
Pesti János (1928–1999) 

A „Történelemtanítás” olvasószerkesztője, az Országos 
Pedagógiai Intézet (OPI) docense, a Tankönyvkiadó 
szerkesztője, tankönyvíró és történelemdidaktikus. A Tolna 
megyei Sárszentlőrincen született, középiskoláit 
Székesfehérvárott végezte, majd 1951-ben a pécsi tanárképző 
főiskolán, 1958-ban pedig az ELTE-n szerzett magyar-
történelem szakos tanári oklevelet. Közel félévszázados 
pedagógiai pályáját székesfehérvári középiskolai működése 
fogta keretbe 1993-ig, de utolsó éveiben 1997-ig gazdaság- és 
művelődéstörténetet tanított a Janus Pannonius 
Tudományegyetem kihelyezett karán. 16 évig volt történelem-
szakfelügyelő, lokálpatriótaként szerkesztette a Fejét Megyei 
Szemlét és a Népművelők Fórumát. Érdekelte a felnőttoktatás 

is, amit az bizonyít, hogy tanított esti és levelező tagozaton közép- és főiskolás 
hallgatókat egyaránt. 1975-ben az Országos Pedagógiai Intézet történelem 
tanszékére nevezték ki docensnek. Innen a Tankönyvkiadóba vezetett az útja, ahol 
nyugdíjazásáig végezte a történelem- és filozófiakönyvek szerkesztését, miközben 
maga is írt, elsősorban estis tanulóknak szóló történelemtankönyveket. (Az egyikért 
nívódíjat is kapott.) Ő szerkesztette a Történelemtudomány új eredményei c. sorozatot, 
melyben – többek között – Bartha Antal, Gergely Jenő, László Gyula, Makkai László 
és R. Várkonyi Ágnes kötetei jelentek meg. Ekkor volt a módszertani folyóirat, a 
Történelemtanítás olvasószerkesztője is, akárcsak a Ma és Holnap c. Fejér megyei 
periodikumnak. 70. születésnapján még kötettel tisztelgett előtte Székesfehérvár 
városa, valamint magas állami kitüntetést vehetett át a köztársasági elnöktől, de ezt 
követően a súlyos betegség diadalmaskodott felette. 
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