
27

Gubicza	Lajos,	a	tanítóvezérGubicza Ilona

KÖZLEMÉNYEK

Gubicza Lajos, a tanítóvezér

GUBICZA ILONA

Származás, gyökerek

Magyarország jelentős része, így a dunántúli falvak többsége is a török hódolt-
ság alatt elnéptelenedtek. Újbóli betelepítésüket nagyobb részt a világi, illetve kisebb 
részt az egyházi földbirtokosok végezték a XVII–XVIII. század fordulóján. Az egyhá-
zi telepítések harmadik csoportját a zirci apát szervezte, főként a század elején (Zirc, 
Nagytevel, Olaszfalu).1

A Gubicza családok sorsa összefüggött a zirci apátság történetével. A zirci apát-
ságot III. Béla – 1182-ben francia ciszterci apátsága, Champagne-i Clairvaux filiá-
jaként – alapította. A török fenyegetettség miatt a szerzetesek 1538 körül elhagyták 
a kolostort, amelyet Veszprém török kézre kerülése (1552) után földúltak a hódítók. 
1629-ben az alsó-ausztriai, lilienfeldi kolostor apátja kapott megbízást, hogy készítse 
elő a rend Magyarországra való visszatérését. Ezt követően, 1699-ben a zirci apátság 
egykori birtokait az alsó-ausztriai Lilienfeld apátja 31 000 akkori Ft-ért átadta a szilé-
ziai ciszterci Heinrichau apátjának. Másfél évszázadon át Zirc teljesen lakatlan volt. 
Az 1700-as évek elején a sziléziai, heinrichaui ciszterci apátság élesztette újra a zirci 
apátságot és telepítette be Zircet és környékét. Ekkor – a zirci apát kezdeményezésére 
– telepítették be a Gubicza családokat is Sziléziából Magyarország több térségébe. 
Olaszfaluban az első Gubicza adatok 1734-ben az adóösszeírásban szerepelnek.2

Az 1860-as években, az 1848-as jobbágy felszabadító törvényt követően az Olasz-
faluban élő Gubicza családok is a környező – Tés, Bakonyszentlászló, Sóly, Kenese, 
Szabadi – községekben telepedtek le, kerestek megélhetést. Ekkor érkezett Kenesére 
Gubicza Andreas (1833–?) bognármester.

Gubicza Andreas (1833–?) Czvitkovits Zsófiával (1839–1888) kötött házasságot 
Kenesén 1857. 02. 10-én. Házasságukból nyolc gyermek született. Gubicza Lajos 

1 BOTTLIK 2002. 108–120.
2 GUBICZA 2016. 81–82.
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második gyermekkén született 1862. június 23-án.3 Testvérei Eleonóra (1860), Ist-
ván (1864), Ferenc (1868), Gyula (1870), Mária (1873), Endre (1875) és Ferdinánd 
(1876) voltak. 

Iskolák, Veszprém és Eger

Gubicza Lajos az elemi iskola négy osztályát Kenesén végezte. Tízéves korában 
az ötödik osztályt már Veszprémben a Szent Anna téri iskolában kezdte. Itt Rák János 
igazgató-tanítónak volt a tanítványa. Gimnáziumi tanulmányait Veszprémben végez-
te, majd az V. osztály elvégzését követően Budapesten egy évet tanult a Budai Állami 
Tanítóképezdében, ahol a népiskolai tanítók oktatása folyt. Ezután az 1828-ban Pyr-
ker János László érsek által Egerben alapított első magyar nyelvű tanítóképzőben, az 
egri érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézetbe járt. Egy feljegyzés szerint Eger-
ben iskolatársa volt Gárdonyi Géza, akivel egy iskolai házi gyűlésen heves irodalmi 
vitát folytatott. A beszámoló szerint „Gubicza	szónoki	tehetséggel	rendelkező,	tüzes	
és	gyorsbeszédű	képezdész	volt	s	a	szóharcban	Gárdonyi	fölött	diadallal	győzött.”4 
Mi volt a vita témája, nem tudjuk, de később Gárdonyi már sikeres író korában – a 
vitára utalva – említette: „Az	élet	mégis	nekem	adott	igazat!”5 

Gubicza Lajosnak is a veszprémi, majd egri gimnazista korában írásai jelentek 
meg, költői lelkületű tanárai – talán éppen Répássy János professzor, aki Gárdonyit is 
megbuktatta irodalomból Egerben – biztatták, támogatták. Első írásait a „Székesfehér-
vár” és „Zalai	Lapok”-ban közölték. A Tanítóképzőben kitűnő eredménnyel végzett, 
oklevelét 1884. június 21-én Zsendovics József prépost-kanonok, az egri tanítóképző 
igazgatója írta alá, aki 1876–tól 1889-ig volt az egri iskola igazgatója.6

Kántortanítói évek

A Veszprém Megyei Levéltárban, a veszprémi III. sz. Római Katolikus Fiúiskola 
iratai között Gubicza Lajos tanító alkalmazására vonatkozóan az alábbi okmányokat 
találtam:7

3 GUBICZA 2012. 339–340.
4 Ország	világ, 1923. jún. 10. Tóth Kálmán: Gárdonyi első irodalma. 282–283. Tóth Kálmán írá-

sában még így jellemezte Gubicza Lajost: „Utóbbi	jeles	tanító	és	író,	aki	a	Veszprémi	tanítókerü-
letnek	ma	is	lelkes	vezetője.”

