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50. Guba Pál 
 
Rendünk beesküdött, vasmisés áldozópapja, született Jobbágyiban, Nógrád megyében, 
1861. április 26-án. A rendbe beöltözött 1880. augusztus 31-én. Egyszerő fogadalmat tett 
1881. augusztus 28-án, ünnepélyes fogadalmat 1884. november 1-jén. Pappá szentelték 
1885. július 16-án. 
A Heves megyei Gyöngyösön nevelkedett, ezért e város szülöttének számították. Apja 
molnármester volt. Kedvezı környezetben nevelkedett. Nemcsak a család, hanem maga 
Gyöngyös városa is jó katolikus volt. Fıleg jámbor édesanyja féltı és szeretı gondosko-
dása kísérte születésétıl az oltárig. Búcsújárás kedvelése már gyermekkorában ivódott bele 
a család és a ferences atyák hatása alatt. Középiskolai tanulmányait a gyöngyösi ferences 
algimnáziumban kezdte, Egerben folytatta, érettségi vizsgálatot pedig Jászberényben tett. 
Érettségi vizsgálattal lépett be a rendbe. A noviciátusi esztendıt Vácon töltötte (1880-
1881). Teológiai tanulmányait a rend nyitrai hittani intézetében végezte (1881-1883), 
egyetemi tanulmányait magyar-latin szakon pedig a kolozsvári tudományegyetemen (1883-
1885). 1885. augusztus 9-én szentelték pappá Gyulafehérvárott. Tanári pályáját 
Kisszebenben kezdte meg, ahol két évig mőködött (1886-1888) mint helyettes tanár. Innen 
Tatára került. Itt egy évet töltött, mégis oly tartós emléket hagyott hátra, hogy még arany-
miséjekor is (1935) többen üdvözölték. Tatáról Nagykárolyba helyezte a rendfınök, és ott 
három évig tanított (1889-1892). Gimnáziumi hittanár és hitszónok volt, de emellett ma-
gyar és latin nyelvet is tanított az elsı és második osztályban. Az 1889/90. tanévben osz-
tályfınöke, magyar és latin nyelvi tanára volt a második osztályban a kisdiák Ady Endré-
nek, a késıbbi nagy költınek, aki az alsó négy osztályt a nagykárolyi piarista gimnázium-
ban járta (1888-1892), és csak a felsı osztályokra került át a zilahi református kollégiumba. 
Guba Pál úgy emlékszik rá mint kedves és rokonszenves, jó tanuló fiúra, aki sétáira és ki-
rándulásaira, más fiúkkal együtt, elkísérte, és balkezét fogva haladt mindig mellette. Ezt a 
helyet nem engedte át senkinek. Okos szemő, udvarias és elızékeny kis fiú volt. Kölcsönös 
rokonszenv főzte ıket egymáshoz (Új ember, 1953. jan. 4. sz.). Ady felsı osztályos korá-
ban hozzá írt levelében is gyermekkori kedves professzorának nevezi Guba Pált, akihez bi-
zalommal fordul. Rendtársunk közvetlen modorával közel engedte magához tanítványait, 
és ık is bizalommal viselkedtek iránta. Itteni tanítványai közül még aranymiséjekor is üd-
vözölte a tılük régen elkerült egykori tanárt Borody Jenı járásbíró, és Vanyek József vá-
rosi számv. fıtanácsos (1935). 
Nagykárolyi három évi mőködése után rendfınöki engedéllyel két évet az egri egyházme-
gye szolgálatában töltött. Ezt az idıt idézi Tarnavölgyi András nagyszállói tanító: „Ma is 
épségben és híven ırzöm felém áradó jóságának és szeretetének emlékét, ma is 
rámparázsolnak mély tüző szemei". Két év után visszatért hivatásos munkájához, és az 
1894/95. tanévben Nagykárolyban találjuk mint plébánossegédet és hitoktatót. Itt látta a 
nép áhítatát a Máriapócsra vezetett búcsújárások alkalmával, és ez erısítette benne a hajla-
mot és készséget zarándoklatok hivatásszerő vezetésére. 
