
Filla István (1909–1982) 

Vezető szakfelügyelő, tankönyvíró, történelemdidaktikus. 1937-ben szerzett diplomát 
a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán. 1940-től a Budapesti Eötvös 
Gimnáziumban kezdhette tanári pályáját, és a legnehezebb időszakban, 1952-ben lett 
a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium munkatársa, egy évvel később tanszékvezetője, 
mely munkakört 1974-es nyugdíjazásáig betöltött. Részese volt az 1960–70-es évek 
reformmunkálatainak, tankönyveiből, olvasókönyveiből nemzedékek tanultak, 
tanulnak máig az ország általános iskoláiban, kézikönyveit történelemtanárok ezrei 
használták/használják, forrásszemelvény-gyűjteménye a középiskolai 
történelemtanítás fontos segédanyaga volt. Aktív élete mégis a gyakorlat, a 
tanügyirányítás volt, vezető közreműködés a történelemtanárok továbbképzésében. 
Több kitüntetés birtokosa (pl. Kiváló Tanár), de 1970-ben első történelemtanárként 
kapta meg a főváros Pro Urbe kitüntetését. Ókortörténeti tankönyvei fél évszázada 
vannak jelen az általános iskolai tanítási gyakorlatban. Titka az volt, hogy látványos 
sikerek között is képes volt állandóan megújulni, és tudott a gyermekek nyelvén írni. 
Mindemellett polihisztor is volt, a történelem tudóstanára. 
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