
 
 

Dr. SZÁNTÓ IMRE 
 

1920. november 8-án született Alsópáhokon. (Szülei: Szántó 

Sándor és Takács Gizella) Szülıfalujában 1927 és 1932 

között öt osztályt járt a katolikus elemi iskolában. Tanítója, 

Hirsch Sándor meggyızte földmőves szüleit, hogy engedjék 

továbbtanulni a keszthelyi premontrei gimnáziumban. 1932- 

ben csak magántanulóként vette fel Berkes Ottó igazgató. 

Tanítója  úgy  felkészítette  az  év  végi  vizsgára,  hogy  a 

második osztályba már „rendes” tanulóként járhatott. 

A szülıknek a három   kisebb testvérét is el kellett tartani, így nem tudták biztosítani Imre 

taníttatását, s így saját magának kellett megteremteni tanulmányi folytatásához az alapokat. 

Jeles tanulóként tandíjmentes volt. Reggeliért az apácarend miséjén minisztrált, ebédet és 

vacsorát pedig keszthelyi  családoknál kapott. A Bujdosó családnál lakhatott, mert  fiúkat 

segítette a tanulásban. A gimnáziumban fıleg a humán tárgyakat kedvelte. Különösen latinból 

ért  el  szép  eredményeket. Latin- és  magyartanára (egyben osztályfınök)  Erdélyi  Iréneusz 

(Neumayer  József)  bátorította.  Több  mővelt  és  felejtethetelen  tanára  volt  még:  Klempa 

Károly, Szerecz Imre, Horváth Tibor Antal, és a civil tanárok közül Péczely László, akik jól 

felkészítették egyetemi tanulmányaira. 

Szántó Imre 1940. júniusában kitınıen érettségizett. Az érettségi elnök Tompa Ferenc - az 

ısrégészet budapesti professzora - ajánlólevele is segített, a sikeres Eötvös Collégiumi 

történelmi latin felvételije mellett, hogy beiratkozhatott a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára. Az Eötvös Collégiumnak ingyenes lakója az 

egyetemnek pedig tandíjmentes hallgatója volt. 

Egyetemi tanulmányait a háború meghosszabbította: 1944-ben katona lett, frontszolgálatot 

teljesített, majd angol hadifogságba esett, ahonnan 1945 novemberében tért haza. 

Egyetemi doktori címét régészetbıl szerezte kitüntetéssel („summa cum laude”) 1946 

májusában. Júniusban pedig történelem – latin szakos tanári oklevelet kapott. 

Tanári pályáját („helyettes tanár”) 1946. november 5-én kezdte Budapesten a X. kerületi 

Százados úti fiú polgári (majd általános) iskolában. Heti 24 órában tanított magyart, 

történelmet, németet, és vezetett latin nyelvtanfolyamot. Osztályfınök, a tanári könyvtár ıre 

és az ifjúsági önképzıkör vezetı tanára is volt. 

1947.  április  13-án  Alsópáhokon  feleségül  vette  Kámán  Ilonát.  (Budapesten  a  Greguss 

utcában laktak.) Házasságukból két gyermek született: Zsuzsanna Katalin (1949) és Endre



(1954). Zsuzsannát az apa volt gimnáziumi osztályfınöke, Erdélyi Iréneusz keresztelte meg. S 

a lány születéséhez a keszthelyi premontrei rendház akkori fınöke Szalay Albin is gratulált. 

Szántó Imrét az iskolák államosítása (1947. június) után a keszthelyi Ságvári Endre Állami 

Gimnáziumba nevezték ki óraadó történelem – latin szakos tanárnak. ( A gimnáziumot csak 

egy  évig  nevezték  így!)  Örömmel  fogadta  kinevezését  volt  gimnáziumába.  Pedig  nehéz 

helyzetbe kerültek azok a civil tanárok, akik a premontrei tanárok kényszerő távozása után 

átvették a „stafétabotot”. A második évben aztán mind a tanárok mind a szülık elfogadták a 

„civil” tantestületet, amely teljes szívvel igyekezett a premontrei tanárok által nyújtott magas 

színvonalat az oktató – nevelı munkában megközelíteni. 

De hát kik is kezdték meg 1948 szeptemberében a tanítást? 
 

Gögös Ferenc volt igazgató (magyar-latin szakos) igazgatóhelyettes 
 

Bánhidi Károly (testnevelés, 1923 óta már itt!) 
 