Betegeskedése miatt 1899-ben fölmentették a tanítás alól, és Privigyére került 
házikönyvtárosnak. Tevékeny egyénisége azonban hamar talál munkateret ott is. Megala-
pítja a katolikus legényegyletet (1901), és tüzes magyar vezetése alatt a tót inasok és legé-
nyek egykettıre rákaptak a magyar szóra és a nagy téren rendezett március 15-i ünnepsé-



gen úgy szavalták a magyar verseket, mint a karikacsapás. Késıbb örökös díszelnökké vá-
lasztották, és aranymiséjére testületileg levélben üdvözölték (1935): „Mi a kedves Elnök 
Urat most is változatlanul szeretjük. Nem tudjuk, és nem fogjuk elfelejteni atyai jóságát. 
Ezért szinte az örömünk, hogy aranymiséje alkalmából igaz szívünkbıl üdvözölhetjük." 
Rávilágít ez a levél Guba Pál emberkezelésére és demokratikus életszemléletére. Keresett 
és szívesen hallgatott templomi szónok is. Mindig megtelt a templom, ha ı beszélt szépen 
csengı hangján. Énekes miséi is nagyon látogatottak voltak. Bár az iskolában nem tanított, 
mégis sokat foglalkozott a gyermekekkel is. Megható a csacsifogatos privigyei szıke gye-
rek üdvözlı sora hozzá. „Életem felejthetetlen gyermeki emlékeinek hő kísérıje a drága jó 
Guba tanár úr." Ez a Simonek Pista elkísérte a friewaldi kegyhegyre is, és részese volt a 
nevezetes nádasdi viharnak. 
A Privigyén töltött öt év után (1899-1904) Selmecbányára helyezte a rendfınök hittanárnak 
és hitszónoknak. Itt kezdıdik meg híres máriacelli zarándoklatainak hosszú sorozata. Eze-
ket gondosán és ügyesen megszervezte. Meghívókat, prospektusokat, programterveket kül-
dött szét, sıt ágenseket is alkalmazott, akik a vidéki községeket bejárták és győjtötték a za-
rándokokat. Az egyik levélben figyelmezteti, hogy cséplés utánra hagyja az indulás idejét, 
akkor már lesz pénzük a befizetésre. Márványtáblák örökítik meg ezeket a zarándoklatokat 
a kegytemplom falán. A 31.-ikat aranymiséje után vezette. így közte és az ország hívókö-
zönsége közt közvetlen kapcsolat alakult ki, és mőködése mindenfelé élénk visszhangot 
keltett, neve pedig ismertté vált országszerte. 
Lourdesbe is vezetett három zarándoklatot. Mint vezetı érdekes jelenség volt. Fején biré-
tum, a karingen stóla, a bal mellen zarándokjelvény, jobb kezében zarándokbot. Ha nem 
volt rajta karing, akkor piarista reverendája fölött a nyakában nagy olvasó lógott, mellén 
nagy érem, fején birétum, jobbjában zarándokbot. Harmadik változat is volt: a reverenda 
fölött vitézkötéses és sujtásos kabát, nyakában hosszú olvasó nagy éremmel, mellén zarán-
dokjelvény, fején birétum, kezében zarándokbot. így járt az utcán is, érthetıen nagy feltő-
nést keltve. 
Egyszer Bécsben egyik járókelı férfi nagyon megbámulta a vitézsujtásos kabátú, birétumos 
és zarándokbotos Guba Pált. İ egy darabig csak állta, de aztán rámordult a németre: Na 
elülrıl láttál már eleget, nézz most meg hátulról is! És háttal fordult neki. 
Selmecbányán megalapította a Keresztény Szociális Egyletet, melynek örökös elnöke lett. 
