
 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyari Beck István 

özvegye, Zsóka asszony méltónak talált arra, a Magyar 

Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya és a 

Professzorok a hazáért Civil Társaság nevében pár percben 

méltathassam a professzor úr életművét.  

 

 

1. 1987-ben találkoztam először a professzor úrral, amikor a 
kreatológiáról tartott előadást a Zsolnai József vezette kísérleti 
iskolában, Törökbálinton. A témát később mások is fontosnak 
tartották, és az elmúlt évtizedekben az általa kezdeményezett 
kreativitás kultúrája ma már széles körű intézményhálózattal és 
költségvetési forrásokkal rendelkezik. 

 

Magam is hasonló irányultságú iskola kutatóként dolgoztam 
akkor, és magával ragadott Magyari Beck István karizmatikus 
egyénisége, eleganciája, interdiszciplináris műveltsége, a jövő 
nemzedék formálása iránt elkötelezett attitűdje.  
A gyermekek fejlesztési lehetőségét mindketten az együttműködő 
szervezeti kultúra kialakításában láttuk.    

        

2. Magyari Beck professzor úr sokirányú érdeklődése, amely 
átfogja a pszichológia, a filozófia, az irodalom, a történelem, a 
kultúra-gazdaságtan, a genetika, a pedagógia, és a 
szervezettudományokat, és amely egy komplex 
társadalomfejlesztési koncepcióban, az alkotás-elméletében, 
vagyis a kreatológiában teljesedett ki.   
 
Munkásságában a kultúra és a civilizáció konstruktív és destruktív 
elemeit, az értéktartalmat állította összefügésbe, melyben az 
emberi alkotások megjelennek.   
Erről szólnak könyvei, és tanulmányai, erről beszélt nagy hatású 
előadásaiban itthon és külföldön egyaránt. Érdemes talán itt 
néhány könyvének, tanulmányának címét idézni:   
- A homo oeconomicustól a homo humanusig;  
- A kultúra missziója és a pénz drámája 



- Az új születése 
- Vázlatok az alkotó teamről 
- Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok 
- Száműzött értékeink 
- Érték és pedagógia. 
- Az egyes ember célja elsősorban az emberség kell legyen. 
- A pedagógia történelmi vesszőfutása és annak okai. 
- Pedagógia - az ötödik hatalmi ág. 
- Tudásunk fonnyadó almája. 

 
3. Eszméi terjesztéséhez kiváló keretet nyújtott a Corvinus Egyetem, 

az Iparművészeti Egyetem, az Országos Közoktatási Intézet és 
számos társadalmi szervezet itthon és külföldön egyaránt. Ezek 
közé tartozik a Magyar Pszichológiai Társaság, a Magyar 
Professzorok Világtanácsa, a Magyar Közgazdasági Társaság, 
ahol korábban alapító tagja volt a Kultúra-gazdaságtan, majd pár 
évvel ezelőtt a Demográfiai Szakosztálynak, és mindkét 
szervezetnek tiszteletbeli elnöke. 

 

A Corvinus Egyetem rektora, Takáts Előd méltatásában azt írta, 
hogy „Magyari-Beck István az egyetem meghatározó és nagyra 
becsült tanára volt”, aki „nemcsak tanított, hanem karizmatikus 
kisugárzásával nevelt is”. 
 
2016-ban hívta életre a ”Professzorok a Hazáért” civil társaságot, 
melynek missziója hazánk nemzetben gondolkodó 
értelmiségének összefogása, közös gondolkodásra hívása. A 
távoli tudományterületeket összefogó műhely célja a korunk 
erkölcsi és gazdasági ingoványából kivezető utak megtalálása. A 
Társaság a mai napig rendszeresen tart előadásokat.  

 
 

 
4. Termékeny, alkotó életének évtizedeiben 30 könyvet, 232 

tanulmányt jelentetett meg magyar és angol, lengyel, orosz és más 
nyelveken. 43 alkalommal adott elő nemzetközi konferenciákon, 
és tartott előadásokat az Egyesült Államokban, Izraelben és 
másutt. Számos országban megfordult kutatási ösztöndíjakkal, és 



elnyerte itthon a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat is. Az Egyesült 
Államokban megkapta az Alex Osborn Professzori kinevezést, amit 
köztudottan csak néhány tudós nyerhet el a világon 

 
Gondolatait a legrangosabb hazai tudományos folyóiratok 
méltatták, terjesztették, többek között a Magyar Pszichológiai 
Szemle, az Ergonómia, a Munkaügyi Szemle, a Magyar 
Tudomány, a Magyar Építőművészet, a Közgazdasági Szemle, a 
Vezetéstudomány, a Pedagógiai Szemle, a Gazdaság és 
Társadalom, a Fejlesztő Pedagógia, a Valóság, a Magyar 
Felsőoktatás, az Iskolakultúra, a Társadalomtudomány és még 
sorolhatnám.  
 
Magyari Beck professzor úrral 2015-ben találkoztam másodszor, 
amikor – az iskolakutatások folytatásaként - nemzetünk 
demográfiai krízisével szembesülve, az általa vezetett 
Kultúragazdaságtan Szakosztályban bemutathattam kutatásaimat. 
A professzor úr azonnal megértette a téma jelentőségét, és 
kapcsolatrendszerét mozgósítva teret kívánt nyitni a 
kezdeményezésnek. Így kerülhetett sor arra, hogy a Magyar 
Közgazdasági Társaság keretében – Bacsó Anna szervezésében – 
megalakulhatott a Demográfiai Szakosztály, amely azóta 
rendezvényeivel igen komoly aktivitást és népszerűséget vívott ki 
magának. A professzor urat a Szakosztály tiszteletbeli elnökévé 
választotta. 
 
Magyari Beck István életművét áttekintve tisztelettel adózunk 
fáradhatatlan munkássága és eredményei előtt, és reméljük, hogy 
emlékezete egy hozzá méltó konferencián folytatódik.  
        

 