Ágoston Ferenc (történelem-földrajz) 
 

Fóti Ferenc (magyar -német) 
 

György Ferenc (rajz-ábrázoló geometria, majd más tárgyak is. 1938-tól már itt!) 
 

Herboly László (ének óraadó) 
 

Negyedi Ferenc (magyar-francia óraadó) 
 

Dr. Szalay Albin (hitoktató, még a premontreiektıl!) 
 

Szepesi Tibor (mennyiségtan-természettan) 
 

Aztán érkeztek még: Bán Mária, Hajdu  Péterné, Németh Dezsı, Róth Erzsébet.  
 
1949-ben Szıkefalvi Nagy Zoltán lett az igazgató (kémia szakos). 

 

Újabb tanárok: 1949-tıl: Dugonics József, Dr. Jánky István. 1950-tıl Fehér Dénes, 
Torma Iván. 

 

Érdekes adalék, hogy 1950-ben a gimnáziumban érettségizett Szilvási Lajos (1932-1996). 
 

1953-ban az Ifjúsági Könyvkiadónál megjelent Középiskolások címő regénye Keszthelyen 

játszódik 1948 szeptembere és  decembere között – bár az író a helyszint nem nevezi meg. 

Szántó Imre is szerepel mint latintanár. A regény az akkori rendszer szellemében íródott. 

A Keszthelyi Újság 1949. március 19-én dicsérıleg számolt be Szántó Imre Úriszék címő 

tırtnelmi drámájának március 13-ai ısbemutatójáról, amellyel a gimnázium színjátszó 

csoportja nagy sikert aratott. Március 20-án meg is kellett ismételni az elıadást. 

Szántó Imre 1949. július 6-án megkapta „rendes tanár” kinevezését. 1950. december 12-éig 

tanított a keszthelyi gimnáziumban. A diákok nagyon szerették. Ezután évtizedekig rengeteg 

levelet kapott volt tanítványaitól. A halála utáni visszaemlékezésekbıl is a szeretet csendül ki.



Szántó Imre 1950 és 1966 között az egri Tanárképzı Fıiskola Történet Tanszékén dolgozott. 
 

1950-tıl megbízott tanszékvezetı adjunktus, 1952-tıl docens, 1961-1966 tanszékvezetı 

fıiskolai tanár és fıigazgató. Ezután a szegedi József Attila Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Középkori Történeti Tanszékén 1966-tól docens, 1969-tıl 

egyetemi tanár. 1967 és 1983 között tanszékvezetı, 1970-tıl 1975-ig csoportvezetı. 1952-tıl 

1962-ig a Magyar Történelmi Társulat Észak-magyarországi elnöke is ı volt.1957-ben a 

történelemtudomány kandidátusa lett az „Egy dunántúli falu, Alsópáhok” címő mőve  alapján, 

amely 1960-ban könyv alakban is megjelent. 

1987. január elsején nyugdijazták. Ekkor hazaköltözött Alsópáhokra, majd Hévízre, ahol a 
 

Tóvédı Egyesület elnökségének tagja lett. 
 

Jelentısek tudományos mővei, több könyv és tanulmány. Fıleg a 16-18 századi magyar 

történelemrıl; végvári harcok a török ellen, a jobbágyság és a falusi elemi iskolai oktatás 

története, a helytörténeti bemutatás elméleti és más módszertani kérdései. A gyakorlatban: 

Alsópáhok, Hévíz, Eger, Szeged és környékének helytörténetébıl több mőve jelent meg. Pl. 

Hévíz története I.-II.. 1997 és 1980 - fiával: Alsópáhok és Felsıpáhok története. 

1992-ben a hévízi önkormányzat helytörténeti kutatás és feldolgozó munkájáért Pro Urbe 
 

Hévíz kitüntetésben részesítette. 
 

Más kitüntetései:1974  Pro  Akademia  Pedagogica  Agriensi;  1953  Szocialista  Munkáért 
 

Érdemérem, 1965 Szocialista kultúráért, 1984 Április 4 érdemérem. 
 

Szántó Imre 1993. május 2-án halt meg Hévízen, temetése 6-án volt. 
 

1998. május 2-án Alsópáhokon emléküléssel és emléktábla avatással tisztelegtek emléke elıtt 

abban az általános iskolában, amely 1999. június 22-én felvette nevét. 

 
 

Kardos József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elhangzott 2015. június 06-án a Vajda János Öregdiákok Ünnepélyes Közgyőlésén 


