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Guba Pál 
piarista fıgimnáziumi tanár 
 
E havi mősorunkban Guba Pál piarista fıgimnázi-
umi tanár életútját mutatjuk be, aki a II. világhábo-
rú elıtti évtizedekben városunk jelentıs közéleti 
személyisége volt. 
 
Guba Pál 1861. április 26-án született - valószínő-
leg - Gyöngyössolymoson. Édesapja Guba Alajos 
a Kis-patak által hajtott Guba malom tulajdonosa 
volt. (Kis-patak mondhatjuk malomároknak is, a 
Nagypatak-Gyöngyöspatak - mellett volt Gyön-
gyössolymostól Gyöngyösön, Gyöngyöspüspökin 
keresztül Halászig, ezen voltak a gabonát ırlı ví-
zimalmok. A Kispatak gyöngyösi szakaszát az 

1917. évi tőzvész után tömték be). Édesanyja Forgách Julianna, az ı édesapja Forgách 
István sári (Abasár) molnármester volt, a családban a molnár mesterség apáról fiúra 
szállt. 
Guba Pál elsıszülött volt, utána még 5 testvére született, közülük három még gyer-
mekkorában meghalt. A három fiú közül kettı pár gimnáziumi osztály elvégzése után 
az apai mesterséget folytatta Gyöngyösön. 
Guba Pál az ún. Norma Iskolában (az 1917. évi tőzvészben leégett, ma helyén emeletes 
épület áll - CIB Bank - Szent Bertalan u. 1. sz.) végezte tanulmányait. Ezután két osz-
tályt végzett a gyöngyösi gimnáziumban. (sajnos nincsenek meg a korabeli gimnáziumi 
értesítık). A gimnáziumi tanulmányait Egerben folytatta, majd Jászberényben fejezte 
be, itt is érettségizett. Pap akart lenni, az érettségi után nem sikerült bejutnia sem az eg-
ri, sem az esztergomi szemináriumba. A piaristáknál jelentkezett. (Piarista szerzetes ta-
nító rend, az ifjúság nevelésével foglalkoztak, Magyarországon 1642-tıl voltak iskolá-
ik.) Az újoncév (a szerzetesjelöltnek egy év próbaidıt kellett eltöltenie az általa válasz-
tott rend meghatározott kolostorában, hogy megszokja a szerzetes életet, ennek sikeres 
eltöltése után vették fel a szerzetesek közé, ma is így van), eltöltése után a teológiát 
Nyitrán (ma Szlovákia, Nitra) végezte. Ezután a rendje a Kolozsvári (ma Románia, 
Cluj-Napoca) Tudományegyetemre küldte, 1885-ben latin-magyar-történelem szakon 
középiskolai tanári oklevelet szerzett, 1885. nyarán Lönhardt Ferenc erdélyi püspök 
pappá szentelte. Elsı szentmiséjét 1885. augusztus 5-én Gyöngyösön a Szent Bertalan 
templomban mutatta be. 
Guba Pál piarista tanárként a rend gimnáziumaiban az akkor fennálló elvek szerint 
több helyen tanított. Az elsı munkahelye 1885-ben Kisszebenben volt,. (ma Szlovákia, 
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Sabinov) Eperjes közelében. A városban 1530-tól evangélikus líceum mőködött. A pia-
risták rendházukat és a gimnáziumot a XVIII. század közepén hozták létre. Szaktárgyai 
- latin-magyar-történelem mellett - az elıljárói utasítására hittant is tanított. Itt csak pár 
évig volt, mert 1887-tól már Erdélyben a Nagykárolyi Piarista Gimnáziumban találjuk 
(ma a romániai Carei, a régi Szatmár vármegye jelentıs városa). A Nagykárolyi Piarista 
Gimnáziumban 1888-1892. között 4 éven át tanult Ady Endre. A II. osztályban 1889-
90-ben Guba Pál volt az osztályfınöke. Ady az 50 fıs osztályban az elsı 10 tanuló kö-
zött volt. Nagyon sokáig tanított Guba Pál Nagykárolyban, mert az 1917. május 21-i 
tőzvész hírére innen jött haza Gyöngyösre. Az utolsó állomáshelye a 
pozsonyszentgyörgyi gimnáziumban volt, ide az 1917-1918-as tanévben kerülhetett. 
Pozsonyszentgyörgy a Felvidéken, Pozsonytól pár kilométerre van, ma Szlovákia, Jur 
pri Bratislove, híres bortermelésérıl. Itt rövid ideig tanított, mert a Trianoni igazságta-
lan békeszerzıdésben Pozsonyszentgyörgy Csehszlovákiához került. Mivel többszöri 
felszólításra sem tette le az új államra a hőségesküt, eltiltották a tanítástól és kiutasítot-
ták az országból (A Piarista Rend 24 gimnáziumából 13 került elcsatolt területre). Gu-
ba Pál 1920, november 3-án indult haza egy vagonban, december elején érkezett meg 
Gyöngyösre. Szerencséje volt, neki volt hova menni Guba Pál tanári pályája 35 év eltel-
tével így ért véget. 
Guba Pál Gyöngyösre való hazakerülése után is a Piarista Rend tagja maradt, nyugdí-
jazták. A Gyöngyösi Alapítványi Közkórház vezetısége a kórház rk. lelkészévé Guba 
Pált választotta meg 1920. decemberében. A kórházban kapott lakást. Munkáját lelki-
