
Bernáth János (1931–1987) 

Szakvezető tanár, szakfelügyelő, történelemdidaktikus. A pécsi Pedagógiai Főiskolán 
végzett, pályája kezdetén annak gyakorlóiskolájában tanított, később szakfelügyelő 
lett. Az egyetemi diploma megszerzését követően 1968-tól a pécsi Tanárképző 
Főiskola tanára volt, egészen 1987-es nyugdíjazásáig. A történelemtanítás 
módszertanát és a magyar középkor történetét oktatta. A történelemórai rajzolásnak 
és az állampolgári ismeretek tanításának volt kiemelkedő szakembere, de kísérleti 
munkafüzetei is ismertek voltak. Nevéhez szakmódszertani jegyzetek, segédkönyvek 
és tankönyvek fűződtek. 
Munkái: 

 Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. Szerk.: Annási Ferenc. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1965.  

 Történelemmagyarázó rajzok az általános iskolák 5. és 6. osztályai számára. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 

 Mit készítsünk, mit rajzolunk a történelemórára? Szerk. Vladár Ervin. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. (Bodó Lászlóval, Horváth Zoltánnal, Szebenyi 
Péterrel) 

 A történelem tanítása – Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. (Annási Ferenccel) 

 Történelem és állampolgári ismeretek az általános iskolák 8. osztálya számára. 
II. kötet. Szerk. Balla Árpád. Budapest, 1984. (Balla Árpáddal és Helméczy 
Mátyással) 

Irodalom: 

 Szabolcs Ottó: Mit készítsünk, mit rajzoljunk a történelemórára? 
Tankönyvkiadó, Budapest,, 1970. Történelemtanítás, 1971. 2. sz. 24-25. l. 

 Sz(ebenyi) P(éter): Bernáth János (1931–1987). Történelemtanítás, 1988. 1. 
sz. 15. l. 

Bíró Sándor (1907–1975) 

Tanár, tudományos kutató, történész, a neveléstörténet 
kandidátusa. A Hargita megyei Alsósófalván született. A kolozsvári 
református teológiai akadémián és az egyetemen, valamint a 
párizsi Sorbonne-on tanult. 1932-ben egyetemes és román 
történelemből, valamint francia nyelv és irodalomból szerzett tanári 
oklevelet. 1932–44-ig Kolozsvárott tanár, közben a Református 
Teológián magántanárrá képesítették (1937). A budapesti 
egyetemen 1942-ben doktorált. Több cikke, tanulmánya jelent meg 
erdélyi magyar folyóiratokban, kiadványokban. Történeti kutatásai 
előterében is Erdély históriája állt. A háború végén Magyarországra 

települt, előbb Debrecenben, majd Budapesten volt középiskolai tanár. 1948-ban a 
budapesti egyetemen magántanár lett. 1953-tól az ELTE Neveléstudományi 
Tanszékének oktatója, 1964–74-ig tudományos kutatója, főmunkatársa. 1961-ben 
neveléstörténetből kandidált. 1959 és 1964 között ismét középiskolai tanár volt. 
Nyugállományba vonulását követően Franciaországba ment, és Antibes-ben halt meg. 
Tantárgytörténeti és Erdély történelmével kapcsolatos kutatásai a legjelentősebbek. 



 Munkái: 

 Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli 
tankönyvirodalom tükrében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1960. 

 A magyarság közművelődési helyzete Nagy-Romániában. In: 
Kisebbségben és többségben, románok és magyarok 1867–1940. Bern, 
1989. 155-250., 409-494. l. 

Irodalom: 

 Vörös Károly: Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a 
korabeli tankönyvirodalom tükrében. Budapest, 1960. Századok, 1966. 215-
217. l. 

 Veress Judit: Dr. Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében 
a korabeli tankönyvirodalom tükrében. Pedagógiai Szemle, 1961. 4. sz. 374-
377. l. 

 Mester M.: Bíró Sándor. In: Kisebbségben és többségben, románok és 
magyarok 1867–1940. Bern, 1989. XI-XIV. l. 
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