Szép házat is épített számára. 1910. augusztus 9-en mondta ezüstmiséjét Gyöngyösön, 
utána 580 magyar zarándokot vezetett Máriacellbe. Hat évi Selmecbányai mőködése után 
(1904-1910) Sátoraljaújhelyre kapott áthelyezést, mint hittanár és hitszónok. Két évig 
(1910-1912) tanít itt, s megalapítja eközben a Keresztény Szociális Munkásegyesületet, 
melynek dísztagja lett. Itt volt tanítványa Hites (Hauser) Ignác budapesti erzsébetvárosi 
plébános, és ettıl fogva kapcsolódik bele Guba Pál életébe. İ mondta el, hogy rendtársunk 
mindig 4-5 diákkal sétálgatott. Valami sajátos varázs volt egyéniségében, amellyel meg-
fogta az embereket. Önkéntelenül kezdte kialakítani azt a cserkészpapi típust, amely késıbb 
oly jelentıs szerepet vitt a diáknevelésben. İt magát is Guba Pál irányította a papi pályára, 
az ı tanácsára ment Esztergomba. 
Sátoraljaújhelyrıl Podolinba került egy évre (1912-1913) hittanárnak és hitszónoknak. 
Délutáni sétáin körülvették a diákok, és ı mindig oktatta ıket, elbeszéléseket és tréfákat is 
mondott nekik. Innen Kisszebenbe került két évre, ahol a hittan mellett magyar és latin 
nyelvet is tanított az elsı osztályban. Itt is megalapította a katolikus legényegyletet. Erre az 
idıre esik szentföldi zarándoklata is (1914). Maradt egy arcképe is errıl. Széken ül reve-
rendában, nyakában olvasó lóg, bal mellén zarándokérem, fején birétum, jobbjában zarán-
dokbot, bajusza és szakálla is van. Errıl a zarándoklatról érdekesen nyilatkozott aranymi-
séjekor: Életem legszörnyőbb napjai voltak, mikor 1914-ben a Szentföldrıl való hazajöt-



tünkben a nagy háború a nyílt tengeren ért bennünket. Hetven magyar zarándok volt a ha-
jón. Kétségbeesés vett mindenkin erıt, hiszen a tengeren dühöngött a legszörnyőbb háború. 
A vezetıség cserbenhagyott bennünket, én álltam a zarándokok élére, és háromheti kínos 
vergıdés után jutottunk haza. Ekkor említette, hogy kétszer járt Rómában és a nagy olasz 
városokban. Az utazás volt legnagyobb öröme. 
Utolsó tanári állomáshelye Szentgyörgy volt (1915-1920). Az elsı két évben fıgimnáziumi 
hittanár és hitszónok, mikor pedig a négy felsı osztályt megszüntették 1917-ben, ı az alsó 
osztályok hitelemzıje, és magyar és latin nyelvet is tanít. Erre az idıre esik (1917) a gyön-
gyösi nagy tőzvész is, melyben a Guba család háza is elpusztul az ingóságokkal együtt. 
Az elsı világháború elvesztése után 1919. május 10.-én véget ért az 1685 óta mőködı inté-
zetben a magyartanítás, 1920-ban pedig rendtársunkat kiutasították a csehek, mivel nem tett 
állampolgársági esküt, és 48 óra alatt áttették a határon egy szál reverendában. 
Szentgyörgyi mőködését szépen jellemzi br. Jeszenák Gábor pozsonyi prépost-kanonok 
aranymisés üdvözletében: „Fıtisztelendı Urat mint buzgó papot és Kalazanti Szt. József 
szellemében mőködı nevelıt volt szerencsém megismerni. Errıl mindjobban meggyıztek a 
szentgyörgyi gimnáziumban végzett hospitálásaim, amelyek eltörölhetetlenek maradnak 
emlékezetemben" (1935). Guba Pál 35 évi tanári mőködésével jó emléket hagyott maga 
után hozzá évtizedek múlva is szeretettel ragaszkodó tanítványaiban. Iskolán kívül is fog-
lalkozott velük, segített rajtuk, tanáccsal és pártfogással gyámolította ıket, vigasztalójuk és 
útmutatójuk volt az élet sivár napjaiban. Sok papi hivatást érzı szegény fiúnak tette lehe-
tıvé tanulmányai elvégzését. Ezek a „csikó papok" különös kegyeltjei voltak. İ maga is azt 
tartotta legfıbb érdemének és kitüntetésének, hogy fel évszázad múlva is fölkeresik volt di-
ákjai még megszállott területrıl is. 
