
PIARISTA SORS A VÖRÖS CSILLAG
ÁRNYÉKÁBAN: GYÜRE LÁSZLÓ

Hetényi Varga Kiíroly a legújabb kor börtönviselt
szerzeieseinek szenvedéstörténetét bemutatákönyvé
ben'36 piarista meghurcoltatásáról is ír. Közii/iikné
hányan a börtönbüntetést, majd a (többnyire meg
alázó)civil foglalkozást követően ugyan újraegyházi
szolgálatba léphettek, sőt, akár méga rendbe is visz
szat érheitek, mégis kimutatható, hogy az iskolák
1948-as államosítása, illetve az azt követő terror kö
vetkeztében elszenvedett megpróbáltatásaikéletiikben

. mindo égig kitöriiIhetetlen nyomothagytak; mégak
kor is, ha ők mindezt az (akár joggal) piedesztálra
emelt hős sorstársaik árnyékában csendes visszavo
nultsdgban, mélyalázattal viselteK. Minderre tipikus
példátszolgáltat GyüreLászló (1922-1993) életútja.

Gyüre László, az "erdei munkás"

~922. május 2-án született Sátoraljaújhelyen.
Edesapja a hat .alkalmazottat foglalkoztató
"Gondviselés" Keresztény Temetkezési Vállalat
jól ismert, köztiszteletben álló tulajdonosa volt.
Tanulmányait az ottani piarista gimnáziumban
végezte, a rendbe 1940-ben lépett be. A növen
dékekről a Kalazantinumban félévente készített
írásos jellemzésben (az úgynevezett "minősítés
ben")! végig túlságosan aggályoskodó termé
szetéről lehet olvasni, mely ugyanakkor "őszin

tén buzgó, kifogástalan lelki élettel" és "kitartó
kötelességtudással" párosult, s bár "csendes,
kedves természete miatt társai szeretik és be
csülik", ő maga, mint fiatal papnövendék, még
" nem rendelkezik a discretio spirituum (azaz az
1Kor 12,lü-ben említett szellemek elbírálásának) a
karizmájával", mely - mint a jó és a rossz dol
gok, személyek és nézetek között világosan kü
lönbséget tenni tudó adottság - a szerzetesi lel
kiségben alapvetően fontos erény. Tagja volt a
növendék-zenekarnak, s szorgalmasan tanult
németül. 1945 tavaszán Budapest ostromakor
önkéntes műtősként a Rókus-kórházban dolgo
zott, ahol a sebesültek ellátását az is nehezítette,
hogy a szomszédos Corvin-áruház bevételéért
folytatott harcok következtében a kórház is több
belövést kapott. Az ablaktalan, részben bedesz
kázott hideg folyosók zsúfolva voltak, egy-egy
beteghez csak a padlón fekvő társaikon átlépve
lehetett eljutni. Bár a sebesülteket nem kisebb
orvos-egyéniségek, mint Kudász]ózsef, Schmidt
Lajos és Czeyda-Pommersheim Ferenc irányítá
sával látták el, sok megrázó halálesetnek is ta-
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núja volt. A szentségeket ugyan nem szelg áltat
hatta ki, legalább a haldoklóknak nyújtott lelki
vigasszal, illetve a súlyos sebesültek bűnbánat

felindítására való ösztönzésével segítette a túl
terhelt k órházlelk ész munk áját.'

1947. június 22-én szentelte pappá Meszlényi
Zoltán esztergomi segédpüspök. Biológia-föld
rajz szakos tanári diplomáját 1948 júniusában
szerezte meg, tehát épp abban a hónapban, ami
kor az egyházi iskolákat államosították, így - a
rövid gyakorló tanári időszakotnem tekintve
rendi gimnáziumban már nem taníthatott. Miu
tán nem vállalta el az állami alkalmazást, ő is
egyházmegyei szolgálatba került: mint a debre
ceni rendház tagja a nagyvárad-csanádi egyház
megye kötelékébe. A rendi vezetőség - bölcs
előrelátásról téve tanus ágot - a plébániai mun
k ára kiszemelt fiatalabb rendtagok gyakorlati
lelkipásztori ismereteinek bővítésére a debreceni
rendházban már a nyáron napi 2-3 órás tanfo
lyamot szervezett, hiszen a plébániai munka (a
betegellátás, a keresztelés, a felnőtt híveknek
szóló prédikáció) más ismereteket követelt, mint
a diákokkal-szülőkkel való foglalkozás. A Szent
Anna plébániára kerülve főképp a tócóskerti, il
letve a tégláskerti kápolnákban mis ézett, de két
általános iskolában és a dolgozók esti gimnázi
umában is tanított hittant, heti ·22 órában.

