktól, ha pusztán logikai oknyomozásba 
fogunk, és anélkül, hogy ezt kutattuk volna, mindjárt meg is mondjuk, hogy mi a 
jelenség oka. Érvényesnek tűnő állításnak látszik, hiszen adatokra hivatkozunk, csak 
éppen az állítás nem az adatokból következik. Még ha a háttérkérdőívben szerepel-
nek is olyan kérdések, melyek a várható jelenségek okait tudakolják, az összefüggé-
sek kimutatása sem jelenti feltétlenül az ok-okozati kapcsolat megtalálását. Egy 
összefüggésben elvileg bármelyik lehet az ok, illetve okozat, ha ennél megállunk, és 
csak adatösszefüggéseket vizsgálunk. 

Az empirikus kutatásokra vonatkozó példák mellett klasszikusan az érvényessé-
gi kör meghatározásának hiányát mutatja, amikor valamely reformcél érdekében a 
nemzetközi tapasztalatokból szemelgetünk. Ennek gyökerei a társadalomtudományi 
kutatásokban oly fontos kontextus feltárás elhanyagolásában keresendők. Valamely 
megoldást érvényesnek tételezünk, anélkül, hogy vizsgálnánk és bemutatnánk, mi-
lyen kontextusban működik a javasolt megoldás.  

Ismét saját kutatási tevékenységem körébe tartozó példákat hozok az érvényes-
ségi kör meghatározásának fontosságára. Amikor a munkatársaimmal három tan-
tárgyterületen komputerizált feladatbank fejlesztésbe fogtunk egy bilaterális projekt 
keretében, tárgyanként néhány iskola 200 tanulójának tesztelése alapján végeztük az 
elemzéseket. Elvileg világos volt, hogy az itemek jóságát ellenőrizzük a szokásos 
itemparaméterek (pl. nehézségi szint) meghatározása mellett. Ehhez képest a kollé-
gáim szomorú beszámolót tartottak arról is, hogy milyen gyengén teljesítettek a 
magyar tanulók a holland tanulókhoz képest. Egyszerűen elfeledkeztek arról, hogy a 
mérési eredmények érvényességi köre nem terjedhet ki a tanulók tudására, már csak 
a reprezentatív minta hiánya, a próbatesztelés célja és egyéb körülményei miatt sem.   

Másik példámat a vizsgareformmal kapcsolatos nemzetközi kutatásaimból merí-
tem. Többekkel egyetemben engem is elvitt a hév, hogy vigyázó szemünket az an-
gol-szász országokra vetve, az egységes, külső és standard érettségi modell beveze-
tésével lássuk kiválthatónak a felvételi vizsgát. A nemzetközi tapasztalatokra való 
hivatkozásunk azt sugallta, mintha maga a vizsgamodell lenne az a kontextus, ami-
nek a keretében a kettős vizsgáztatás megszüntethető. Majd 10 év kellett ahhoz, 
hogy a tárgykörben jobban elmélyülve megtaláljam a valódi érvényességi kört. Ne-
vezetesen, hogy a felvételi vizsga kiváltási lehetősége nem az érettségi modelljében, 
hanem az adott ország iskolaszerkezetében gyökerezik. Egészen pontosan az iskola-
szerkezet szelekciós mechanizmusában. Felvételi szelekcióra ott van szükség, illetve 
szükség van a felvételi szelekcióra ott, ahol az iskolaszerkezet nem tagolt, vagyis 
középfokon nem zajlik le az elő-szelekció a továbbtanulók kiválasztására. Mindez 
persze nem magát a reformkoncepciót, hanem az ok-okozati összefüggések kimuta-
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tását befolyásolta, de a felelősségteljes kutatói magatartás szempontjából ez mégis 
csak lényeges.  

Rövid kitérőként meg kell jegyeznem, hogy ma már más a kontextus, amiben a 
vizsgamodell érvényességi köre megragadható. Korábban a mennyiség korlátozásá-
val történő minőségi szelekció, a felsőfok tömegesedése miatt azonban ma inkább a 
mennyiségi korlátozás nélküli minőségi szelekció célja határolja be az érvényességi 
kört, azaz a felsőfok minőségi tagoltságának az intézményesítését, ami a bolognai 
folyamatban is nyilvánvalóan tükröződik. 

A téves hipotézisek beismerése 
Most veszem észre, hogy kissé előreszaladtam, hiszen a téves hipotézisek beismeré-
sének alapfeltétele, hogy legyen hipotézis. (Annak meg persze az, hogy legyen prob-
léma, amit fel akarunk tárni vagy meg akarunk oldani. De ezt most hagyjuk.) Annak 
ellenére, hogy a hipotézis a kutatásmetodikai algoritmus elengedhetetlen része, na-
gyon sok esetben, és főként az empirikus kutatások esetében egyszerűen nincs hipo-
tézis. Nem tudja a kutató, hogy mit keres, ami ugye nem baj, hiszen az adatokból 
úgyis kijön valami. Azokból ugyan nem jön ki semmi, legalábbis önmaguktól nem. 
És ilyenkor jön az utóhipotézis. Nagyon sok bajjal jár, mert ekkor jövünk rá igazán, 
hogy mit nem kérdeztünk meg, ami utólagosan már aligha korrigálható. Legfeljebb a 
következő mérésben, és ha így van, ez sem kevés. 

