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Számok, tények, adatok 
a TÁRSADALOM ÉS OKTATÁS 

sorozatról 

Oktatás és társadalom-mal, az utóbbi pedig a 
többféle neveléstudományi arculatot egyesítő 
Iskolakultúra könyvek kiadója is.)

Egy társadalomtudományi sorozat bemu-
tatásához csak kevéssé alkalmas a – főképp 
természettudományi folyóiratokra megalko-
tott – impaktfaktoron, citációs indexen alapu-
ló tudománymetria. Talán jobban is tesszük, 
ha nem a sorozat, hanem a szerzőkből, szer-
kesztőkből alkotott virtuális csoport jellem-
zéséhez használjuk a számokat – de célszerű 
nem csupán tudománymetriai, hanem szé-
lesebb értelemben vett tudományszociológi-
ai objektivációkat alkalmazni.

Hét személyre jellemző, hogy egynél több 
kötettel4 járult hozzá a sorozathoz, így a har-
minckilenc kötet kapcsán huszonkilenc sze-
mélyt kellett a vizsgálati körbe vonnunk.

A csoport – akárcsak maga az oktatásku-
tatás (Kozma, 2004; Nagy, 2011; Bajomi 2001; 
Semjén 2001; Lukács, 2001; Halász, 2001) – 
interdiszciplináris jellegű: tagjai közül ketten 
szociológusként lettek akadémikusok, a hét 
MTA-doktor között is van szociológus, a 
többiek neveléstudományból szereztek MTA 

A könyvsorozat harminckilenc kötetéből1 két 
háromszerzős és nyolc kétszerzős, illetve 
szerkesztős. A domináns műfaj az egyszerzős 
tanulmánykötet, mely vagy – egy-egy kutatás-
hoz kapcsolódóan – eleve ide készült, vagy 
fo lyóiratban2 megjelent tanulmányok (rész-
ben) átdolgozott változatait közli. Egy kötet 
alap ját MTA doktori disszertáció, négy köte-
tét kandidátusi disszertáció, egy kötetét PhD-
értekezés képezte, egy kötet szövege készült 
korábban idegen nyelven. Egy – szöveggyűjte-
mény jellegű – kötet az oktatáspolitika felső-
oktatási tankönyveként jelent meg, egy pedig 
születésnapi tisztelgő kötetként készült.

A sorozat szerkesztőbizottsága előbb 
Halász Gáborból és Lukács Péterből, majd 
Lukács Péterből és Liskó Ilonából, az utolsó 
időszakban pedig Lukács Péterből, Nagy 
Péter Tiborból és Sáska Gézából állt. A köte-
tek előbb az Oktatáskutató Intézet Edukáció/
Educatio kiadója, majd az Új Mandátum, 
végül a Gondolat Kiadó3 gondozásában jelen-
tek meg. (Megemlítendő, hogy az előbbi két 
kiadó más oktatásszociológiai sorozatokkal 
is jelentkezett: az Educatio könyvek-kel és az 

1 A kötetek listáját lásd e cikk végén.
2 A leggyakoribb ilyen folyóirat az Educatio, melynek 

szerkesztőbizottsága is erős átfedésben van a Társa da-
lom és oktatás szerzői körével. Tudományszocio ló giai 
számítások szerint az Educatio a leginterdiszcipliná ri-
sabb arculatú neveléstudományi folyóirat (Biró, 2009).

3 Az Edukációnál Kravjánszki Róbert, a Gondolatnál 
Berényi Gábor, az Új mandátumnál több szerkesztő 
nevéhez kötődik a kiadással kapcsolatos munka.

4 Kétszerzős kötet esetén egy szerzőre fél kötetnyi 
gyarapodást számítottunk. Így van olyan szerző, aki 
0,33 és van, aki ötkötetnyit hoz a sorozatba.

doktori fokozatot, jellemzően oktatásszocio-
lógiából, ritkábban neveléselméletből, illetve 
oktatástörténetből. A csoport további tizen-
nyolc tagja szerzett kandidátusi vagy PhD-
fokozatot: neveléstudósok, szociológusok, 
közgazdászok, történészek is vannak köztük. 
Ketten vannak, akik neveléstudományból és 
történettudományból is minősítést szereztek, 
egyikük még kandidátusi, másikuk már 
PhD-formában.