ismeretesen végezte. A kórházon kívül is végzett szociális tevékenységet. 
Guba Pál 1921-ben felvállalta a Kálvária Templom gondnokságát, 1923-ban hivatalo-
san is megbízták ezzel a feladattal. Számos javítást, szépítést kezdeményezett, a kertet 
rendbehozatta, fákat - az épületegyüttes elıtti fasort is - virágokat ültetett. A templom 
területén nem volt vízvezeték (de csatornázás sem). Sajnos nem tudta a növényeket 
megfelelıen kezelni. 1923-ban az 1917. évi tőzvész után a Nagytemplomból felesleges-
sé vált képeket, kegyszereket a Kálváriára vitette. 1921-tıl 1944-ig Guba Pál végezte a 
nagyböjtben a Keresztúti litániát, egy füzetecskét is nyomtatott: „Nagyböjti ájtatosság a 
gyöngyösi Kálvárián" címmel. A Kálvária épületegyüttesét az 1935-1938 közötti évek-
ben kívül-belül tatarozták. 1938-ban Guba Pál a Kálvária keresztútjának 14 stációképét 
Zsolnay majolikából készültekre cseréltette át, ezeket az 1990-es évek közepén meg-
rongálták, ezért dr. Nagy Lajos apát felsıvárosi plébános leszedette, restauráltatta és a 
Plébánia udvari falán helyeztette el. 
A gyöngyösi nép nagyon vallásos volt, szeretett búcsúba menni, kegyhelyeket látogatni. 
Guba Pál felvállalta a gyöngyösi és a környékbeli zarándokok vezetését Rómába, 
Máriazellbe, Lourdesbe, 1885 és 1935 között több mint 17000 zarándokot vezetett az 
elıbb említett kegyhelyekre. 1910 augusztus 24-én Máriazellben tartotta 25 éves áldo-
zópapi miséjét, ekkor az általa vezetett zarándokcsoport szépmívő aranykehellyel lepte 
meg. 1935. augusztus 4-én tartotta  aranymiséjét (50  éve szentelték pappá) a Szent 
Bertalan Templomban. Ezen igen sokan vettek részt. 
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Guba Pál nyugalmazott fıgimnáziumi tanár igen aktívan bekapcsolódott a városi mú-
zeumi tevékenységbe. 1928 áprilisában dr. Puky Árpád polgármester Guba Pált és 
Forgách Ferenc gimnáziumi tanárt bízta meg a városi múzeum újjászervezésével és a 
Fiókvárosházán két szobát jelölt ki városi múzeum céljára. (1783-ban a Városháza a 
Piac - Fı téren épült meg, az 1917-es tőzben megsérült, 1948-ban bontották le. A 
Nagytemplom mögötti régi gimnáziumi épület a XVIII. század közepén épült, a gim-
názium 1898. évi államosítása után 1899-tıl 1950 szeptemberig a Tanácsválasztásig ezt 
az épületet is a város használta, megkülönböztetve az eredeti városházától, fiók - kise-
gítı - városháza néven. Ma Zeneiskola). 1931-ben Guba Pál tevékenysége eredménye-
képpen megalakult Gyöngyös Megyei Város Múzeuma. A múzeum tárgyai gyarapod-
tak. A polgármester 1932. január l-jén Guba Pált a múzeum ügyvezetı igazgatójává ne-
vezte ki. Guba Pál kis Múzeumi Társasági Kört szervezett pedagógusokból, ügyvédek-
bıl és 1932 július 2-án a Mátravidéki Hírlapban "Kérelem a város közönségéhez" c. 
felhívással fordult a gyöngyösiekhez anyaggyőjtés céljából A győjtött anyagból a Város 
600. éves jubileumi évfordulóján 1934. augusztusában a fiókváros háza két termében 
szerény várostörténeti kiállítást rendezett. A gimnázium 300 éves fennállásának ünnep-
sége és Bártfai Szabó László gyöngyösi születéső történész várostörténeti írásai mellett 
e szerény kiállítás emlékezett a városi kiváltság megszerzésének 600. évfordulójára, 
mert a város nem rendezett központi ünnepséget. 
Guba Pál a Szent Bertalan Templomban az 1917. évi tőzvész után feleslegessé vált ké-
peket, szobrokat, egyházi felszerelési tárgyakat a templom északi emeleti folyosójára 
hordatta. Ezekbıl és a plébánia régi irataiból, könyveibıl 1934-ben gyöngyösi r. katoli-
kus egyházi múzeumot rendezett be és ezt 1934 augusztus 12-én megnyitotta a közön-
ség részére. A Gyöngyösi Kalendárium 1936. évfolyamában Szabó József „Látogatás a 
gyöngyösi rk. Egyházi Múzeumban” érdekes cikkben számol be. (118-122 o.) 
1934-ben a Felsıvárosi Egyházközség a Hangya Szövetkezettıl árverésen vette meg a 
Szent Bertalan út 3. sz. un. Almásy-házat, a vallásos lakosság között győjtést rendeztek. 
Ezt az összeget is felhasználták a vételnél. Az egyik legszorgalmasabb győjtı Guba Pál 
volt, az İ javaslatára nevezték el az Almásy házat Szent Korona Háznak, ugyanis a 
szent koronát három évben ırizték az épületben: 1806. március 20-21; 1809. június 16-
án éjjel és 1809. szeptember 21 és november 3 között. 