5 Ország	világ, 1923. jún. 10. Tóth Kálmán: Gárdonyi első irodalma. 282–283.
6 MNL VeML XXIV. 501. A III. sz. Római Katolikus Fiúiskola Veszprém iratai.
7 MNL VeML XXIV. 501. A III. sz. Római Katolikus Fiúiskola Veszprém iratai.
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1884/85. tanévben Endréden, a négy felsőbb osztályt tanította;
1885–1887-ig tanévben Siófokon osztálytanító;
1887/88. tanévben Ozorán a III–VI. osztályának tanítója, majd
1890–1899-ig tanévekben Fokszabadin [ma Balatonszabadi] kántortanító volt, 

ahol tíz éven keresztül tanított. Ahogy minősítésében olvasható: A tanítás terén szor-
galmat, fáradhatatlan buzgalmat, a kántori teendőkben kitűnő jártasságot tanúsított, 
erkölcsi magaviselete pedig példás és kifogástalan.

Már 1887-ben részt vett a Veszprémben tartott Veszprém és Vidéke Római Ka-
tolikus Tanítóegylet önképzőkörének rendes tavaszi közgyűlésén. Itt Gubicza Lajos 
siófoki és Nagy Lajos veszprémi tanítók felolvasásai képezték a gyűlés tartalmának 
zömét. Gubicza Lajos felolvasásának címe „Falusi népoktatás és annak akadályairól”, 
Nagy Lajos pedig „Népiskolai egészségügy”-ről értekezett, melyeket a hallgatóság 
tetszéssel fogadott és a felolvasóknak az egylet köszönetét jegyzőkönyvben is rögzí-
tette. A közgyűlésről tudósítás jelent meg a Veszprémi	Független	Hírlap-ban. 

A veszprémi III. számú Fiúiskolában

Gubicza Lajos Veszprémben az Anna téri Római Katolikus Fiúiskolában 1899. szep-
tember 1-től tanított nyugdíjazásáig. Kiváló pedagógus volt a tanításban és a nevelés-
ben egyaránt. A tanítói működését kiemelkedő pedagógiai készültség, a tanításban és 
nevelésben megnyilvánuló szeretetteljes, atyai bánásmód jellemezte. A modern peda-
gógiai irányzatok cselekvő tanulmányozása során a kiváló gyakorlati érzékkel kiválasz-
tott módszer bevezetésével azok közé a kitűnő tanítók közé tartozott, akik munkájukba 
tudásuk, ambíciójuk, hivatásszeretetük és lelkesedésük teljes erejét befektetik. Mint 
meggyőződéses vallásos ember és hazáját rajongóan szerető tanító, tanítványainak lel-
kében a vallásosság és hazafiság erényeit a lehető legtökéletesebben kiépítette.8

8 MOLNÁR 2013. Kézirat.

Gubicza	Lajos	minősítése.	Forrás:	VeML
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Iskolalátogatások, tanítógyűlések

Későbbiekben Veszprém megyében a tanítógyűléseket az 1905. június 27-én vi-
lági elnöknek megválasztott Gubicza Lajos vezette le. Ezekről a tanítógyűlésekről a 
megyei lapokban is megjelentek tudósítások. 

A veszprémi, várpalotai és enyingi esperesi járás katolikus tanító kör gyűlést a 
Szent Anna téri római katolikus fiúiskolában tartották Gubicza Lajos elnöklése mel-
lett. Jelen volt az egyházi elnök dr. Kránitz Kálmán kanonok, Ádám Iván kanonok 
és mintegy 80-90 tanító és tanítónő. A gyűlésen mintaoktatást mutattak be, majd az 
elemi iskolákban az elkülönített, illetve az osztott-vegyes tanítási rendszer bevezeté-
sét vitatták meg. Határozattal fogadták el az osztott-vegyes tanítást. Vagyis az 1. és 2. 
osztályban tanítónők tanítják a mindkét nembeli ifjúságot, a 3. és 4. osztályban pedig 
a tanítók. (Ott ahol tanítónő és tanítók is vannak alkalmazva.)9. „Nagyon	sikerült	volt	
a	nagyszámú	római	katolikus	tanítóság	jelenlétében	megtartott	hajmáskéri	tanítógyű-
lés,	melyen	Gubicza	Lajos	veszprémi	 római	katolikus	 tanító	újból	kimutatta	kitűnő	
vezetési	tehetségét	és	fáradhatatlan	munkásságát.”10

A Veszprém egyházmegyei Római Katolikus Tanítóegyesület központi bizottsága 
1908-ban évi gyűlését tartotta Veszprémben dr. Kránitz Kálmán felszentelt püspök, 
főtanfelügyelő és Gubicza Lajos veszprémi tanító Vezetésével. Az összejövetelen a 
bizottsági tagok ritkán tapasztalt, nagy számban jelentek meg.11 A gyűlésen ismertették 
a múlt évben (vagyis 1907-ben) befolyt adományokat, valamint a tanítók részére kiírt 
pályázatot eredményét. A beérkezett pályázatokból díjazott és a 100 koronával jutal-
mazott pályamunkák – melyeknek szerzője Lisztner Antal volt – az alábbiak voltak:

–  A gazdasági ismeretek oktatás szervezése, fejlődése;
–  Az ifjúsági egyletek és a falusi nép-liceumok együttes tevékenysége.
A tanítóegyesület közgyűlésein Gubicza Lajos többször felszólalt és szorgalmazta 

az egységes tanítói fizetések bevezetését. A Pápa és Vidéke hetilap12 és a Pápai Hírlap 
tudósított13 a Veszprémvármegyei Általános Tanító Egyesület rendes közgyűléséről, 
melyet Göndör Ferenc tanfelügyelő vezetett. Ezen kettőszáznál több tanító, tanító-
nő és óvónő jelent meg. A közgyűlés a nyugdíjrevízió, az egységes tanítói fizetések, 
a régi magyar népoktatás, az iskolai óvintézkedések a fertőző betegségek ellen és 
a pártfogói tevékenység témaköröket tárgyalta. Az egységes tanítói fizetésekről Gu-
bicza Lajos szólt, a tanítói nyugdíj szükséges revízióját pedig Szutter Dániel pápai 
evangélikus igazgató ismertette.