1949 januárjában mint "kinevezett államse
gélyes hitoktató", tehát mint a tantestület tagja
vett részt a Hatvani utcai általános iskola félév
záró szülői értekezlet én, mely azonban Mind
szerity-ellenes gyűléssé változott. Felszólalásá
ban tiltakozott a szülői értekezlet tárgykörének
megváltoztatása ellen, mondv án, hogya herceg
prímás ügye nem tartozik az iskolára, hiszen ha
van is ellentéte a hivatalos hatósággal, annak ke
zelése a felsőbb hivatalos hatóságok dolga, így
az értekezlet e tárgyban ne foglaljon állást. Hogy
tiltakozásának nyomatékot adjon, kivonult az
értekezletró1. Hitoktatói engedélyét már másnap
megvont ák. s minden iskolából kitiltották.

Igy 1949 februárjában Komádiba kapott ki
nevezést. Plébános-helyettes lett abban a több
nemzetiségű és többvallású, 1944-45-ben malen
kij-robottal sújtott Sebes-Körös rnenti faluban,
melynek pl éb ános át, Fadgyas Istvánt 1948 no
vemberében tartóztatták le és ítélték börtön
büntetésre, s aki szabadulása után 20 évig csak
mint segédmunkás működhetett,de rövid ideig
elődje volt a hatóságok által zaklatott Orosz
András jezsuita is (mondani sem kell: később ő

is hosszú ideig csak segédmunkás, illetve szere
tetszolgálati alkalmazott lehetett) . Itt - kerék-



páran járva - 7 község lelkipásztori feladatait
látta el, s-27 évesen - ekkor szembesült egy
nem mindennapi lelkipásztori feladattal is:
mivel paptársai nem vállalták. egy halálraítélt fi
atalembert ő látott el utolsó lelki útravalóval.
Igen udvariasan maga a fogházvezető fogadta,
majd elővezettékaz akkor már siralomházban
lévő, s a kegyelmi kérvényelbírálására kétség
beesetten választ váró rabot, aki elmondta a
maga tőrténetét. azaz hogy nem is érti, hogy
miért van itt, hogy miért vádolják meg gyilkos
sággal. Gyüre tehetetlenül próbálta vigasztalni,
hogy talán kegyelmet kap, vagy hogy az ügy
védje esetleg talál majd olyan részleteket, me
lyek alapján ügyét felülvizsgálják vagy újratár
gyalják, de végül is tudtára kellett adnia a rideg
valóságot: már csak két órája van hátra, mire az
elítélt "szépen elvégezte szentgyónását" .

Még az év őszéri Ujkígyósra került káplán
hitoktatónak. ahol Takácsy Dénes esperes igen
szívélyesen fogadta őt. A családias, szinte idilli
plébániai környezet nyugodt lelkipásztori mun
kát tett lehetövé (ahogy vallomásában mondta:
"igen jól éreztem itt magam"), nemcsak azért,
mert a tanyavilágban az egyszerű emberek közt
és a falusi iskolában zavartalanul dolgozhatott,
hanem mert a plébánia különleges szellemi köz
pont is volt. Ugyanis gyakran vendégeskedtek
itt családostul az esperes Budapesten élő húga
és orvos testvére - ilyenkor többnyire házi mu
zsika is szólt. Édesapjuk, Takácsy Lajos a gyulai
plébánián volt kántor, az orvos fiú (szintén La
jos) zenei tehetségét az is mutatta, hogy összejö
veteleik során egy-egy művet kűlönbözö stílus
ban is elő tudott adni, Gyüre visszaemlékezése
szerint azt is be tudta mutatni, hogy egy-egy
dallamot "hogy játszaná a fúvós, hogy játszaná
a cigány, hogy játszaná a dzsessz-muzsikus, vagy
hogy játszaná a szalonzenekar. kűlönbözö for
mában, különbözőhangszínnel. Olyan kápráza
tosan játszott, hogy mindenki ámult, micsoda
pompás tehetség." No meg Takácsyesperes ki
segítő lelkészként magához vette a Kistaresáról
frissen szabadult Kiss Antalt, a harmincas-negy
venes években Lantos-Kiss Antal néven publi
káló ismert ifjúsági írót és lelkipásztort, aki igen
nagy hatással volt a fiatal Gyürére (részlet visz
szaemlékezéséből: "Sokat tanultam tőle, nagy
szerű szónok volt, igen sok lelkipásztorkodással
kapcsolatos praktikus dolgot tudott, nagy olva
sottsággal rendelkezet, igen sok zenei és iro
dalmi ismeretet adott.")