De lássuk azt az esetet, amikor van hipotézis, csak tévesnek bizonyul. Vagy úgy, 
hogy az adatokból nem igazolható az előfeltevésünk, vagy úgy, hogy az adatok 
valamiért nem adnak választ a feltett kérdésre. Lehet, hogy véletlen vagy gyenge az 
emlékezetem, de én nem olvastam, nem hallottam olyan kutatási beszámolót, ame-
lyik azzal kezdődött volna, hogy nem volt vagy téves volt a hipotézis. Pedig 
revelatív ereje lenne, hiszen ez olyan, mint az énekelhető popzenei közhely, min-
denki átéli, csak szégyelli egyedül kimondani. A hasznáról nem is beszélve, különö-
sen, ha az okok keresésével, kutatásmetodikai önelemzéssel párosul.  

Sok évvel ezelőtt, a Monitor mérések eredményeinek feldolgozása során, egy 
kutatásvezető kollégám azzal nyaggatta a munkatársait, hogy nem baj, ha nincsenek 
még adatok, írják meg a tanulmányaikat. Majd később, az adatok függvényében 
módosíthatják. Nem váltott ki nagy ambíciókat ezzel, a feladatot lehetetlennek tar-
tották. Nem régen jöttem rá, hogy igaza volt. Ez lett volna a legegyszerűbb módja 
annak, hogy ellenőrizzük, volt-e valódi kutatási hipotézisünk, tudtuk-e, hogy mit 
keresünk és megtaláltuk-e azt, amit vártunk.  

Egyetlen esetben vallottam be egy empirikus kutatásról szóló külföldi előadá-
somban, hogy téves volt a hipotézisem. A közönség felszabadult együttérzéssel 
fogadta. Addig ez nem jutott eszembe. Azt tettem, amit bárki más. Vagy utóhipoté-
zissel éltem vagy természetesnek vettem, hogy megváltozott hipotézissel dolgozom. 
Ma már sajnálom. 

A kutatás követhetően korrekt leírása 
Ezt a pontot megint csak az empirikus kutatásokra hegyezem ki, mert ez az a terület, 
ahol a kutatás követhetően korrekt leírásának hiánya szinte értelmezhetetlenné teszi 
az eredményeket az olvasó vagy más kutató számára. Vegyük ezúttal is a méréseket. 
Ha nem írjuk le a hipotézist, a kutatás teljes folyamatát, benne a mintaválasztás 
módját és menetét, a kérdőív vagy teszt, illetve háttérkérdőív mögötti megfontoláso-
kat, pl. a tesztmátrixot, nem mellékeljük a mérőeszközt vagy legalább a továbbiak-
ban már nem használatos itemeket stb., hanem csak az eredményeket és saját állítá-
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sainkat, következtetéseinket közöljük, a kívülálló képtelen lesz megítélni a kutatás 
hitelességét. Lehet, hogy emiatt olyasmire is vonatkoztatja majd az eredményeket, 
amire egyáltalán nem vonatkoztatható.  

Saját szakirodalmi olvasmányaim körében a rosszak mellett sok jó példát is ta-
láltam a kutatás követhetően korrekt leírására. Általában a technikai riportok szol-
gálnak erre. A bevett gyakorlat többnyire az, hogy főként terjedelmi okokból, a 
technika és az eredmény elválik egymástól a publikációkban. Amit igazán hiányo-
lok, az nem is a technika formális leírása, inkább annak az eredményekkel összeve-
tett probléma-centrikus megközelítése. Azt például, hogy miként lehetett volna job-
ban vagy másképpen csinálni. Miért ezt vagy azt az eljárást választották. Mire volt 
jó, mire kaptak választ és mire nem. Vagyis hol voltak a kutatás folyamatában a nem 
várt problémapontok vagy a nem tervezett, kutatásmetodikai értelemben vett elágazások. 

*** 
Lukács Györgynek tulajdonítják azt a mondást, hogy a teljesítmény karakter 

kérdése is. Malíciával szólva, ő aztán igazán tudhatta. Azért mélységesen igaz ez a 
mondás. Nem csak primer értelemben, amennyiben szorgalom, kitartás, lemondás 
nélkül nem jöhet létre értékes teljesítmény, hanem a bátorság értelemében is. Abban 
az értelemben, hogy ne tekintsük mérlegelés tárgyának, jót tesz-e nekünk, ha meg-
mondjuk, amit gondolunk. Ne habozzunk visszakozni és kinyilvánítani, ha tévedünk. 
Ne nézzük el, tegyük szóvá a dilettantizmust, a szakszerűtlenséget, még akkor is, ha 
az életünk több szférájára kiható hatalomba burkolózik. Bátorság kell ahhoz, hogy 
semmi se írhassa felül a saját magunk és a mások iránti igényességünket. Mert, hogy 
minőségérzék és valódi tudományetikai felelősség csak megalkuvás nélkül működik. 

 

 

A PTE FEEK és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2004 decemberében indított 
útjára egy időszaki kiállítás-sorozatot, mellyel elérhetővé teszik a Baranya Megyei Múze-
umok Igazgatóságának kiállítási anyagait. A sorozat 2004 decemberében a Biedermeier 
Karácsonnyal kezdődött, majd 2005 tavaszán a Paraszt Húsvéttal folytatódott. Leg-
utóbb a borkultúra témáját mutatta be a tárlat. 

E számunkat az eddigi kiállítások fotóval illusztráljuk. Képünkön: Huszár Zol-
tán, Baranya Megyei Múzeumok igazgatója és Koltai Dénes, a FEEK dákánja. 


