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Dr. Mészáros István professzor úrnak 

  
 A professzor urat nem kell különösebben bemutatnom a magyar 

pedagógustársadalomnak, hiszen sok évtizedes kiemelkedő tudományos és ok-
tató-nevelő munkássága folytán neve jól ismert nem csak szülőhazájában, Ma-
gyarországon, hanem annak határain túl is. Mégis úgy gondolom, hogy születé-
sének 85. évfordulója jó mementóul szolgál gazdag életpályájának – ha nem is 
teljes – bemutatására. 

1927. január 26-án született Pestújhelyen. 
1958-ban Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanári oklevelet, majd 

1959-ben ugyanott egyetemi doktori fokozatot szerzett. 
1960-ban középiskolai tanárként publikálta első írását. 
1963–1968: az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa. 
1965–1976: a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstörténeti Albizott-

ságának tagja, majd titkára, ugyanebben az időszakban szerezte meg az akadé-
miai doktori címet. 

1967–1976: a Magyar Pedagógia című szakfolyóirat technikai szerkesztője. 
1973: a neveléstudományok kandidátusa. 
1968–1988: adjunktus, docens, majd professzor az ELTE Bölcsészettu-

dományi Karán. Az itt töltött két évtized alatt sok tanítványa szerzett kandi-
dátusi fokozatot az ő irányításával. 

Bár tanári-professzori, lapszerkesztői és akadémiai titkársági tevékenysége 
is szervesen életpályájához tartozik, legfontosabb részét azonban a tudományos 
kutatás képezi. Általa vált az egyetemes neveléstörténet nemzetközileg is elis-
mert tudósává. 

Fő kutatási területe a magyar kultúrtörténet, és ezen belül is a 
neveléstörténet. Elsősorban a Kárpát-medence magyar oktatásügyét veszi gór-
cső alá, de betekintést nyújt az egyetemes neveléstörténet jó néhány kérdésébe 
is. Kutatói „ars poeticáját” így fogalmazta meg: „A neveléstörténetet nem lehet 
más tudományterületektől elszigetelten vizsgálni. Egyetlen hatalmas ívben lát-
tam és láttattam a hazai oktatás- és nevelésügy ezer esztendős történetét.” 

Műveinek nagy érdeme, hogy az éppen uralkodó kommunista kultúrpoli-
tika dogmáitól mentesen, a megalkuvás nélküli objektivitás szellemében tárja az 
olvasó elé a különböző korok nevelésügyének kérdéseit. De figyelme nem szo-
rítkozik csupán a magyar oktatásügyre: több munkájának tárgya a történelmi 
Magyarország német, szlovák, szerb, román, horvát iskoláknak egyes kérdései, 
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illetve az egyetemes neveléstörténet egy-egy kiemelkedő személyiségének mun-
kássága (Comenius). Külön is említésre méltó, hogy akkor sem kerülte meg, 
hallgatta el az egyház szerepét, amikor a hivatalos kultúrpolitika által ez nem 
volt ajánlott kutatási terület. 

Műveit a tudományos igényesség, alapos dokumentáltság, logikus szerke-
zet, nyelvi pallérozottság jellemzi, de azokról sem feledkezett meg, akik a neve-
léstörténetben kevésbé jártasok, de érdeklődnek iránta. Elsősorban számukra 
írta a szórakoztató stílusú műveit, amelyekben mindenki számára könnyen ért-
hetően, igen-igen olvasmányos – mondhatni játékos – nyelvezeten alapfogal-
makat ismertet, eseményeket, dokumentumokat magyaráz meg, ízelítőt ad a 
tanár-diák, diák-diák viszonyról és más, kuriózum számba menő kérdésekről a 
neveléstörténet különböző korszakaiból. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezzel új 
stílust vezetett be a magyar neveléstörténet-írásba, de ezen túlmenően, több év-
tizedes jelenlétével az egyetemi katedrán, a szakmai-tudományos életben jelen-
tős hatást gyakorol a neveléstörténeti kutató- és feldolgozómunka fejlődésére. 

Szinte lehetetlen hiánytalanul számba venni a Professzor úr tolla alól ki-
került írásokat – több mint 60 önálló kötet, a szakfolyóiratokban, kiadványok-
ban közölt közel 1000 cikk, tudományos és ismeretterjesztő előadások százai, 
szakszerkesztő a Pedagógiai lexikonban – ezért csupán a legfontosabb 
(legalább is általam annak tartott) művei közül sorolok fel néhányat. Közülük 
kétségtelenül kiemelkedik Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között 
című (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981), amelyet a legjelentősebb magyar ne-
veléstörténeti munkák között tart számon szakirodalmunk. 