1950 nyarán, a ferencesek elhurcolását köve
tően az árván maradt Békéscsaba-Erzsébetligeti
kapucinus plébániára kapott beosztást, Udvar
helyi Béla szentszéki bíró és hitoktatási felügye
lő mellé. Udvarhelyit korábbról személyesen is-
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merte, hiszen Debrecenben káplántársa volt, s
később mint hitoktatási felügyelő maga is részt
vett Gyürének az Ujkígyós környéki tanyák is
koláiban tartott hittanóráin. Gyüre Békéscsabán
is kinevezett iskolai hitoktató volt, a tanári kar
szívesen fogadta mind őt, mind az evangélikus
lelkészt, olyannyira, hogya szünetekben ők is a
tanári szobában lehettek. SŐt, Gyüre a kántorral
karöltve vezette az iskolai énekkart. A hittan
órán is sokat énekeltek. volt, amikor az énekta
nár is bejött, hogya két vagy három szólamban
szépen éneklőnebulókat meghallgassa. A bátran
éneklő, illetve szorgalmas tanulókat pontozás
sal jutalmazta - ezt az igazgató nehezményez
te, mondván, hogy meg nem engedett külön ju
talmazással csábítja a gyerekeket hittanra. Egy
másik alkalommal a Szentlélek eljövetelét ta
nítva a gyerekekkel egy kupolás kápolnát raj
zoltatott a táblára, tetején a Szentlélek, körben
az apostolok a Boldogságos Szűz Máriával. Az
órát ellenőrző igazgató - annak ellenére, hogy
amikor kikérdezte a diákokat, azok mind a hit
tanóra tananyagára vallottak - azzal vádolta
meg Gyürét, hogy óráin a Szerit Koronát prapa
gálja, és feljelentette az oktatási osztályon, így
1952 szeptemberétől már nem taníthatott.

Ekkoriban kezdődött el ebben az egyházme
gyében is a plébániák békepapok javára történő

(sokszor a megalázott végrehajtó főpásztor

kompromisszum-keresési hajlandóságát a vég
sőkig álnokul kihasználó) átrendezése, így mind
Udvarhelyinek. mind Gyürének távozni kellett.
Hamvas Endre csanádi püspök Udvarhelyit Bi
harkeresztesre. Gyürét Tótkomlósra helyezte,
míg helyükbe Kovrig Gyula és (a 2008májusában
a niezőberényi hívei körében még rubinmiséjét
ünneplő)Marosi Endre került. Mivel Kovrig sze
repe az egyházellenes békemozgalomban köz
tudott volt, ezért arra hivatkoztak, hogy az in
tézkedés kényszer alatt történt, illetve hogy az
egyházjog szerint méltatlannak nem lehet a plé
bániát átadni, így nem vették át diszpozícióju
kat. Egyébként mind Udvarhelyi, mind Gyüre
tevékenységét élénken figyelte az Allami Egy
házügyi Hivatal (akkor Szegeden működő)meg
bízottja, Prazsák Mihály, aki - többek közt 
ilyen jelentést küldött róluk: "Békés megyében Ud
varhelyi felforgató politikája érvényesül, kiudncsi va
gyok,hogy(.. .) mennyiben van enneka tagnakbefo
lyása. Ez igen lényeges kérdés, mert Udvarhelyi már
rengeteg disznóságot müoeli, és mára papok is cso
dálkoznak, hogy miért nem vitték el. (...) valószínű

