
BALANYI GYÖRGY EMLÉKEZETE

Száz éve, 1886. február ll-én született Kecskeméten Balanyi György piarista, jónevű tör
ténetíró, aki sok kiváló tudóst nevelt a budapesti piarista gimnáziumban és az egyete
men. A Kecskeméthez tartozó "Úrrét" tanyavilágban pasztoráló ferencesek fedezték fel a
tehetséges fiúcskát, és a kecskeméti piaristák figyelmébe ajánlották. Így került be a gím
náziumba, teljes ellátást és tandíjmentességet élvezett. Élete végéig hálás volt a ference
seknek és a piaristáknak egyaránt. Ez a "kegyeletes lelkület" volt jellemének fő vonása.
1903-ban belépett a piaristák váci noviciátusába. Jellemző, hogy szerzetesi névként a fe
rences Páduai Szent Antal nevét vette fel. A noviciátus után Kecskeméten folytatta gim
náziumi tanulmányait, majd a budapesti egyetem történelem-földrajz szakos hallgatója
lett, de már itt is látszott, hogy a történelem a "szívügye".

Hat évi szegedi tanárkodás után a rend budapesti gimnáziumába helyezték. Itt múkö
dött rendes tanárként, majd 1935--41-ig a gimnázium igazgatójaként. Közben a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen magántanár, majd nyilvános rendkívüli tanár,
1941-től pedig az újkori történelmi tanszék megbízott előadója.

Hatalmas emlékező tehetségét már a gimnázium tanulói is megcsodálták. Minden
egyes diákot személy szerint ismert, pedig a gimnázium létszáma akkoriban 750-800 kö
rül mozgott. Egyetemi előadásaihoz jegyzetet soha nem használt, szép stílusban, folyéko
nyan adta elő az évszámokkal és adatokkal bőségesen megtüzdelt anyagot. - 1943-48-ig a
kolozsvári egyetem nyilvános rendes tanára lett az újkori történelem tanszéken.

Gimnáziumi és egyetemi előadásai mellett szorgalmas kutató munkát is végzett.
A ferencesek iránt való háláját rótta le Assisi Szent Ferenc élete című művével

1925-ben. Majd Szent Ferenc halálának 700. évfordulójára egy sokkal bővebb életrajzzal je
lentkezett: Assisi Szent Ferenc (1927). Előszavában így ír: "Közel két évtizedes tanulmány
után fogtam e munka- megirásához .. , Legyen e könyv gyönge visszhangja annak a forró
szeretetnek és sóvár vágyuak, mely a hétszázados évfordulón magyar földről, magyar szí
vekből Assisi felé árad." - Ferences témákkal élete végéig foglalkozott: Anima franciscana;
Szent Erzsébet és Szent Ferenc; Ferences szellem a modern idők áramában; A ferences
mozgalom begyökerezése magyar földön; Assisi Szent Ferenc, a demokrácia hőse stb.

Piarista vonatkozású rmívei közül a nagyobbak: Calasanzí Szent József élete, Pirrotti
Szent Pompilius Mária élete, Dugonics András emlékezete, A magyar piarista rendtar
tomány története. Szerkesztette és részben írta a Magyar piaristák a XIX. és XX. század
ban círmí tanulmánygyűjteményt. 36 neves piarista életrajza jelent meg benne, például
Trautwein János (az Oltáregylet megalapítója), Szabóky Adolf (a Katolikus Legényegyletek
meghonosítója), Lévay Imre (a Katolikus körök megalapítója), Laczkó Dezső geológus, aki a
Baláca-pusztai római mozaikpadlót találta (a M. N. Múzeum bejáratánál látható).

Különös érzéke volt az aktualitások iránt. Az első világháború izgalmas kérdéseit bá
mulatos tudással és tárgyilagossággal világította meg (Imperializmus és világháború, Vi
lágpolitika. A háborús felelősségkérdése, A Balkán-probléma fejlődése, Béke-kísérletek a
világháború folyamán, A népszövetség eszméje a múltban, Pázmány Péter népszövetségi
tervezete.) Mikor az olasz állam és a pápaság között 1929-ben létrejött a konkordátum,
azonnal könyvet írt e témáról, A római kérdés címmel. A Katolikus Lexikonban a magyar
történetre vonatkozó cikkek mind az ő kezétől származnak.

Balanyi György neve tudós körökben jól csengett. Érthető, hogy tudós társaságok tag
jaik közé választották. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István
Akadémia igazgató-választmányánaktagja, a Magyar Történelmi Társulat választmányi
tagja. Végtelen szerénysége miatt mindenütt tiszteletnek örvendett.

Szűleitől szívós szervezetet és nagy munkabírást örökölt. Beteg sohasem volt. 1963.
május 4-én váratlan szívroham vitte el életének 78. évében. Szülőföldjének, Kecskemét
nek temetőjébennyugszik.
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