A csoport a magyar oktatáskutatás meg-
határozó pozícióit birtokolta az elmúlt ne-
gyedszázadban: öten álltak hosszabb-rövidebb 
ideig a magyar oktatáskutatás két meg hatá-
rozó kutatóintézete5 élén, hárman vezettek 
ilyen irányú doktori programokat, tucatnyi-
an lettek egyetemi tanárok, s vezettek e minő-
ségükben egyetemi és főiskolai tanszékeket, 
egyetemi és főiskolai kutatócsoportokat. 
Hárman töltöttek be felsőoktatási intézmény-
ben vezető – főigazgatói, dékáni, rek torhelyet-
tesi – pozíciót. A tagok több tu catnyi OTKA- 
és más hazai kutatás vezetői voltak, néhány 
tag nemzetközi kutatócsoportokat is vezetett.6

A csoport átlagéletkora magas. Heten 
születtek 1940 előtt, a szerzők zöme 1941 és 
1960 között, s csak néhányan a 60-as és a 70-
es években. Míg az 1990-es években még 
akadtak akkor harmincöt év alatti kötetszer-
zők, a 2000-es években pedig legalább társ-
szerzőként jelen voltak a fiatalok, addig a 
2010-es években a fiatal nemzedék szinte jelen 
sincs a szerzők sorában. A szerzők között 
nyolc nő van, a hölgyek átlagosan fiatalabbak.

Az oktatáskutatás 1991 óta működő szak-
mai szervezetében, az MSZT oktatásszocioló-
giai szakosztályának munkájában a csoport 
nagy többsége részt vesz, a szakosztály vala-
mennyi eddigi elnöke a csoportból került ki. 
Két tudományos szervezet – az Oktatáskuta-
tók Egyesülete és a Magyar Szociológiai 
Társaság – választotta meg a csoport egy-egy 
tagját – egy-egy ciklusra – elnökévé. Az MTA 
Pedagógiai bizottságának a több akadémiai 
ciklus alatt féltucatnyian voltak tagjai – egy 
cikluson át a bizottság elnöke is a Társadalom 
és oktatás köréből került ki. Az MTA Szocio-
lógiai Bizottságának Oktatásszociológiai Al-
bizottságába a csoport majd valamennyi 
tagja meghívást kapott, az MTA Pedagógiai 
Bizottsága Nevelésszociológiai és Neveléstör-
téneti Albizottságai két, illetve négy tagot 
hívtak meg a csoportból. 

Az oktatáskutatás alkalmazott tudomány 
is. Az oktatáskutatás – az 1990 és 2010 közöt-
ti időszakban – az ágazatpolitika egyik leg-
fontosabb szellemi bázisa volt (Setényi, 2001; 
Lukács, 2001; Halász, 2001). A csoport tagjai 
közül hárman gyakorló oktatáspolitikusok 
voltak, tucatnyian működtek szakértőként a 
parlament oktatási bizottságába delegált kép-
viselők, illetve oktatási miniszteri kabinetek 
mellett. A csoporttagok tanácsaira elsősorban 
a liberális és baloldali oktatáspolitikai ténye-
zők voltak kíváncsiak. Egy kötet a rendszer-
váltás utáni első oktatási tör vényt előkészítő 
munkálatok eredményeképpen jelent meg.

A szorosabban vett tudománymetriai 
mu  tatókra térve: a csoport tagjainak közel 
fele nem vezeti adatait a Magyar Tudomá-
nyos Művek Tárában (MTMT), az idősebb 
nemzedék jellegzetesen hiányzik innen. Az 
MTMT tizenhat kutató átlagosan 151 tudo-
mányos művét tartja számon, ez részben az 
eltérő termelékenység, részben a tudományos 

5 Az 1981  óta működő Oktatáskutató Intézet (mely egy 
ideig Felsőoktatáskutató Intézet néven működött) és 
az 1990 óta működő Országos Közoktatási Intézet 
egyike sem létezik már kutatóintézetként.

6 Az adatok forrása a nemzetközi INTERCO-SSH-
kutatás (URL1)  Karády Viktor és Nagy Péter Tibor 
vezetésével készülő magyar adatbázisa.
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pályák hosszúsága szerint erősen szóródik. A 
kétszáznál több művet jegyzők közül ketten 
a hatvanas, ketten a 70-es és egy személy a 
80-as években kezdett publikálni.

A magyar oktatásszociológia – különféle 
tudománymetriai objektivációk szerint – tíz 
legjelentősebb képviselője közül nyolcan 
tagjai a Társadalom és oktatás csoportnak.
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pályák hosszúsága szerint erősen szóródik. A 
kétszáznál több művet jegyzők közül ketten 
a hatvanas, ketten a 70-es és egy személy a 
80-as években kezdett publikálni.

A magyar oktatásszociológia – különféle 
tudománymetriai objektivációk szerint – tíz 
legjelentősebb képviselője közül nyolcan 
tagjai a Társadalom és oktatás csoportnak.
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