9 Veszprémi Ellenőr, 1906. okt. 14. Tanítógyűlés. 5.
10 Veszprémi Ellenőr, 1907. jún. 23. Tanítógyűlés. 4.
11 Pápa és Vidéke, 1908. júl. 12. Tanítógyűlés. 4.
12 Pápa és Vidéke, 1914. jún. 28. Tanítógyűlés. 5.
13 Pápai Hírnap, 1914. júl. 04. Tanítógyűlés. 4.
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A királyi tanfelügyelő a megyében négy helyen, Devecserben, Pápán, Szentgálon 
és Veszprémben tartott iskolalátogatásairól adott hírt a Pápai	Közlöny14 és a Veszpré-
mi	Ellenőr.15 Mint olvasható: „[…] kitűnő	színvonalon	levőnek	találtam	a	veszprémi	
római	katolikus	tanítókar	rendes	őszi	gyűlését,	mely	a	nagyon	okos,	jó	eszű	Gubicza	
Lajos	veszprémi	római	katolikus	tanító	kitűnő	vezetése	alatt	mindnyájunknak	kik	azon	
megjelentek,	közmegelégedésével	folyt	le.”

A királyi tanfelügyelők iskolalátogatásain Gubicza Lajos is részt vett. A megyei 
lapok adtak hírt a 16 iskolában (Bakonyszentkirály, Csesznek, Csingervölgy, Haj-
máskér, Herend, Ihászi, Marczaltő, Jásd, Kövesgyűr puszta, Nagy-hidegkút, Oszlop, 
Pápa, Szentkirályszabadja, Tés, Vámos, Várpalota, Veszprém), 28 osztály megláto-
gatásáról.16 A tudósítás beszámolt a Veszprém vármegyei állami tanító egyesület és a 
Veszprém egyházmegyei római katolikus tanító egyesületek és a Vármegyei Múzeum 
Egyesület közgyűléséről, valamint a rátóti, szentkirályszabadjai, vámosi római kato-
likus, valamint a csingervölgyi magán társulat, illetve az ihászi, marcaltői állami és a 
kövesgyűri urodalmi iskolák évi vizsgálatairól. 

A tanítóegyesületek Gubicza Lajos vezetésével az egyházmegyei római katolikus 
iskolák számára egységes tantervet dolgoztak ki,17 valamint pályázatokat jelentettek 
meg. Így: 

1. A modern rajztanítás az elemi iskolában, és 
2. A népiskolai nevelés és a népmodor nemesítése címmel.18  
Az Általános Tanító-testület 1918. december 22-én tartott gyűlésén alapszabály 

módosításáról is tárgyaltak.19 A bizottság előadójaként Gubicza Lajos tanító ismertet-
te a felmerült három indítványt. 

1. Az egyesület fennmaradása mellett, annak új szellemben való kiterjesztése.
2. Új szervezet alakítása politikai tendencia nélkül, egyéni véleményszabadsággal.
3. Fennmaradó egyesület átalakítása kisgazdapárti elvvel.
A bizottság az első mellett döntött, kimondva azt is, hogy mindenki egyénisége, 

meggyőződése szerint teljesíthesse politikai jogait. Gubicza Lajos felszólalásában ki-
jelentette, hogy a Katolikus Tanügyi Tanács és az Országos Bizottság tagjainak megy-
győződése, hogy senkit állásfoglalásáért támadni nem szabad. A gyűlés egyhangúlag 
Gubicza érvelése mellett döntött.

14  Pápai	Közlöny, 1906. nov. 25. Tanfelügyelői jelentés. 3.
15  Veszprémi	Ellenőr, 1906. nov. 25. Veszprém vármegye népoktatásügyi állapota. 2.
16  Pápa Közlöny, 1907. jún. 23. Tanfelügyelői jelentés. 3.
17  Pápa és Vidéke, 1914. nov. 29. Egységes tanterv. 5.
18  Pápa és Vidéke, 1910. jan. 01. Pályatételek. 4.
19  Veszprémvármegye,	1918. dec. 22. Tanítógyűlés. 2–3.
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Szerkesztő, író, költő

Már a gimnáziumi és tanítóképzős évei alatt megjelentek versei, elbeszélései. A 
Veszprémi	 Független	 Hetilap-ban 1882-ben jelent meg a Nyárestén,20 a Veszprém 
megyei hivatalos helyi közlönyben 1886-ban a Rózsámnak című verse.21 A Veszp-
rémi	Független	Hetilap cikkeiben többször foglalkozott a balatoni fürdők, a vidék 
rovatokban [Balaton]Kenese fejlesztésével. A Balaton parti település fejlődésére, az 
üdülőtelep bővítésére, a strand átalakítására több javaslatot is megfogalmazott, hogy 
mindezzel az üdülővendégek kényelmét biztosítsák.22  

 1902. január 12-én egy új szaklap, tanügyi közlöny indult Veszprémben Tanügyi	
Értesítő címmel	„tanítói	karunk	egyik	kiválóan	képzett,	derék	tagjának,	Gubicza	La-
jos	tanítónak	ügyes	szerkesztésében”.23 A szaklap továbbiakban a veszprémi egyház-
megyei római katolikus tanítók egyesületének hivatalos lapja lett és a továbbiakban 
minden hónap 15-én jelent meg.