Udvarhelyi hamarosan lelesz tartóztatva, ésvele kap
csolatban több érdekes dolognak is ki kell jönni."Gyü
réről azt írja, hogy ő csak áldozat, .rnerihülye,hi
szen mináent !Ígycsinál, ahogy Udvarhelyi mondja
neki". De Kovrig diszpozíciója ellen a többi pap



Gyoma, 1948. jún. 2.

is tiltakozott, hiszen Prazsák jelentésében az is
olvasható, hogy Marosi "nem hajlandó vele egy
fedél alattlenni",de Domanek Pál békéscsabai es
peres is úgy fogadta Kovrigot, hogy .mi afen ének
jött ide. Jobb volna, hamaradna ott, ahol van, mit to
lakszik itt.": Hogy az ellenszenv mennyire meg
alapozott volt, arra Kovrignak az egyik (való
színűleg békéscsabai) újság főszerkesztőjének írt
- tudomásunk szerit eddig még nem publikált
- következő leveles is példát szolgáltat:

Kedves főszerkesztő Úr!
Békésszentandrásra kij/dött levelét örömmel kap

tam megés tisztelettel értesttem. hogy jövő hét első
napjaiban fel fogom keresni.

Jelenleg hivatalos ügyben Gyomára kellett jönnöm
és itt hozta keresztül a futára prímás harmadik kör
levelét - melyek már a könyökömön jönnek ki 
amelyet hirtelen szóról-szóra lemásoltam és amelyet
mellékelek. Tekintve, hogy6-án, vasárnap lesz csak
felolvasva, gondolom, érdekes volna, ha megelőzőleg

már egyes megfeleló'bb részleteket már hozna is b.
lapja, megfelelő kommentárral.

Kérve egyelőre azt, hogya cikketnevem mellőzé

sével szíveskedjék közzétenni, a viszontlátás ig szívé
lyesen üdvözli

Kovrig Gyula
s. lelkész

U.i. Majd a jövő héten egy másikközleménnyel je
lentkezem. aztán jöhet a nevem is.

Bizonyára az sem véletlen, hogy Kovrig állító
lag 1952-ben már arról panaszkodott, hogy név
telen levélben kommunista papnak bélyegezték.
és veréssel fenyegették meg, ha nem hagyja abba
a politizálást.ó

A fentiek fényében talán ma nem minósít
hetjük forrófejű fiatalok meggondolatlan enge
detlenségének kettejük azon döntését, hogy til
takozásul otthagyják a plébániát, és a Bükkben
elvonulva erdei munkásként fizikai munkát vál
lalnak. 1952. október közepén - a plébániai
háztartást vezetőkalocsai iskolanővérrel.Kocsis
Annával és Jánosi Ilona sekrestyéssel együtt 
költöztek ki [ávorkútra, ahol az erdészlakból ha
vi 500 Ft ellenében két szobát kibéreltek. A téli
nehéz élelmiszer-beszerzésre számítva több má
zsa élelmiszert (lisztet, búzát) is vittek maguk
kal, amúgy napszámosként az aljnövényzet-tisz
togatás és a karácsony előtti fenyőfa-kitermelés

volt a munkájuk. Az erdészettel bérfizetési, elszá
molási, illetve normateljesítési vitába kerültek,
aminek tisztázására még az erdészet vezetője is ki
szállt, de valószínű, hogy ez a konfliktus szolgál
tatott ürügyet arra, hogy már december l3-án őri-
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zetbe vegyék őket, és "közellátást veszélyeztető
bűntett" miatt eljárást indítsanak ellenük. Az íté
let igen korán, már december 23-án megszületett,"
Udvarhelyit három, Gyürét másfél évi börtönre
ítélték. A meglehetősen részletes - és mai szem
mel különösen tanulságos - indoklás szerint
vétkesek áruhalmozásban. ráadásul cselekede
tüket - úgymond - "erkölcsi szabályok" is tilt
ják, hiszen "a dolgozók szocialista társadalmi
együttélésének szabályai megkövetelik, hogya
dolgozók szükségletüket messze meghaladó
mértékben ne vásároljanak, mert azok, akik meg
felelő összeggel, tőkével rendelkeznek, lehetősé
get nyernek arra, hogy (. ..) a kisebb fizetésű dol
gozók elől a kormányzat által beütemezett
mennyiségű elsőrendű életszükségleti cikkeket
hosszabb időre elvonják". A tényfeltárás a legki
sebb részletekre is kiterjedt, például arra, hogya
sertéseket gondozó Kocsis Anna "egy alkalommal
összesen 1liternyi búzát a sertések ételébe bele
kevert és az árpával együtt megfőzött". (Erre
egyébként úgy jöttek rá, hogy ellenőrzéskora
vályúban búzaszemeket találtak.) Udítő színfolt
a jegyzőkönyvben ugyanakkor az a rész, ahol a
"jogi és hittudományi egyetemi végzettségű,

