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A szelíd történész: Balanyi György

Élete csendes, szinte személytelen volt. 1886-ban született Kecskeméten, 1903
ban öltözött be piaristának, 191o-ben Kohl Medárd szentelte föl, s attól kezdve
rendje egyik csendes, bölcsességével, megfontoltságával mindig köztiszteletben
álló személyisége lett. Egyéniségére meghatározó hatást tettek azok az évek,
amikor szüleivel a tanyán éltek, tanyasi iskolába járt, s innen került a kecskeméti
franciskánusok konviktusába, egy pár cipővel. iszonyú szorongással, mely előbb

igazolódott, hiszen nagyon nehezen tartotta a lépést társaival, de szorgalma
átsegítette a kezdet nehézségein. Vácott Sík Sándor volt novíciustársa, s életük
végéig elválaszthatatlan barátok, szövetségesek lettek. A Kalazantinumba 1906
őszéri került át, mint történelem-földrajz szakos egyetemi hallgató. Az 1910/11
es iskolai év Szegeden köszöntött rá. Tanítványai már akkor úgy emlegették,
mint jövendő tudóst. Erdeklődött legkedvesebb tantárgya, a történelem tanítá
sának módszertana iránt is, de fontosabb publikációi már ezen az állomáshelyén
is a történettudomány tárgyköréból valók. Feldolgozta Nándorfehérvár 1456-os
ostromának történetét, majd 1914-től felolvasásokat tartott A világháború genezise
címmel. 1915-ben Az olasz hadüzenet történeti és lélektani háterével foglalkozott
ugyanebben a sorozatában.

Az 1916/17-es tanévben rendfőnökea budapesti piarista gimnáziumba he
lyezte át. 1943-ig megszakítás nélkül tanított itt, 1934 és 1941 között igazgatta
is a gimnáziumot. Ekkor jelennek meg első igazán fontos publikációi, melyek
közül kiemelkedett 1926-os fordítása, A tökéletesség tükre. Bevezetőjében arra
a teljesen új következtetésre jutott, hogy az addigi vélekedésekkel ellentétben
e mű nem lehet Szent Ferenc társának, Leó testvérnek alkotása, hanem a 14.
század elejéről származó kompiláció. Szent Ferenc élete végéig legkedvesebb
szentje maradt, sokat foglalkozott vele, hagyatékában is értékes tanulmányok
maradtak, közülük az egyik Assisi szeritjének irodalmi működését dolgozta
föl. Szent Ferencről két életrajza is megjelent: az egyik 1925-ben (Assisi Szent
Ferenc élete), a másik 1927-ben (Assisi Szent Ferenc).

Legtermékenyebb történetírói korszaka a 20-as évekre esik. Dante halálá
nak 400 éves fordulóján előadást tartott róla, amelyben felhasználta a nagy
költő Monarchia című művének fordítása közben szerzett tapasztalatait (Dan
te Monarchiája 1921). A szerzetesség történetét hatalmas összefoglalásban dol
gozta föl és adta ki (1923; ennek bővített változata kiadatlan). A másik ked
velt kutatási területe századunk történelme volt. Rendkívüli mértékben
foglalkoztatták a világháború kitörésének okai. Erről két könyvet írt a Kul
túra és Tudomány sorozatban (Világpolitika 1918; A Balkán-probléma fejlóaése
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1920). Értékes írásokat tett közzé az egyházi állam erőszakos beolvasztásáról
is, kiemelkedik közülük az 1929-ben írt A római kérdés. Nem véletlen, hogya
Révai Nagy Lexikona világháborús címszavainak megírására őt kérték föl, s
más összefoglalásokban is tekintélyes terjedelmű fejezetekkel szerepelt. A kor
egyik legkedveltebb népszerűsítő könyvében, A világtörténelem nagycsatátban
11 sorsdöntő ütközet elemzése fűződik nevéhez.

Hatalmas munkabírását látva rendfőnöke újabb nagy feladattal bízta meg,
neki kellett elkészítenie a piarista rend történetét. Calasanzi Szent József élete
című műve 1923-ban jelent meg. Függelékében először írta meg a magyaror
szági rendtartomány történetét.

A téma élete végéig foglalkoztatta. Új és új tanulmányokat tett közzé a
rendalapítóról, s ő szerkesztette az 1942-ben megjelent, ma is nélkülözhetet
len Magyar piaristák a XIX. és a XX. században círnű portrégyújteményt, egy
évvel később pedig Bíró Imrével, Bíró Vendellel és Tomek Vincével karöltve
kiadták A magyar piarista rendtartomány történetét, s ennek kiegészítéseképp a
rendtartomány 300 éves jubileumára egy Emle7ckönyvet (1942) is Lantos 201
tánnal közös szerkesztésben.

A gazdasági világválság az egyház figyeimét fokozottan a megoldatlan
szociális kérdésekre irányította. Balanyit ezek elemzésére Szent Erzsébet élete
vezette. (Meglehetősen sokat foglalkozott a magyar szentekkel: Szent István
nal, Szent Imrével és Erzsébettel.) Nagy feltűnést keltett A kereszténység és a
szociális kérdés (1931) című tanulmánya.

1938-ban az MTA levelező tagja lett, 1943-ban egyetemi tanár Kolozsvárt
a Ferenc József Tudományegyetem egyetemes történelmi tanszékén. A város
népszerű szónoka volt, Márton Aron gyakran meghívta az espereskerületi
összejövetelek előadójénak. 1948-ban az egyetem magyar állampolgárságú
tanárainak távozniuk kellett. Visszatért Budapestre, és a kispapokat tanította
történelemre, majd mint rendfónöki asszisztens felmérhetetlenül sokat segí
tett Sík Sándornak a kormányzás nehéz munkájában. 1961-ben, 75. szüle
tésnapján rendtársai Emle'kkönyvvel köszöntötték. 1963. május Hn hunyt el.
Barátja, Kovács Sándor szombathelyi püspök temette.

BALANYI GYÖRGY

Magyar szentekről, akik nincsenek, de lehetnének

Oly sok esztendő múltán végre teljesült a magyar katolicizmus hő vágya: XII. Piusz
pápahivatalosanszentté nyilvánítottaArpád háziBoldog Margitot. A magyarság már
életében aureolával övezte, holta napjától kezdve pedig igazi szentként tisztelte a
jámborhercegnőt, akinek margitszigeti kolostoraés sírja egészena török dúlás idejéig
leglátogatottabb nemzeti szentélyeinkközé tartozott.

Amilyen nagy azonban örömünk a szentté avatás síkerén. annyira van
okunk elgondolkozni sokszázados késésén. Hiszen Szent Margit annyira
nyilvánvalóan szent életet élt, egyházi műkifejezést használva, annyira hősi
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