
Isztl János tanár úr 
  
a Lovassy László Gimnáziumban  történelem tanít. 
 
Szekszárdi érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának történelem - népm

�
velés szakát végzi. Az  ókortörténet iránti fokozott érdekl� dése    

és az ott nyújtott kiemelked�  teljesítménye arra inspirálta, hogy harmadéves korától 
egyszakos történészként folytassa tanulmányait. 
Diplomamunkáját „Peremterületi bronzkori civilizációk  - Hatti és Mykéné” címmel írta. 
Pályáját múzeológusként kezdte, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán tanársegéd. Rövid hollandiai tartózkodás után Canadában, az 
ottawai Carleton egyetemen kora újkori európai történelmi szemináriumokat vezet, és 
egyidej

�
leg megvédi a magyar nemzeti mozgalom kialakulásával foglalkozó disszertációját. 

Magyarországra visszatérve 1994-t� l tanít történelmet a veszprémi Lovassy László 
Gimnáziumban – rendkívül eredményesen, tanítványai tiszteletét� l és szeretetét� l övezve 
 
Tehetséggondozó munkája országos szinten is kiemelked�  mind a legrangosabb középiskolai 
verseny, az Országos Tanulmányi Versenyre való egyéni, mind csapatversenyekre való 
kollektív felkészítés területén. 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen diákjai  - Molnár Péter 1999-ben, Paksa 
Rudolf 2000-ben, Mészáros Georgina 2001-ben, Cserpes Tünde, Horváth Gábor és Simon 
Gábor 2004-ben a kb.  másfélezres mez� nyben a  legjobb 22 között végeznek. Az el� z�  
esztend�  diák Brusznyai-díjasa, Horváth Gábor már Brusznyai-díjasként  országos ötödik 
helyezett ugyanezen a versenyen. 
A Robert Schumanról elnevezett, az Európai Unióról és a magyar integrációról szóló 
középiskolás tanulmányi csapatversenyen ugyancsak az igen el� kel�  3-4-5-6. helyezéseket 
érik el az egymást követ�  években tanítványai, brüsszeli jutalomkirándulást és egyéb értékes 
jutalmakat elnyerve és városuk, iskolájuk hírnevét öregbítve. 
A 90-es évek második felében ugyanilyen eredményesen készíti fel diákjait Isztl János tanár 
úr a Haza és Haladás Alapítvány által szervezett „Európa 2000” versenyre is. 
 
Történelemtanári munkájából kirajzolódó világszemléletében a nemzeti hagyományok 
tisztelete mellett az emberiség, Európa sokszín

�
 kultúrájának megbecsülése bontakozik ki  - a 

mindennapokban példát  mutatva bizonyos értékek múlhatatlanságára. 
 
Isztl tanár úr mindemellett három gyermeket nevel�  családapaként is példát mutat  
tanítványainak. 
 
Éltesse az Isten még nagyon sokáig! 


