SZÁNTÓ IMRE PROFESSZORT KÖSZÖNTJÜK

Lassan negyven éve tanítja a diákságot. Régészetből doktorált ugyan, de a feudalizmus kori Magyarország története kezdettől vonzotta. Az elmúlt húsz évben legtöbb írásában a XVI.
század török ellenes harcaival foglalkozott. Egyetemi, előadásaiban a magyar nép 1526-1790 közötti történetének eseményeit ismerteti meg hallgatóival. A helytörténetírás kiváló művelője,
aki aktívan bekapcsolódott Szőreg, Békéscsaba és Szeged történetének feldolgozásába.
Eddig megjelent 8 könyve, 62 tudományos tanulmánya, 10 egyetemi, főiskolai tankönyve és 12 népszerűsítő műve jelzi Szántó Imre történészprofesszor mögött gazdag életút, tevékeny
tudományos pálya áll.
A Középkori Magyar Történeti Tanszék tanára idén 66 éves.
Nyugdíjba vonulása kínál alkalmat arra, hogy megismerjük életútját, s méltassuk munkásságát.
1920. november 8-án, Alsópáhokon született. Az érettségi
vizsgát Keszthelyen tette lc, majd a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemre nyert felvételt. Az Eötvös József Kollégium
tagjaként, történelem-latin szakon végezte el tanulmányait.
1946-ban régészetből doktorált.
Tanári munkáját Budapesten kezdte, majd 194Ö-ban Keszthelyre került, ahol két évig tanított. 1950-ben az egri Tanárképző Főiskola Történeti Tanszékének adjunktusa lett. 1961 és
196b között a főiskola igazgatója volt. Közben egyre több tanulmánya s könyve jelent meg. Még Keszthelyen feldolgozta a

Festetics-család birtokain élő parasztság helyzetét és mozgalmait, majd megírta szülőfalujának, Alsépáhoknak a torténetét.
Egerből Szegedre került, a Középkori Magyar Történeti
Tanszékre, ahol 1967-től 1983-ig tanszékvezetőként tevékenykedett. 1969-ben nevezték ki egyetemi tanárrá.
Fő kutatási

terűre.lete a XVI. századi magyar történe-

lem. A hazai levéltári anyag feldolgozásán kívül több évben
kutatott a bécsi levéltárakban is, mint a Collegium Hungaricum
ösztöndíjasa. Gondos munkájának eredményeként két könyve jelent meg a közelmúltban / A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon. 1541-1593.; Közdelem a török terjeszkedés
ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várháborúk./. E két kötet a török korral foglalkozó történetírásunk jelentős alkotásai közé tartozik.
A középkori magyar történet mellett a honismereti, helytörténeti kutatásokban is változatlan aktivitással dolgozik.
A Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága mellett működő
Honismereti Társaság elnöke, s egyetemünkön is rendszeresen
hirdet honismereti speciálkollégiumot.
Tudományos és oktatói munkájának eredményét a többszáz
tanár-tanítvány mellett szűkebb munkaközössége is igazolja:
tanszékén egykori tanítványai dolgoznak.
Nyugdíjba Vonulásakor a további eredményes alkotómunka
reményében kívánunk Szántó professzornak jó egészséget, és
tevékeny, boldog "nyugdíjas-hétköznapokat".
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