Gubicza Lajos közben folyton képezte magát. Kemenes Ferenc, Jánosi Gusztáv és 
Rada István kanonokok bátorították, műfordításra biztatták. A Veszprémi	Ellenőr-ben 
1902-ben jelent meg a Március	Idusa című verse,24 majd 1903 júniusában Elbeszé-
lések címmel kötete jelent meg az Egyházmegyei Könyvnyomda kiadásában. A kö-
tetből a Veszprémi Hírlap is közölt írásokat, amikor már a lap belső munkatársa volt.

A Veszprém vármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára Györffy János-
sal együtt a Földrajzi	előismeretek, Veszprém	vármegye	rövid	földrajza című füzete 
1904-ben jelent meg a vármegye színes térképével kiegészítve, aminek később 2., 3. 
és 4. kiadás is megjelent. A Szt. István Társulat megbízásából a Balaton-féle régebbi 
kiadású tankönyveket is átdolgozta.25

1905-ben jelent meg A vezér,26	A	domonyi	 éjféli	mise.27 A Katolikus	Szemlében 
1907-ben az értekezések, elbeszélő cikkek rovatban jelent meg A próba című elbe-
szélése.28 Ugyanitt közölték az Ajándék29 és francia fordításait Henry Gaillard de 
Champris: Áldozat,30 René Thevenin: Karácsony	a	jégmezőn31 című elbeszéléseit.

20 Veszprémi	Független	Hetilap,1882. szept. 02. Gubicza Lajos: Nyáreste. 1.
21 Veszprém, 1886. aug. 08. Gubicza Lajos: Rózsámnak. 1.
22 Veszprémi	Független	Hetilap, 1886. aug. 21. Kenese, 1–2.
23 Veszprémi	Ellenőr, 1902. febr. 09. Új szaklapok Veszprémben. 4.
24 Veszprémi	Ellenőr, 1902. márc. 16.  Gubicza Lajos: Március Idusa.1.
25 GUBICZA 2013. 39. 
26 Veszprémi Hetilap 1905. nov. 26. Gubicza Lajos: A vezér. 1.
27  Hittudományi	Folyóirat, 1906. 214.
28 Katolikus	Szemle, 1907/4. szám Gubicza Lajos: A próba. 390–411.
29 Katolikus	Szemle, 1911/1. szám Gubicza Lajos: Ajándék. 48–55.
30 Katolikus	Szemle, 1911/10. szám Gubicza Lajos: Áldozat.1057–1065.
31 Budapesti	Hírlap, 1927. dec. 03. Gubicza Lajos: Karácsony a jégmezőn. 12.



33

Gubicza	Lajos,	a	tanítóvezérGubicza Ilona

Egy alkalommal a Veszprémi	Ellenőr a Veszprém vármegyei múzeum gyarapodá-
sáról számolt be. A múzeum javára nagyon sok veszprémi polgár felajánlást tett, ado-
mányozott. A felsorolásban találkoztunk Gubicza Lajos nevével is, aki egy árpád-kori 
réz- és ezüstpénzt adományozott a múzeumnak.32

Közszereplő, szónok

A magyar tanítók országos bizottsága 1901. augusztus 22-én tartotta nagygyűlé-
sét Budapesten, a Szent István Társulat palotájának dísztermében.33 A nagygyűlésen 
egyházi részről Steinberger kanonok, világi részről Ember Károly tanítóképző intézeti 
tanár elnököltek. A hallgatóságot katolikus tanítók, tanítóképző intézeti igazgatók és 
tanárok, népiskolai tanítók és tanítónők alkották, fővárosiak, vidékiek vegyesen. A 
gyűlés aktuális témájaként felmerült az a kérdés, hogy mi jellemezze a katolikus taní-
tóképzőket? A résztvevők végül abban állapodtak meg, hogy a következő jellemzőket 
tartják elfogadhatónak: hazafiasság, erkölcs és szakképzés. Végül a nagygyűlés meg-
választotta a katolikus tanügyi tanács 25 tagját, melynek Veszprémből Gubicza Lajos 
tanító lett a tagja, aki így az országos oktatásügy szervezésébe is bekapcsolódott.

A Veszprémi	Ellenőr	adta hírül, hogy a veszprémi református egyházmegyei ta-
nítóegylet közgyűlése elhatározta34 a Veszprém megyei Közművelődési Egyesület 
megalakítását. Az ülésen elfogadták Gubicza Lajos azon indítványát, hogy a taní-
tóegyesület lépjen érintkezésbe a vármegye vezetésével, dolgozzák ki együttesen az 
alapszabály tervezetét. Javasolta, hogy az alapszabály elfogadása esetén az összes 
tanító egyesületileg és személyenként is lépjenek be az alakulandó megyei közmű-
velődési egyesületbe. Elhatározták, hogy az együttműködés elveinek tisztázására 
megkeresik a vármegye és a város vezetését. E célra egy előkészítő bizottságot vá-
lasztottak, Bott Miklós vámosi, Kenessey István szentistváni, Szabó Károly füredi, 
Nagy Lajos, Gubicza Lajos, Száz Ferenc, Szép Lipót veszprémi, Végh Győző zirci, 
Horváth Bódog siófoki, Pataki Béla cséhkuti tanítók, Horváth Dezső veszprémi evan-
gélikus lelkész és Pósa Endre kereskedő személyében. 