Az 1920/21. tanévre Sátoraljaújhelyre tette a rendfınök nyugalomba. Itt csak névleg szere-
pelt, mivel Gyöngyösön lakott, mint kórházi lelkiatya, és lelkésze volt az aggmenhelyi kis-
templomnak is, melyet kemény kiállással nem engedett a városnak lebontani. Bár a rendhá-
zon kívül élt, piarista voltát mindig megvallotta nemcsak külsıleg, hanem lélekben is. 
Rendi ruhában járt, neve alatt mindig jelezte, a rendi címert minden nyomtatványára ráte-
tette. A rendi imádságokat és renovátio votorumot elvégezte, és idınkint a rendfınöknek írt 
jelentéseiben beszámolt életérıl és mőködésérıl. 
Meghatóan szép vonása volt gyöngyösi lokálpatriotizmusa. A genius loci egészen hatal-
mába kerítette. Helyi kincsek győjtögetésével egy városi múzeum alapját vetette meg, 
melynek vezetıje is volt. A maga kis szobája is kész múzeum volt, tele utazási alkalmával 
győjtött és ajándékba kapott tárgyakkal. İ lett a gyöngyösi szegények papja. Anyagi segít-
séget és lelki vigaszt vitt a külsı negyedek szegényeinek, s a legelesettebb emberekkel is 
önzetlenül foglalkozott. Az aranymisés jubileumkor róla szóló cikkek is kiemelik felebaráti 
szeretettıl és erıs szociális érzésétıl sugallt fáradhatatlan tevékenységét. Védi a szegénye-
ket a hatalmasokkal szemben, és munkások érdekeit védelmezi. Kemény, egyenes és szó-
kimondó. Nem törıdik azzal, mit gondolnak róla. A maga útját járja. A hozzá írt levelekbıl 
látni, hogy sok jó tanácsot adott, még több könnyet törült le és szomorkodót vigasztalt meg 
nemcsak helyben, hanem vidéken is, hiszen segítı és adakozó készsége messze tájon híres 
volt. 
Tüzes, szinte büszke magyar, s ez vallási ténykedéseit is jellemzıen színezi. Nemcsak 
maga ragaszkodott piaristás áhítattal egész életében a Szőz Anyához, hanem zarándoklatai-
val vezére lett a Máriához folyamodó magyaroknak, és tiszteletét országszerte ápolta. Ön-
érzetes magyarságával, példaadó buzgóságával zarándoklatai alkalmával megbecsülést 
szerzett a magyar névnek az ország határain túl is. A zarándokok vasúti kocsijaira kiíratta: 
„Wir sind Ungarn”. Mikor ezt szóvá tették, hevesen hangsúlyozta: Igenis így írjuk! Ahol én 
vagyok, ott egy darab Magyarország van. Amikor egyszer hajón jött búcsúsaival 



Máriacellbıl, Pozsonyból való kiindulásukkor nemzeti színőre kötött csokrot dobtak fel 
hozzájuk. Erre Pali bácsi magyar énekeket kezdett énekelni híveivel: Isten áldd meg a ma-
gyart!, Hazádnak rendületlenül... Boldogasszony Anyánk, Nem! Nem! Soha. A kapitány 
kiabált: Kérem! Abszurdum! Nemzetközi egyezmény tiltja! Akkor ı vissza: De én magyar 
vagyok! Úgy énekelek, ahogy tudok, és ott, ahol akarok azt a főzfán fütyülıjét! 
