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1950-től 1987-ig a debreceni svetits-gimnáziumban volt a görög-
katolikus lányok hittanára. tanítványai nagy szeretettel emlékez-
nek közvetlenségére, bölcsességére. szertartásunk szeretetére, 
helyes görögkatolikus öntudatra igyekezett nevelni diákjait. Ami-
kor a nővéreknél még szokásban volt a levelek felbontása és elol-
vasása, vállalta a postás szerepét a lányok és a papnövendékek 
között, és segítette a fiatalok ismerkedését. meggyőződése volt, 
hogy a papnésághoz éppen olyan hivatás kell, mint a papsághoz, 
és egy kispap párválasztása egész papi sorsát befolyásolhatja. 

1959. január elsejétől kapott kinevezést a görögkatolikus hit-
tudományi főiskola teológiai tanárának. A kezdeti években sok 
tantárgyat tanított: kozmológia, pszichológia, etika, szocioló-
gia, vallástörténet, pedagógia, művészettörténet, latin, francia, 
perikópamagyarázat és a két fő tárgy: egyháztörténelem és a 
magyar görögkatolikusok története. később, amikor a főiskolán 
több tanár, illetve óraadó kinevezésére nyílt lehetőség, a szívének 
oly kedves egyetemes és görögkatolikus egyháztörténelmet taní-
totta és a pedagógiát. A tanításban a tudás mellett nagy hang-
súlyt helyezett arra, hogy a jövendő papok a felmerülő kérdésekre 
hiteles, korszerű válaszokat tudjanak adni. sokszor hangoztatta: 
„A keresztény világnézetet nem lehet dadogva képviselni.” ezért 
az elmélyült és alapos felkészülést nélkülözhetetlennek tartotta, 
és ebben ő maga járt elöl. órái lendületesek, színesek, élmény-
számba menők voltak. Amikor a jegyzetet olvastuk, szinte hal-
lottuk a hangját, ahogyan az anyagot magyarázta. Az éppen 
felmerülő témákhoz ajánlott történelmi regényeket, amelyek 
elmélyíthették a korszakkal kapcsolatos ismereteket. szívesen 
diktált néhány soros kiegészítéseket, amelyek még érdekesebbé 
tették az anyagot. egy-egy mondatának igazságáról, például hogy 
„a történelmet nem a tények, hanem a tények felfogása irányítja,” 
ma is naponta meggyőződhetünk. 

életcélja volt, hogy felszámolja a nagy ismerethiányt görögkatoli-
kus egyházunkról, küzdelmeinkről, kiemelkedő személyiségeink-
ről, papjaink és híveink megmaradásunkért folytatott hősies erő-
feszítéseiről. bár a fordulat előtt nem sok esélye volt publikálásra, 
mégis hangyaszorgalommal, időt és fáradságot nem kímélve gyűj-
tötte össze nagy precizitással az addig megjelent művekből, ta-
nulmányokból, az egyházmegyei levéltárból a magyarországi 
görögkatolikusok történetét. A jövő számára feladatul a hazai 
és külföldi levéltári források feltárását és feldolgozását tűzte ki, 
amit most az mtA-szAgkhf lendület görögkatolikus örökség 
kutatócsoport igyekszik teljesíteni. 1990 után jelenhettek meg 
legfontosabb monográfiái, amelyek közül máig fontos kiindulási 
pont „A magyarországi görögkatolikusok története” című kétkö-
tetes mű. de hiánypótlók voltak a „görögkatolikus életsorsok,” 
„görögkatolikus papi sorsok,” valamint a „görögkatolikusok 
 erdélyben és kárpátalján” című kötetek is. nyolcvanadik szüle-
tésnapjáig 11 monográfia, 17 tanulmány, 215 cikk és közlemény, 
14 főiskolai jegyzet, 162 előadás különféle konferenciákon, fó-
rumokon és több száz szócikk a katolikus lexikonban fűződik a 
nevéhez.

1998. augusztus 30-án debrecenben zsúfolásig megtelt temp-
lomban tartotta meg aranymiséjét. Addig 18 862 alkalommal 
mutatott be szent liturgiát, 114 templomban misézett itthon 
és külföldön, és 71 templomban prédikált, illetve tartott lelki-
gyakorlatot, volt, ahol többször is felszentelése óta. lelkünkre 
kötötte: „tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példával,” s 
épültünk, amikor órák előtt vagy után a zsolozsmáskönyvvel a 
kezében a kápolnában láttuk imádkozni.
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1921. december 30-án beregszászban született Pirigyi istván. 
édesapja pirigyi béla, édesanyja kovalkovics ilona voltak. raj-
ta kívül szüleinek még kilenc gyermeke született. A papi hiva-
tást mélyen hívő édesanyja „imádkozta ki” számára. elemi és 
középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, érettségi 

után a hajdúdorogi magyar 
görögkatolikus egyházmegyé-
be jelentkezett és nyert felvé-
telt. teológiai tanulmányait 
ungváron, majd budapesten 
végezte, itt már elkezdte böl-
csészeti tanulmányait is. még 
ungváron romzsa tódor, ak-
kori spirituálisa a lelkére kö-
tötte, hogy képezze magát, és 
lehetőleg végezzen más irányú 
tanulmányokat is, mert ennek 
segítségével lehet a görögka-
tolikusság színvonalát emelni. 
dudás püspök szintén támo-

gatta, hogy pedagógiai végzettséget szerezzen, mert nagy ter-
vei voltak az iskolaügy fejlesztésével. A frissen végzett teoló-
gus 1946-ban nyíregyházára kapott kinevezést a tanítóképző 
hittanárának, majd a benczúr gyula állami kollégium nevelő-
tanárának, utóbb igazgatójának. házasságot kötött rátz er-
zsébettel, 1948. augusztus 6-án nyíregyházán pappá szentelte 
dudás miklós püspök. ezt követően főpásztora debrecenbe 
disponálta hittanárnak, és segítette, hogy befejezhesse tanul-
mányait. itt 1949 júliusában bölcsészdoktorrá avatták, 1950-
ben pedig latinból, franciából és történelemből tanári diplo-
mát szerzett. szeretett volna egyetemi magántanári fokozatot 
is szerezni, de ez az 50-es években már lehetetlenné vált. 