A Magyarországi Katolikus Tanítók Országos Bizottsága 1912. július 1-én gróf 
Zichy Gyula pécsi püspök elnökségével tartotta ülését Budapesten, a Szent-István 
Társulat dísztermében.35 Ekkor tárgyalták azokat a javaslatokat, amelyek az egységes 
tanítói fizetést, a tanítói nyugdíjtörvény revízióját, és az egyházmegyei tanítóházak 
(internátusok) szervezését érintette. A népoktatási szakosztály ülése szintén a Szent 

32 Veszprémi	Ellenőr 1908. jún. 20. A Veszprém vármegyei múzeum gyarapodása. 2.
33 Esztergom. 1901. aug. 25. A katolikus tanítók százas bizottságának ülése. 4.
34 Veszprémi	Ellenőr, 1908. jún. 27. A veszprémi ref. egyházmegyei tanítóegylet közgyűlése. 2.
35 Tolnamegyei	Közlöny, 1912. jún. 23. A Magyarországi Katholikus Tanítók Országos Bizottsága. 6.
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István Társulat palotájában volt. Elnök: dr. Acsay Antal, alelnökök: Gubicza Lajos és 
Millner Antal volt. A szakosztály ülésének előadásai érintették a valláserkölcsi neve-
lést, valamint megvitatták, hogy a népiskola tagozatai (általános iskola, ismétlőiskola, 
ifjúsági egylet) miképp szolgálhatják egységesen a gyakorlatias nevelést és oktatást. 

A Pápai Hírlap adta hírül, hogy a vallás- és közoktatási miniszter a Veszprém vár-
megyei Iskolán-kívüli Népművelési Bizottságba 5 évi időtartamra tagjának kinevezte 
Gubicza Lajos veszprémi római katolikus tanítót, Kraft József pápai állami tanító-
képző-intézeti tanárt, Laczkó Dezső ny. főgimnáziumi igazgatót, Szentiványi Károly 
gyulafirátóti prépostot és Tar Gyula pápai állami Földműves iskolai igazgatót.36

Nagyon jól érzékelteti a korabeli társas összejövetelek fontosságát és hangulatát 
a Veszprémi	Ellenőr egyik tudósítása. A veszprémi alsóvárosi Jeruzsálemhegyi Petőfi 
kör a szokásos farsangi táncmulatságát 1908. január 19-én saját körhelyiségében dr. 
Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, Haidekker László, Gubicza Lajos városi kép-
viselők jelenlétében tartotta meg. Mint ahogy az újságban olvasható, a négyest 30 pár 
táncolta és ki-világos virradatig húzta Doma Feri népzenész a talp alá valót.37

A Veszprémi	Ellenőr az 1908. évi Veszprém városi képviselő-választásokról is kö-
zölt híreket.38  Dr. Óvári Ferenc – mint a városi választási bizottság elnöke – tűzte ki 
a választások időpontját. Kijelölte az egyes kerületek választási elnökeit és meghatá-
rozta a választási helyiségeket. Ekkor Gubicza Lajos tanítót a Veszprém III. kerületé-
ben jelölték és választották képviselőnek, majd 1929-től a IV. kerület képviseletében 
lett a város képviselő-testületének tagja.39 A város polgársága megbecsülte őt azzal, 
hogy több cikluson át a város képviselőjévé választotta, amely képviselet csak a ha-
lálával ért véget.

1918 novemberében a Veszprém vármegyei Nemzeti Tanács megalakulására a 
vármegye összes községe küldötteket választott.40 Veszprém 25 tagot delegált a vár-
megyei Nemzeti Tanácsba. A város képviseletében Gubicza Lajos is tagja lett a vár-
megyei Nemzeti Tanácsnak.

A Veszprémvármegye lapjának első oldalán adott hírt – 1918. december 1-én – a 
vármegyében történt szervezkedésekről.41 „Szervezkedni	akarnak	érdekeik	védelmére	
a	kisgazdák,	iparosok,	kereskedők	és	a	szellemi	munkások	is,	akiknek	bármilyen	be-
rendezésű	állami	vagy	társadalmi	rendben	ezután	is	csak	szerepet	kell	vállalniuk.	Tel-
jesen	jogosnak	kell	elfogadnunk	azt	az	álláspontot,	hogy	a	maga	sorsának	intézésébe	
mindenkinek	joga	van	beleszólni	és	minden	társadalmi	szervezetnek	joga	van	ahhoz,	

36 Pápai Hírlap, 1923. márc. 10. Népművelési bizottsági tagok. 3.
37 Veszprémi	Ellenőr, 1908. jan. 25. Sikerült mulatság. 4.
38 Veszprémi	Ellenőr,	1908. jan. 02. Választások. 4.
39  MTI, 1929. dec. 07. Választások Veszprém, december 7. 1.
40  Veszprémvármegye,	1918. 11. 24. A vármegyei Nemzeti Tanács megalakulása. 2.
41 Veszprémvármegye.	1918. dec. 01. Szervezkedés a vármegyében. 1.
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hogy	a	maga	érdekeinek	védelmezéséről	gondoskodjék.”	Veszprémben a városháza 
nagytermében megtartott ülésen – az előkészítő bizottság javaslata alapján – megala-
kult a Szellemi Munkások Veszprémi Tanácsa, intézőbizottsági tagnak választották 
Gubicza Lajos igazgató-tanítót is. 

Veszprém város Petőfi-ünnepe42 címmel ünnepélyes díszközgyűlést tartott Petőfi 
Sándor századik születésnapjának évfordulóján a Petőfi Színházban. Az ünnepséget 
dr. Komjáthy László polgármester elnöklésével és dr. Császár Elemér egyetemi tanár, 
a budapesti Petőfi Társaság alelnöke ünnepi szónoklatával tartották meg. A színpad 
előtt felállított asztalnál foglaltak helyet a város tisztségviselői és a tanács tagjai: Jelen 
voltak az ünnepélyre meghívott főispán, továbbá a polgári hivatalok, valamint a hon-
védség képviselői is. Az egyházak és különböző társadalmi egyesületek kiküldöttei az 
ülőhelyek első sorait töltötték meg a nagyszámú közönséggel a hátuk mögött.

