
Sebestyén Gyula (1848–1911) 

Királyi tanácsos, tanítóképző-intézeti szakfelügyelő, tankönyvíró. A Tolna megyei 
Gyönkön született, ahol apja gimnáziumi tanár volt. Annak korai halála után Losoncra, 
majd Pestre került, és e két helyen végezte középiskolai tanulmányait is. 1866-ban a 
pesti egyetemre iratkozott be, ahol előbb klasszika-filológiai, majd irodalmi, történeti 
és földrajzi tanulmányokat folytatott. 1874-ben egy fővárosi IV. kerületi községi 
főreáliskolában lett ideiglenes tanár, majd az akkori VII. és V. kerületi főreáliskoláknál 
működött. Ezalatt letette a tanári szakvizsgát, majd a budapesti VI. kerületi állami 
polgári iskolai tanítóképző-intézetben működött, ahol 1893-ban az intézmény 
igazgatója lett. 1894-ben a vidéki állami tanítóképző-intézetek miniszteri biztosává 
nevezték ki, majd 1896-ban az újjászervezett Országos Közoktatási Tanács titkára lett 
egészen 1906-ig. 1902 nyarán ő szervezte meg az első magyar történelemtanítási 
tanfolyamot, melynek köszönhető az első rendszeres magyar történettanítási 
módszertan, Márki Sándor munkája (ld. ott). 1906-ban a tanítóképzők szakfelügyelője 
lett. Több lapot – köztük a nagy tekintélyű Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlönyt – is szerkesztett. Felesége Stetina Ilona, az Erzsébet-nőiskola tanára, az 
állami nőipariskola igazgatója, aki 1890-ben átvette férjétől a Nemzeti Nőnevelés 
szerkesztését, és azt huszonöt éven át – tehát férje halálát követően is – szerkesztette. 

Munkái: 

 A magyar nemzet története polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. Budapest, 1889., 1900. (2. kiadás)  

 A magyar nemzet története az elemi népiskolák V. és VI. 
osztálya számára. Budapest, 1890., 1896. (2. kiadás) 1898. (4. 
kiadás) 1901. (5. kiadás) 1906. (8., átdolgozott kiadás) 

 A magyar nemzet története polgári fiú-iskolák számára. 
Budapest, 1890. 

 A magyar nemzet története. A középiskolák alsó osztályai 
számára. Méhner Vilmos, Budapest, 1890. 15 

 A magyar nemzet története a mohácsi vészig. A 
gymnasium és a reáliskola III. osztálya számára. Franklin, 
Budapest, 1900., 1907. (2. kiadás) 

 A magyar nemzet története a mohácsi vésztől napjainkig. A gymnasium és a 
reáliskola IV. oszt. számára. Franklin, Budapest, 1901. 

 A magyar nemzet története. Felsőbb leányiskolák és tanítóképző-intézetek 
számára. Budapest, 1901., 1903. (2. kiadás) 

 Egyetemes történet a középiskolák felsőbb osztályai számára. 1. köt. Az ó-kor 
története. Franklin, Budapest, 1903. 

 Egyetemes történet a középiskolák felsőbb osztályai számára. 2. köt. Középkor 
és újkor (476–1648). Franklin, Budapest, 1904. 

 Egyetemes történet a középiskolák felsőbb osztályai számára. 3. köt. Újkor 
(1648–1871). Franklin, Budapest, 1906. 
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 Beöthy Zsolt: Emlékezés Sebestyén Gyuláról. Magyar Paedagogia, 1911. 593-
600. l. 
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