A többi munkái közül említsük meg: A középkori nevelés (1964), A 
Szalkai-kódex (1972), Mióta van iskola (1982), Népoktatásunk szervezeti-
tartalmi alakulása 1777–1830 között (1984), A humanizmus és a reformáció-
ellenreformáció nevelésügye a 15–16. században (1984), Középszintű iskoláink 
kronológiája és topográfiája 996–1948 (1988), Iskolatörténeti kaleidoszkóp I–
II. (1989), A magyar tankönyvkiadás története (1989), Mindszenty és Ortutay 
(1989), Teleki Pál nemzetnevelő programja (1991), A magyar nevelés és 
iskolatörténet kronológiája 996–1996 (1996), Magyar iskola 996–1996 (1997), A 
katolikus iskola ezeréves története Magyarországon (2000). 

E hiányos felsorolásból is érzékelhetjük Mészáros István professzor úr 
rendkívüli kreativitását és sokoldalúságát. 

Több munkáját más nyelvre is lefordították. Így például az 1999-es frank-
furti nemzetközi kiállításra német, illetve angol nyelven jelentek meg: Die 
Geschichte des tausendjahrigen ungarischen Schulwesens, TheThousand-Year 
of History of Schools in Hungary. 
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Tudományos munkásságának elismeréseként több kitüntetésben része-
sült: 1990: Apáczai Csere János-díj; 1998: Stephanus-díj; 2001: Fraknói-díj, 
2012: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja. 

Nem lenne teljes a kép, ha a tudós professzor mellett nem szólnánk 
Mészáros Istvánról, az emberről. Több mint két évtizede fűz egymáshoz baráti 
munkakapcsolat, így hát volt időm-lehetőségem megismerni emberi arculatát is: 
ügyszeretetét, lelkesedését, áldozatkészségét, lelki melegségét, szerénységét. Egy 
néhány évvel ezelőtt vele készített interjúban „közlegény”-nek nevezte magát. 
Rá igazán illik az a mondás, hogy „van mire szerény legyen!” 

A fentiek igazolására megemlítenék két példát. 
Húsz évvel ezelőtt „ideát” egy lelkes csapat úgymond „nagy fába vágta a 

fejszét”: megírni az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetét. Jóformán a 
semmiből, hiszen e tárgykör kutatása a rendszerváltás előtt tabutéma volt. Tu-
datában voltunk annak, hogy a sok évtizedes elzártság miatt „külső” segítség 
nélkül ez nem sikerülhet. Mint „csapatkapitány”, kinéztem a nevét a Pedagógiai 
lexikonból, felhívtam telefonon, felvázoltam tervünket, és arra kértem, vállalja 
el az anyag lektorálását. És Ő nem hivatkozott nagy elfoglaltságára, távolságra, 
a kapcsolattartás nehézségeire, gondolkodás nélkül eleget tett felkérésemnek. 
Ellátott a tárgykör kutatásához nélkülözhetetlen forrásmunkákkal, tanácsokkal, 
és lektorálta – semmiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül! – a több mint ezer 
oldalas – mi tagadás, nem egy esetben így-úgy írt – kéziratot. Abban tehát, hogy 

Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai 1777–2000 című kötet a könyvtá-
rak és a pedagógusok könyvespolcain állhat, Mészáros István professzor úrnak 
elévülhetetlen érdemei vannak. A „csapat” nevében ezúton is köszönet érte. 

 De a Székelyföldhöz más kapcsolat is fűzi a Professzor urat. 1996-ban az 
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége szervezésében méltóan meg kívántunk emlékezni a magyar iskola 
millenniumáról. A rendezvénysorozat szervezői díszvendégnek Őt kérték fel, 
amelyet szívesen elvállalt, és így hallgathattuk magas szintű, érdekes előadásait, 
együtt éltük át a felemelő esemény minden mozzanatát, együtt barangoltuk be a 
Székelyföld tájait, látogattuk meg iskoláit és történelmi nevezetességeit. Köszö-
net ezért a közös élményért is. 

  

 Kedves Professzor Úr! 
 

 A születésnapi köszöntőkor szokás jókívánságokon és köszöneten kívül 
azt kívánjuk, hogy oktatásügyünkkel – amelynek kutatásával sorsa összeforrt – 
kapcsolatban megfogalmazott vágya Önnek is teljesüljön: „Iskoláink száz év 
után is – ahogy 1000 éven át – magyarok és egyben európaiak legyenek.” Az 
ebben való hitünk legyen a legszebb születésnapi ajándék. 