A polgármester az ünnephez méltó szavakkal nyitotta meg a díszközgyűlést. Utá-
na dr. Nagy László főjegyző felsorolta, hogy Veszprém város már többféleképpen 
megörökítette Petőfi emlékét. Így a Korona-vendéglő falán elhelyezett plakettal, 
utcának, színháznak nevéről való elnevezésével, 15.000 koronás tanuló-alapítvány-
nyal. Egyúttal előterjesztette azt a javaslatot, hogy újabb 15.000 koronás alapítványt 
létesítsenek, amelynek kamatait a helybeli Angolkisasszonyok tanítónő képzőjében 
nyelv- és irodalomban legjobb előmenetelű növendékek támogatására fordítsák. 
Felolvasta végül az alapító levél szövegét. Majd a városi képviselők részéről, Gu-
bicza Lajos tanító, és egyúttal a Veszprémi Hírlap munkatársa tartotta meg „nagy	
szónoki	 készségét	 eláruló	 stilisztikai	 szépségekben	pompásan	 felépített,	 a	 hallga-
tóságot	mindvégig	 lebilincselő	ünnepi	beszédét”. Beszédében az alapítványra tett 
javaslatot elfogadásra ajánlotta. Végezetül dr. Császár Elemér, a Petőfi Társaság 
alelnöke tartotta meg beszédét, majd a díszgyűlés zárásaként a polgármester ki-
mondta a tanácsi javaslat elfogadását. 

Elismerések, kitüntetések

A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvének43 főtitkári jelentésben ol-
vasható, hogy a Wodianer-jutalmak ügyében kiküldött bizottság 1919. március 17-én 
tartott ülésén két tanítót ajánlott jutalomra: Kovács Mihály parajdi állami iskolai igaz-
gató-tanítót, aki 1859-ben született és 40 éve működik a tanítói pályán és ezt a hosszú 
időt állandóan Parajd községben töltötte. A másik Gubicza Lajos veszprémi római 
katolikus iskolai tanítót, aki 1862-ben született és 35 éve tanítóskodik a veszprémi 

42 Veszprémi Hírlap. 1923. jún. 03. Veszprém város Petőfi ünnepe. 1.
43 M. Tud. Akadémia jegyzőkönyve, 1919. ápr. 14. 265.
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római katolikus iskolánál. Egyébként az MTA a báró Wodianer alapból évenként két 
tanítót jutalmazott 1000–1000 koronával. Rendszerint olyanokat, akik a népoktatás és 
társadalmi élet terén hosszabb időn át tevékenykedtek. Gubicza Lajos érdemes tanítói 
munkát végzett, akinek jól vezetett iskolája Veszprémben ismert volt és a város poli-
tikai, társadalmi életéből is kivette részét.

A díj átadására a tavaszi zavaros viszonyok miatt csak 1919. december hónapban 
került sor. A Veszprémi Hírlap44 a Kitüntetett tanító címmel adott tudósítást az ese-
ményről. 

1926. szeptember 1-én, 41 évi eredményes munkássága után címzetes igazgatóvá 
történt kinevezésével vonult nyugalomba. 

A kormányzó 1928. július 11-gyel, a sokévi szolgálata alatt a népoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréséül a IV. osztályú „Magyar	Érdemkereszt”-et adományozta 
Gubicza Lajosnak.45 Az egyházmegyei római katolikus Tanítókörök Központi Bi-
zottságának ülésén, a városházán adták át a kitüntetést a tanítónak. 

Gubicza Lajos az iskolai munkán kívül is részt vett a közéletben, az iskolán kívüli 
működése is elsőrendű volt. Éveken át elnöke volt a Veszprém vidéki Katolikus Ta-
nügyi Tanácsnak, az Országos Katolikus Tankönyvbíráló Bizottságnak, a Veszprém 
vármegye Általános Tanítóegyesület igazgató választmányának, a Katolikus Tanítók 
Országos Bizottságának, tagja az Országos Katolikus Iskolaegyesület igazgatók vá-
lasztmányának, a Beke-féle alapítvány kamataiból jutalmazott tanügyi pályamunkák 
bíráló bizottságának, a Veszprém megyei Általános Tanítóegyesület tanítók fegyelmi 
tanácsának. A vallás- és közoktatási miniszter által kinevezett tagja volt a Veszprém 
vármegyei Iskolán kívüli Népművelési bizottságnak, az Egyházmegyei Tanítótestület 
elnöke, díszelnöke. Éveken át több tanügyi egyesületnek, bizottságnak, alapítványnak 
aktív tagja volt. 1905 óta, hosszú éveken át tanítóvezér.46 

Búcsú a tanítói példaképtől

Gubicza Lajos generációkat nevelt odaadással, lelkének nagy tudásával, szívének 
melegével, tántoríthatatlan katolikus jellemével. Egyesületekben szerepléseinek se 
szeri, se száma, kitüntetett pályamunkákat adott, mintatanításokat tartott, tanköny-
veket, tanulmányokat írt. Így lett a szeretett Lajos bácsiból közéleti tényező, és ami 
legszebben illett szívéhez: barát, testvér, 1905 óta pedig hosszú éveken át tanítóvezér, 
az egyházmegyei tanítótestület elnöke, díszelnöke más egyesületekben, társaságok-
ban is. A tanítót a város minden társadalmi rétegében számos egyesületben, a politikai 

44 Veszprémi Hírlap. 1919. dec. 18. Kitüntetett tanító. 3.
45 Budapesti	Közlöny, 1928. 08. 03. Hivatalos rész. 1. 
46 Veszprémi Hírlap. 1932. 05.29. Gubicza Lajos emlékének. 7.
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közéletben modorával, kedvességével, fáradhatatlan tevékenykedésével, tiszta jelle-
mességével a közbecsülés és közszeretet vette körül.47