német, francia, angol, latin és héber nyelven be
szélő és olvasó" Udvarhelyi római jogi ismeretei
ről is tanúságot téve azzal védekezik, hogy ő a jó
családapa gondosságának az elve értelmében a
.bonus pater familias szerepét töltötte be, amikor
a téli szükségletnek megfelelőmennyiségű lisztet
előre beszerezte". Mivel az 1953.március 25-imá
sodfokú ítélet" csak a mellékbüntetést csökken
tette, Gyüre a miskolci vizsgálati fogság után a
debreceni börtönbe került, majd - az embersé
gesebb bánásmód reményében - átkérte magát
bányamunkára Tatabányára. Itt meglehetősen

rossz körülmények között (például állandó lő

porfüstben) egy igen jószívű bányaács mellett dol
gozott, de minthogy a normát igen jól teljesítették.
a munka utáni pihenőidejük zavartalan volt.
"Megéltem a bányában omlásokat. bányaszaka
dást, vízbetörést. többiek balesetét. bányatüzet.
menekülést. Mesteremmel közvetlenül az új mező
feltáráson dolgozó elővájárokmögött a kirobban
tott fejtések biztosításárt dolgoztunk. Többször
rántott el mesterem az oldalbetörésektől. mikor a
nagy oldalnyomás a földre roskasztotta az ácsola
tokat" - írja visszaemlékezésében. A halálos bal
eset a magnetofonon rögzített szavai szerint: "Egy
másik alkalommal a tetőzet szakadt le, több méter
magasan, ahol éppen mi voltunk. Az öreg Józsi
bácsi mindjárt mondta is: Laci, fussunk hátra,
mert ebből baj lesz, mert kezdett peregni a desz
kán keresztül a szén! Húzódtunk is hátra, és egy
szer csak egy óriási robaj és mintha valaki gön
gyölítette volna az összes ácsolatot és az összes