1936. június 18-án a város 240 000 Pengıért megvette az Orczy-kastélyt múzeum és 
levéltár céljára. 1937-ben Guba Pál javasolta, hogy az épületben a Város létesítsen a 
volt városi múzeum meglévı anyagából és az Orczyak meglévı berendezésébıl mú-
zeum épületet. Erre terv is készült. A város csak 1944-ben fizette ki a tulajdonosnak a 
vételárat, ezért a tulajdonos az eredeti berendezést mőkereskedıknek eladta. Pénz hiá-
nyában a tervezett múzeumi célú átalakítás sem valósult meg. 

Guba Pál a Jókai u. 18 sz. alatt lévı XIX. sz. közepén épült Szentháromság templo-
mot, melyhez a Szegényasszonyok Intézete (nıi ispotály) is tartozott - leégett az 1917. 
évi tőzvészben, - meg akarta menteni, fel akarta építeni a szegényházat, befedni, de 
nem tudta elérni évtizedek során sem, csak annyit, hogy nem bontották le. (A gyön-
gyösiek a leégett templomot Rossz- vagy Kistemplomban nevezték ). 1923-ban az is-
potályban szükséglakásokat alakítottak ki. 
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1932-ben a templom és az ispotály gondnoka Guba Pál lett. 1938 február l-jén Guba 
Pál a városi múzeum anyagának egy részét a Kistemplomba hordatta, a nagyobbik rész 
a Kálvárián maradt. 1944. október 31-én Guba Pál a közelgı front miatt a város kü-
lönbözı helyein lévı múzeumi győjtemények ajtóit lepecsételte és azokon táblát helye-
zett el: „A front miatt átmenetileg zárva". Az anyag egy része így átvészelte a háborút. 
Guba Pál az 1940-es évek elején megvált kórházi lelkészi állásától és ezután a Jókai u. 
ispotály egyik lakásában lakott. A front elvonulta után 1944-tıl csak papi hivatásának 
élt. 1952 november 22-én végelgyengülésben halt meg a kórházban 91 éves korában. 
Lakása a Jókai u. 18 sz. alatt volt. Frint Jenı kanonok Felsıvárosi Plébános temette el. 
Sírja a Kálvárián van. 
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Bemutattunk egy városunkban közismert személyt, egy katolikus papot, akit a gyön-
gyösiek egy része csak kedves Pali bácsiként ismert. Életének három szakaszáról szól-
tunk.  A gyermekkortól a pappá válásig, ezután - sajnos röviden - piarista tanári mőkö-
désérıl - végül pedig 1920-tól gyöngyösi közéleti munkásságáról, amiben a vallásossága 
mellett jól megfért a múzeum szervezése és egyéb közéleti szereplése is. Élete során 
mindig a közösségért dolgozott. Ma már csak az idısebbek emlékeznek rá, mert 143 
éve született és több mint 50 éve halott. Emlékét azért idéztük, mert nélküle szegé-
nyebb lett volna városunk. 
 

Molnár József 
(Megjelent a Gyöngyösi Mősor kulturális ajánló füzetben, 2004-ben.) 