Veszprémben, a Jeruzsálem u. 10. számú – jelenleg Bem u. 12. számú48 – ház-
ban laktak feleségével. Szerette a virágokat, otthonának kicsiny udvara tele volt kora 
tavasztól késő őszig szebbnél szebb virágokkal, amelyeknek gondozásában találta 
örömét. A tél folyamán a cserépbe felvett virágai az osztálya ablakaiban teleltek át. 
Szerette a muzsikát, zenét, dalt, éneket. Szépen csengő hangja a jó kántorok sorá-
ba emelte őt. Felesége, Trombitás Vilma 49 évesen, 1920. május 25-én tüdőgyulla-
dásban, feltehetően az akkori járványban, a spanyolnátha harmadik hullámában halt 
meg.49 Gyermekeik nem voltak, de nagyon szerette a nevelése alá került gyerekeket, 
akik felnőtt korukban is példaképet láttak tanítójukban.

Nyugdíjazását követően volt munkatársai, a tanítótestület tagjai 1929. október 
2-án ünnepelték és arcképét elkészítve, volt iskolájának tanácsszobájában függő többi 
igazgatói arcképek sorában helyezték el, mely alkalomra őt is meghívták.50

Hat évet töltött nyugállományba, az utolsó éveiben már sokat betegeskedett. Gu-
bicza Lajos veszprémi lakásában halt meg 1932. március 20-án, virágvasárnap. Aka-
raterejét, pedánsságát igazolja, hogy saját kezűleg írta meg gyászjelentését. Az üresen 
hagyott helyre a sors jegyezte a március 20-át.51 

A temetés napján a környékre kiterjedő rokonság, széles baráti kör, jó ismerő-
sök, volt tanítványok és nagy gyászoló tömeg, a különféle intézmények, egyesületek, 
szerzetesrendek, tanítóság képviselőinek jelenlétében szentelte be Serák József kano-
nok-plébános papi segédlettel a megboldogult hamvait a veszprémi Alsóvárosi teme-
tőben. A sír beszentelése után Finta Sándor az Országos Katolikus Tanítóegyesület 
elnöke búcsúztatta el Gubicza Lajost. Haláláról az Egyházi Katolikus Tanítóegyesület 
és a veszprémi katolikus tantestület külön gyászjelentést adott ki.52

47 Uo.
48 BONTÓ 2018. 
49 FÖLDESI 2020. 151.
50 MOLNÁR 2013. Kézirat.
51 Gubicza Lajos nővére, Gubicza Eleonóra (1860–1926) 1882-ben kötött házasságot Molnár Ist-

ván (1857–1937) veszprémi bádogossal, Veszprémben a 892. számú házban laktak, leszármazot-
taik is Veszprémben éltek/élnek. Gubicza Lajos halálának bejelentője, testvérének Gubicza Ele-
onórának gyermeke, ifj. Molnár István (1887–1963), a temetői nyilvántartásba hozzátartozónak 
bejegyzett unokahúga, Molnár Edit (1928–2005) angolkisasszony, szerzetesnővér (Veszprém, 
Iskola u. 5.) volt. Gubicza Lajos életének kutatása során személyéről fényképet nem sikerült 
felkutatni. Sajnos testvéreinek leszármazottaival nem sikerült kapcsolatot teremteni, így családi 
dokumentumok, fényképek nem álltak rendelkezésre.

52  Veszprémi Hírlap, 1932. 03. 27. Gyászjelentés. Gubicza Lajos. 4.
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Emlékezés a néptanítóra, a példaképre

Veszprém városi és a veszprémi alesperesi kerület római katolikus tanítói körének 
1932. május 30-án Bándon tartott közgyü1ésén emlékeztek meg Gubicza Lajosról.53 
Az emlékbeszédet Frankó Antal veszprémi római katolikus tanító tartotta, amelyből 
idézek:

„Főtisztelendő	Esperes	Úr,	igen	tisztelt	Vendégeink, kedves	Kartársaim!
Tanítói	körünk	nagyra	becsült	elnökétől	kaptam	a	felszólítást, e	gyűlés	keretében	

megemlékezni	Gubicza	Lajos	igazgató-tanítóról,	a	közelmúltban,	virágvasárnap	el-
hunyt	kiváló	tanítóvezérről,	aki	a	veszprém-várpalota-enyingi	esperes	kerület	tanítói	
körének	1901-ben	megválasztott	és	több	éven	át	működő	elnöke	volt,	akinek	működé-
sét	18	évig	figyelhettem,	s	akinek	nyugalomban töltött 6 évét is szemlélhettem. 

Gubicza	Lajos	értékes,	munkás	élete	minta-	és	példaképe	a	katolikus	magyar	taní-
tóknak, a neve országszerte	ismert	és	becsült.	Mint	tanító,	mint	író,	fordító,	tanköny-
víró,	s	mint	a	társadalom	vezető	embere	közismert.	

A	társadalmi	hivatások	között	alig	van	fontosabb	és	így	tiszteletreméltóbb,	mint	a	
tanítóé.	A	valódi	néptanító	Isten	embere,	Isten	munkája	az,	melyet	a	tanítónak	helyette	
végeznie	kell.	Isten	gyermekei	azok,	kiket	nevelünk.	A	mi	hivatásunk	testvére	a	papi	
hivatásnak,	a	lelkipásztor	és	a	néptanító	világító	fáklya	népe	között.	Tanítói	önérzete	
is	kifejezésre	jut,	amint	ő	szokta	mondani:	»Igazságunk	tudatában	azt	mindenkinek, 
nyugodt	modorban,	szép	szóval	még	a	királynak	is	meg	lehet	mondani…«	Ő	egyéb-
ként	 is	 fő	nevelési	eszköznek	a	 tanító	példáját	 tartotta,	mert	ezt	 legjobban	követi	a	
gyermek,	aki	előtt	a	tanító	egy	kiváltságos	személy,	s	mint	ilyennek	minden	szava	jó, 
szép	s	legfőképpen	igaz.