deszkát, mint a papírt, mikor összegyűrik, úgy
szakadt le és nyomta kifelé az ácsolatot. Mi távol
maradtunk, de volt, akiket bent ért, közvetlenül
alatta, úgyhogy akkor volt is halálos áldozat, kettő
vagy három, akiket utólag sem sikerült kimenteni.
Persze, azonnal mentés, biztosítás és így tovább.
A műszakunk megállt, s csak a szakavatott vájá
rok meg a fenntartók dolgoztak a biztosításon.
Egy nap múlva a munka folyt tovább." Vasárna
ponként, illetve a pihenőidóben ő és rab paptársa,
az egri egyházmegyés Badacsonyi József beszél
getésnek álcázott összejöveteleket tartottak, erre
néhányan el is jöttek, ilyenkor imádkoztak, éne
keltek, sőt rövid ideig még misét is tartottak. A mi
sebort a tatabányai születésű, akörülményeket
bányász apja révén jól ismerő rendtárs, az iskolák
államosítása után az alsógallai plébánián szolgáló
Vass Péter a rabokhoz bejáratos tatai körzeti or
vossal juttatta be. A titkos misét a Pongrác new
tábori orvos rendelőjébenmondták, persze, ha
marosan lebuktak: Gyüre szigorított büntetést ka
pott, s átszállították Sátoraljaújhelyre, a "köztör
vényesek" közé. Volt ott gyilkosság miatt halálra
ítélt is, mégis, amikor belépett közös cellájukba,
mindenkivel kezet fogott, így azonnal elfogadták,
később többen vele imádkoztak-énekeltek. A bör
tön egyébként a szülői házzal szemben volt, ott
tartózkodásáról- bár ottlétének felfedése elvileg
tilos volt - a ki-bejáró ügyeszektől és a bíráktól
szülei hamar értesültek (persze így szülei jó két
éven át nem is látogathatták). 1954-ben amneszti
ával szabadult," jelentkezett Hamvas Endre püs
pöknél, aki a korábbi békéscsabai engedetlenség
"büntetéseként" további három hétre (l) meg
hosszabbította az egyházi szolgálat alól (tehát a
misézéstől is) való eltiltását, de csak késöbb alkal
mazta újra. Ez idő alatt építőiparisegédmunkás
ként dolgozott Miskolcon édesapjával együtt
(egyik volt osztálytársa révén kaptak ott betonozó
munkát), de közben már besegítet a környékbeli
plébániák munkájába. Végül is 1955 tavaszán a
körülbelül 150 lakosú Korósszigetre került, ahol
egy megkezdett, de a háború miatt fel nem épült
templom várta. A misét egy elűzöttcsalád házá
ban berendezett kápolnában tartották, ő maga
először a ház udvarán álló juhhodályból desz
kafallalleválasztott, belül zsákokkal kibélelt pász
torkunyhóban lakott, majd átköltözött az időköz

ben elkészült sekrestyébe. Együtt élt a falu, illetve
a környékbeli tanyák népével: nemcsak misézni
járt át kerékpáron Darvasra, Csökmőre,Fancsika
pusztára és Szeghalomra. de gyakran együtt dol
gozott velük a földeken, s még tűzifával is segí
tette őket. 1956-ban a falu a forradalmi bizottság
elnökévé választotta, amiért aztán 1957. július
20-án le is tartóztatták. majd mint "népellenes lá
zítót" a tököli internálótáborba szállították (köz-
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ben egyébként felépült a templom, melyet 1957
májusában Hamvas püspök fel is szentelt),

Tökölön az első hetekben - több más rabbal
(például Rákos Elek győri préposttal) egyetemben
- sok-sok megaláztatásban (ahogy ő írja "csúfo
lódásban és becsmérlésben") volt része, később a
tábor körüli munkára, így többek kőzt terepren
dezésre osztották be. Egy alkalommal, mikor a te
niszpályát építették, a munkavezető őrmester he
lyett ő tűzteki a derékszöget, aki elámulva meg is
jegyezte: "Maguk papok ehhez is értenek?"

Miután a Debreceni Megyei Bíróság 1 év 6 hó
napi szabadságvesztésre ítélte, Márianosztrára
került, egy cellába Juhász Miklóssal, Bulányi
Györggyel és Jancsó Imrével, valamint két refor
mátus lelkésszel. A fogva tartottakat - termé
szetesen - összetartotta a lelki-szellemi azonos
ság, imádkoztak, énekeltek. egymástól nyelveket
tanultak. sőt, titokban még miséztek is: Bulányi
ugyanis - a legújabb kori egyháztörténelemből
már ismert módon - csomagban mazsolát hoza
tott be, azt kis fiolában lévő vízben szétmorzsolva
jutottak miseborhoz. A Legfelsóbb Bíróság az íté
letet végül is 1 év 2 hónapra csökkentette,to ami
az előzetes letartóztatás idejének felelt meg, így
az 1958. október 27-i ítéletet követőenGyürét sza
badlábra helyezték. (Érdemes felhívni a figyel
met a másodfokú ítélet azon megállapítására,
mely szerint "a vádlott személye társadalmi ve
szélyességének értékelésénél téves az elsőbíró

ság azon megállapítása, hogya vádlott teológiai
végzettségénél fogva már eleve szemben áll a je
lenlegi társadalmi rendszerrel", hiszen "ez a kö
rülmény egymagában ilyen következtetésre nem
ad alapot'")

