A Történelemtanárok Egylete által alapított Szebenyi Péter-díj 2015. évi
díjazottja Bihari Péter
Bihari Péter kitüntetésének indoklását egyetlen gondolatban foglalhatjuk össze:
kiemelkedő képviselője a klasszikus „tudós tanár” típusának. Sokak szerint ez már
kihalófélben van, ezt nehéz megítélnünk, de az kétségtelen, hogy legalábbis
veszélyeztetett típusról van szó. Napjainkban megszokottá vált, hogy a közoktatásban
dolgozó tanár „csak” tanítja, de nem műveli, nem kutatja, talán egyre kevésbé ismeri azt
a tudományágat, amelyről egyetemi diplomával rendelkezik, s amelynek ismereteit nap
mint nap átadja a fiatalabbaknak. Bihari Péter munkássága példamutató, hiszen nemcsak
tanítja, hanem kutatja, értelmezi is a történelmet, továbbá rendelkezik azzal
a képességgel, hogy hasznosítható formában fogalmazza meg a múltra vonatkozó
tananyagot. Publikációs tevékenysége ennek megfelelően két fő pilléren nyugszik:
Egyrészt kutató történészként szakavatott tanulmányokban dolgozza fel az általa
választott diszciplínákat, elsősorban a 20. század első felének vonatkozásában. Az első
világháború centenáriumán különösen fontos felhívni a figyelmet a Lövészárkok
a hátországban című, méltán ismert és elismert monográfiájára, a „nagy háborúhoz”
kapcsolódó „személyes történeteket” illetve a „kérdéseket és válaszokat” összefoglaló
köteteire. Az érdeklődő nagyközönség körében is nagy sikert aratott az 1914 A nagy
háború száz éve című műve. Említést érdemel A németek - 2000 év Európa közepén
című munkája, valamint a Középiskolai történelmi lexikonja is.
Másrészt számos tanár és diák Bihari Pétert tankönyvszerzőként és tankönyvszerkesztőként ismeri. Legendás első tankönyvét (A 20. század története fiataloknak)
szinte hihetetlen, de a pad alatt olvasták a diákok. Újszerűsége miatt is ki kell emelnünk
a Befejezetlen múlt című hatkötetes sorozatot, melynek ötletgazdája, szerkesztője
és egyes köteteinek (társ)szerzője. Ez a sorozat történelemszemléletében, a tananyag
elrendezésében és módszertanában ma is korszerűnek tekinthető.
Számos recenzió, cikk írója. Esetenként hazai és nemzetközi konferenciákon,
műhelybeszélgetéseken fejti ki véleményét, szakmai műhelyekben érvel álláspontja
mellett.
Bihari Péter legendás hírű pedagógus, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium vezető tanára, aki diák- és tanárnemzedékek történelemszemléletét
alakítja. A rendszerváltás óta sokat tesz azért, hogy mind szemléletében mind
tartalmában megújuljanak a történelemtankönyvek, megújuljon a történelemtanítás.
S azért is, hogy a történelem ne csupán az élet tanítómestere, hanem élvezhető,
tanítható, tanulható tudományágunk maradjon.
A díj odaítéléséről a TTE Bizottmánya 2015. szeptember 25-én határozott.
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