Gubicza	Lajos	nemcsak	mint	kiváló	tanító	tölti	be	hivatását, hanem a szépirodalom 
terén	is	elsőrangú	tevékenységet	fejt	ki.	Szép	elbeszélései:	A	Faragó	család	története,	
A	domonyi	éjféli	mise,	Őszi	rózsa,	Kristofek	és	a	Veszprémi	Hírlapban	folytatásban	
is	leközölték	Elbeszélések	cím	alatt	egy	kötetes	művét.	A	régi	Veszprémi	Ellenőrben, 
Várkonyi	Dezső	lapjában	Nász	címen	egy	elbeszélő	költeményét	is	olvastam.

Gubicza	Lajost	franciából	történt	műfordításai	is	íróvá	avatják.	A	karácsony	je-
gyesei,	 a	Bob	és	a	Vallomás	 címűek	azok,	 amelyeket	 hagyatékában	átolvashattam.	
Fordításaiban	főleg	azokat	szerette	átültetni, amelyekben	valamilyen	formában	taní-
tói,	nevelői	íz	is	vegyült.	Szép	egyházi	ünnepeink	Veszprémi	Hírlap	számaiban	gyak-
ran	megjelent	egy-egy	választékos	»Gubicza	stilusu«	fordítása,	amelyek	alatt,	ha	nem	
is	lett	volna	a	fordító	neve,	rá	ismerhettünk	volna,	hisz	úgy	csak	speciálisan	ő	tudta	
szép	gondolatait	kifejezni.	Én	még	a	saját	kezűleg	írt	gyászjelentésében	is	ráismertem	
Gubicza	Lajosra.	A	Veszprémi	Hírlapban	szerkesztősége	is	várta	a	húsvéti	számába	

53 Veszprémi Hírlap, 1932. 05.29. Gubicza Lajos emlékének. 7. és MOLNÁR 2013.
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beküldött	 szép	 tárcáját, műfordítását	 s	helyette	a	gyászjelentése	érkezett	a	nagyhét	
elején.	A	Veszprémi	Hírlap	az	ő	szerkesztése	idején	magas	nívón	állt. 

Kötelességszerű	megemlékezésem	végén	a	veszprémi	alesperesi	kerület	tanítói	ne-
vében	»lelki	csokrot«	helyezek	el,	legyen	áldott	nagyon	soká	Gubicza	Lajos	emléke!”	

Emléktábla a diófán

Gubicza Lajos végrendeletében íróasztalát, kéziratait, értékes könyvtárát, könyv-
szekrényét a veszprémi tanítótestület számára hagyta. 

A veszprémi római katolikus tanítótestület még Gubicza Lajos halálát követő 
egyik gyűlésén – 1932 májusában – elhatározta, hogy a kiváló tanítóvezér emlékét 
az iskola udvarán egy diófa ültetésével örökíti meg. A diófát három oldalról a törzs 
magasságában egy kis sodronykerítéssel veszik körül és az egyik oldalon a követke-
ző sorokkal emléktáblát helyeznek el: „Gubicza	 Lajos	 igazgató-tanító	 emlékfája”. 
Ahogyan az olaszok a világháborúban elesett hőseik emlékét gyümölcsfával és em-
léktáblával örökítették meg, úgy a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett más emlék 
hiányában, méltóképpen cselekedett a tanítótestület, hogy a nevelés és tanítás orszá-
gos hírű kitüntetett hősének hasonló emléket állított. 

A faültetés alkalmával egy kis ünnepség zajlott le a Szent Anna iskola udvarán, 
Gubicza Lajos emlékfája körül. Az ünnepélyt reggel fél nyolckor a Szent Anna ká-

Az	1945	tavaszán	lebombázott	III.	sz.	Római	Katolikus	Fiúiskola	
iskolaépület	romjai.	Fotó:	Péterfay



40

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/4

polnában gyászmise előzte meg, melyet Zsigmond János ny. kegyesrendi tanár, az 
elhunytnak jó barátja tartott. Utána a tanulók az emlékfához felsorakoztak, ahol az 
V–VI. osztály tanulói alkalmi énekeket adtak elő. Ahogy olvasható, Tóth Janika és 
Nacsády Pistike III. osztályos tanulók az Előszó és a Barázda	szélén	című Gubicza 
költeményeket szavalták, majd Frankó Antal római katolikus tanító mondott beszédet.

1945 márciusában a szovjet csapatok erőteljes bombatámadásokat indítottak a vá-
ros ellen. Március 17-én súlyos károk érték az Anna tér környékét. Ekkor sérült meg 
az iskola is.54 A III. sz. Római Katolikus Fiúiskola a Szent Anna kápolna mögött, a 
jelenlegi Invitel Zrt. helyén állt. 

Már nem áll a diófa az emléktáblával, amely hirdetné az emlékezetet, feledésbe 
merült a fiúiskola élete, s annak tanítóvezére Gubicza Lajos. Őrizzük meg emlékét, 
emlékezzünk a Veszprém város és a megye életében – a mintegy száz évvel ezelőtti 
– kimagasló teljesítményt nyújtó, országosan is elismert tanító, népnevelő Gubicza 
Lajos, a közéleti egyéniség munkásságára.

Veszprém városa a pedagógus társadalom megbecsülését is hirdethetné, ha a méltó 
előd Gubicza Lajos tiszteletére a háború martalékává vált emléktáblát pótolná.
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