Életének legragyogóbb napja 1935. augusztus 4. volt, mikor aranymiséjét mondta el. Ennek 
emlékei: fényképek, beszédek, megemlékezések, cikkek, az ünneplés krónikája szép se-
lyemkötéső albumban vannak meg. Látványosságszámba ment a díszes felvonulás lakásá-
ról a plébániára majd a templomba. Fehér-piros virágcsokros fehérruhás leánykák, égı 
gyertyás leányok, lámpást tartó legények, karinges papok után misedíszben, zarándokbottal 
lépdel az ünnepelt. Több száz emberbıl álló hívısereg követi a menetet. Az énekes, szent-
séges mise után volt újhelyi tanítványa, Hauser Ignác budapesti plébános szószéken mél-
tatta érdemeit, majd jubileumi áldás következett. Délben a Katolikus Legényegyletben kö-
vette, délután a „Guba fellegvárban", a kis szılıben fejezıdött be az emlékezetes nap. 
Rá egy hétre Máriacellben megismétlıdött az aranymise zarándoklattal egybekötve. Az 
osztrákok remek arany babérkoszorúval kedveskedtek a jól ismert jubilánsnak. Ünnepi szó-
noka Campel Béla majsajakabszállási plébános manuduktora pedig Ernst Sándor nyug. ma-
gyar miniszter volt. Az éppen ott idızı Magas Mihály, Gombos Antal és ifjú Sebestyén 
magyar piaristák is részt vettek az ünnepségen és gyertyás körmenten. Zarándoklatai révén 
nagyon sokan ismerték mindenfelé, így Pesten is. Az utcán jártában állandóan meg-meg-
szólították. Sokszor fogalma sem volt kivel beszélget. Egy ízben Borvendég Ferenccel, Bu-
dapest alpolgármesterével, akadt össze, és már jó ideig beszélgettek. Végre megkérdezi: 
Hát hogy is hívják magát, öcsém? Borvendégnek, feleli a kérdezett. Hm! És mi a foglalko-
zása? - Budapest székesfıváros alpolgármestere vagyok. Hát nem ismer tanár úr? Ugyan 
honnan ismerjelek? No, de csak hallott a Borvendég névrıl? - Hallani halottam - mondja 
belepirulva Pali bácsi -, de csak valami mesterlegénynek néztelek. 
Sokoldalú elfoglaltsága mellett gyorsan telt az idı. Gyémántmiséjét 1945-ben szerény ke-
retek közt mondta el. A rendfınök a megváltozott viszonyok miatt Mernyére helyezte, de 
csak fél évet töltött itt, visszakívánkozott Gyöngyösre. A házi kertben sétálgatott, és hajlott 
kora ellenére is szívesen ment vasárnap és ünnepnap a plébániatemplomba misézni. Már 
Gyöngyösön sem találta meg a régi világot, de nem kívánt visszatérni, sem Pannonhalmára 
menni. Mindinkább gyengült, sıt kisebb agyvérzés is érte. Mátray János rendtársunk meg-
látogatta, és kórházba akarta vinni, de nem ment. 1952 ıszén Balanyi György asszisztens és 
Mátray János ismét meglátogatta, és szegényes szobájában betegen találta, de most sem 
akart kórházba befeküdni. Látogatóitól felt, hogy valamit elvisznek tıle. Halála elıtt három 
nappal mégis két bizalmas barátja kórházba szállíttatta, és ott halt meg a végsı szentségek-
kel ellátva végelgyengülésben 1952. november 21-én, korának 92., szerzetesi életének 73., 
és áldozópapságának 68. évében rendünk vasmisés nesztora. 
Miseruháit és kelyhét a rendnek hagyta, zarándokbotja a rendi múzeumba került, rajta 49 
zarándokplakettel. Kriptáját már évekkel elıbb maga elkészíttette, a nevét is rávésette a 
szürke sírkıre. Ide temették november 24-én. A rendet Mátray János képviselte, aki a kál-
váriahegyi kis kápolnában mondott érte gyászmisét. A beszentelést és temetést a helybeli 
apátplébános végezte nagy segédlettel. İ méltatta meghalt rendtársunk érdemeit a sírnál 
mondott beszédében. A helyi papságon kívül néhány vidéki plébános is megjelent a temeté-
sen. A hívek közül pedig legalább ezren kísérték utolsó útjára a boldogultat. 
R.I.P. 
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