Mivel kiszabadulása után - nyilván állami
nyomásra - egyházmegyéjében nem kapott mű
ködési engedélyt, Hamvas püspök némi segély
kíséretében szabadságolta. Késöbb a kassai, a
rozsnyói, majd az egri egyházmegye alkalmazá
sában elóbb káplánként Salgótarjánba, majd
Monokra és Füzérradványra került, ezt követően
pedig Zabarban. Sajópüspökiben. majd Szöglige
ten volt plébános. Egyenesen reménytelen vállal
kozás lenne a plébániáihoz tartozó valamennyi
filiálét felsorolni: szinte állandóan úton volt, több
motorkerékpárt és autót nyűtt el. Templomokat
építtetett, illetve restauráltatott, fűtést, közműve
sítést intézett, kórházi betegeket látogatott. Gyö
nyörűmunkájáért esperesnek is kinevezték.

Amikor a piaristák 1991-ben visszakapták a
sátoraljaújhelyi rendházukat. Etele György ház
főnök biztatására visszatért a rendi közösségbe.
1992-től itt próbálta megszervezni a kétszeresen
is árván maradt piarista plébániát (az előző plé
bánost, DenszGézát 1986-ban megölték, a temp
lom közösségének jogi státusza rendezetlen volt,



az csupán mint templom-lelkészség műkődőtt):

a 25 éve tartó restaurálást befejezte, bevezette a
fűtést és a világítást, elkezdte a gyűjtést a torony
festésére. Sorba látogatta a híveket, heti 16 hit
tanórája volt, külön foglalkozott az elsőáldo

zókkal, külön a bérmálkozókkal és külön a je
gyes ekkel. Ugyanakkor édesanyja halála után
(aki korábbi állomáshelyein haláláig végig vele
lakott) a szülővárosában lévő piarista rendházba
való költözése - bár csak hárman alkották a kö
zösséget - kimutatható megnyugvást, sőt 
Etele György szerint11 - egyenesen örömöt je
lentett számára, annak ellenére, hogy már érez
hette kezdődő betegségét. Részt vett Budapesten
a rend megalakulásnak 350 éves jubileumi űn
nepségén, a rend váci lelkigyakorlatán és az al
kalmazottakkal közösen rendezett kirándulá
son. 1993 májusában súlyos állapotban került
kórházba, ott szembesült betegségével (gyo
morrák). 1993. július B-án a betegek szentségé
vel megerősítve az osztályos orvos jelenlétében
és a házfőnök imájának kíséretében halt meg.
Búcsúzáskor mosolygott.

Temetésén egykori hívei közül több százan
vettek részt. Nem csak Szögligetről, de Perku
páról, Színből, Dobódélrőlés Varbócról is. Hogy
hívei mennyire szerették, azt két fennmaradt do
kumentum is bizonyítja. Az egyik a Miskolci
Társadalombiztosítási Főigazgatóságegyik al
kalmazottjától nyugdíjügyben érkezett "félhiva
talos" levél: " Ne tessék aggódni, minden rend
ben lesz, nem ez az első nyugdíj-igény, amit
megcsinálunk. (. .. ) Nagyon jó egészséget kívá
nok, és remélem, hogy minden elrendeződik

Egerben is."12 A másik a temetésén elhangzott
búcsúbeszéd; illő, hogy befejezésként annak egy
szép részletét idézzük: "Angyali természetű

ember voltál. Csak úgy áradt belőled a szeretet
és a jóság. Egyszerűen, a szelídek boldogságá
val és boldogító erejével szólottál hozzánk, fej
tetted ki mondanivalódat, azt, hogy valameny
nyien a katolikusok nagy családjának vagyunk
az ünnepi lakomára meghívott tagjai, s akkor te
hetünk, teszünk eleget a meghívásnak, ha a sze
retet szellemét fejlesztjük, ápoljuk magunkban.
Mindig erődön felül vállaltál. Hányszor és hány
szor találkoztunk kórházak folyosóin, betegsze
báiban, már akkor is, amikor még nem nézték jó
szemmel a pap kórházi tevékenységét. Sok szo
morú, sorsára hagyott betegnek Te voltál az
egyetlen látogatója, vigasztalója, reményt adója.
Ismerted híveid gondját, baját, örömét. Vigasz
taltál, velünk szomorkodtál, és velünk őrültél."!'
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