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Mészárosné Darvay Sarolta köszöntése 
 

A magyar biológiai antropológia abban 

szerencsés helyzetben van, hogy ezen a 

szakterületen számos női kutató, oktató végzett és 

végez hasznos tevékenységet. Közéjük tartozik 

Mészárosné Darvay Sarolta is, akinek jó 

egészséget és sok sikert kívánva ez alkalommal 

köszöntünk 60. születésnapja alkalmából. A 

köszöntés egyik módja az is, hogy a jövő számára 

is maradandó módon tekintjük át életútját. 

Várpalotán született 1968. július 20-án. A 

debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 

1981-ben kapott biológia-földrajz szakos 

középiskolai tanári diplomát. Ugyanezen az 

egyetemen 1984-ben „Az értelmi fogyatékosok 

testi fejlődése” című disszertációjával summa cum 

laude eredménnyel egyetemi doktori címet ért el. 

További tudományos minősítést, PhD fokozatot is 

az említett egyetemen kapott 1998-ban, „A 10–14 

éves gyermekek szocio-demográfiai és biológiai 

jellemzői, viselkedésproblémái” című tanulmányával. 2014-ben neveléstudományból 

habilitált. Angol és német középfokú nyelvismerete van. 

1986-ban ment férjhez, 1991-ben István nevű fia született. 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy érdeklődése szoros kapcsolatban van a gyermekekkel. 

Első munkahelye tanárként Várpalotán a 6. számú általános iskolában volt (1981). 

Ugyancsak egy évig a várpalotai Thury György gimnáziumban tanított (1982). Innen 

került Budapestre az Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyi Intézetbe, ahol 1983 

és 1998 között humánbiológusként tevékenykedett. 

Közben 1993 és 1996 között Budapesten a Belvárosi Egészségügyi Szakközépiskola 

és Gimnázium tanára is volt. 1997–1998-ban a Zsigmond Királyi Líceumban tanított. 

1998-ban a budapesti Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszékén főiskolai 

docensnek nevezték ki. 2000-től az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán továbbra 

is főiskolai docenskén tevékenykedett, míg végül 2010-től jelenlegi munkahelyén az 

említett Kar Természettudományi Tanszékének tanszékvezetője lett. 

Felsőoktatási munkakörében elsősorban az egészségüggyel és neveléssel kapcsolatos 

tantárgyakat oktatott. Így többek között egészségtant, egészséges életmódra nevelést, 

anatómiát, természetismeretet, kórházi gyakorlatot. 

2008 és 2012 között csecsemő- és gyermeknevelési tananyagot készített, az oktatás 

szervezője, lebonyolítója volt. 

Jelentősek a hallgatók tudományos-szakmai munkájának segítésében elért 

eredményei. 2004 és 2014 között az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon hat 

hallgatója első, kettő második, három harmadik díjat nyert, négy hallgatója egyéb 

tudományos elismerésben részesült. 
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Kiemelkedő oktatási munkája mellett jelentős a tudományos tevékenysége is. 1977 és 

2014 között 13 kutatási pályázat résztvevője volt. Tagja volt az Országos Csecsemő- és 

Gyermekegészségügyi Intézet Euro-Growth Study megnevezésű longitudinális 

epidemiologiai kutatásának, amely 11 ország részvételével valósult meg. 12 PhD 

eljárásban volt bizottsági tag vagy opponens. Hazai és nemzetközi folyóiratokban 62 

közleménye jelent meg, előadás kivonatainak száma 32. Három könyv és 13 könyvrészlet 

szerzője. 

Elsősorban az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán különböző bizottságokban végzett 

tudományos közéleti tevékenységet. Számos tudományos társaságnak volt vagy jelenleg 

is tagja. A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaságnak (1989), a Magyar Család- és 

Nővédelmi Társaságnak (2000), Magyarhoni Földtani Társaságnak (1985–2017), Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesületének (2006–2014), Magyar Biológiai Társaság Embertani 

Szakosztályának (1981-től), amelynek vezetőségi tagja volt (2005), a Magyar Biológiai 

Társaság alelnöke volt (2011–2018), Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek (2000-

től), Magyar Pedagógiai Társaságnak (2010-től), Magyar Tudományos Akadémia 

Antropológiai Bizottságának, Országos Programfejlesztő Bizottság Csecsemő- és 

Kisgyermeknevelő bizottságának tagjaként tevékenykedett, illetve jelenleg is aktív 

tagjaként végez munkát. Erasmus oktatói kapcsolata van a freiburgi, barcelonai, 

santiagoi, komárnói felsőoktatási intézményekkel. 

2009-ben az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Quint József emléklap 

kitüntetését vehette át. 2016-ban az ELTE Rektori kiválósági különdíját, 2017-ben pedig 

az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Diákokért Emlékérmét nyerte el. 2017-ben az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának Brunszvik Teréz díjával tüntették. 

A felsorolásból kitűnik, hogy Darvay Sarolta oktatói kutatói tevékenysége elsősorban 

a csecsemő- és kisgyermeknevelés területére irányult, ahol jelentős eredményeket ért el. 

További munkásságához ezúton kívánunk jó egészséget és sok sikert! 

 

Farkas L. Gyula 

 

 


