




AZ IGAZ ÉLET, ÉS NAGYLELKŰSÉG ÁLDÁSAI.

HALOTTI  BESZÉD,
MELYET

N A G Y M É L T Ő S Á G U  ÉS F Ő T I S Z T E L E N D Ő

K U N S Z T J Ó Z S E F
KALOCSAI ÉS BÁCSI EGYESÍTETT FÖEGYHÍZ ÉRSEKÉNEK,

Ő CS. S AP. KIÉ. FELSÉGE VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS TANÁCSOSÁNAK, SZ. ISTVÁN AP. KIRÁLY, ÉS LEOPOLD 
CSÁSZÁR JELES RENDJEI NAGYKERESZTES VITÉZÉNEK, A FŐMÉLTÓSÁGU HÉTSZEMÉLYES TÁBLA K ÖZBIRÁJÁNAK,

ÉS ARANY MISÉS ÁLDOZÁRÁNAK

G  Y  Á S Z - Ü N N E P É N

IS66 ÉVI APRIL 11-ÉN A KALOCSAI ÉRSEKI FOEGYHÁZBAN

TARTOTT

L I F O V N O K I

LIPOVNICZKY ISTVÁN,
ESZTERGOM VIDÉKI SZ. BENEDEK APÁTJA, AZ ESZTERGOMI FŐSZÉKES EGYHÁZ KANONOKJA,

A MAGY. KIRÁLYI ÍTÉLŐ TÁBLA FŐPAP JA.

P E S T ,
NYOMATOTT EJflCH GUSZTÁV, M- AKAD, NYOMDÁSZNÁL.

1 8 6 6.





A ki én bennem hiszen, ha szintén meghal is, él. sz. János xi. 25.

A Mindenható legbölcsebb végzetéből óránkintpár ezer ember futja le élte 
pályáját. Ezen legbölcsebb isteni intézkedésből környezetünkben is időnkint föl-föltű- 
nik a halál.

Világunk a halált rém-váz alakjában festi, az emberinem legnagyobb ellen
ségének tartja, s műveletét kegyetlen és borzalmas kaszavágások és pusztításoknak 
nevezi: ellenben a jó keresztény a hit szemével a halált Isten követének, a siralom
völgy rabjai fölszabadítójának, mindnyájunk jótékony angyalának nézi; — ezért az 
igaz keresztény a halált sem nem utálja, sem nem rettegi, sem meg nem veti, hanem 
készen várja, sőt S z. P á lla l azt óhajtja, hogy az igazak halálával költözzék el, misze
rint Krisztussal lehessen“ r), miután Üdvözítőnk isteni szavakint: k i benne hiszen, ha  
szintén m eghal is, él.

Mennyivel magasztosabb, megnyugtatóbb, vigasztalóbb, szintén örvendezte- 
tőleg kecsegtetőbb a hit”szava a világ bölcsészet minden szemkápráztató, elmebódító 
és szívámító hullámzatánál!

Ezért külömbözik a világ gyászától a jó keresztény halotti gyásza; szíveme- 
lo ez, szívmarczangoló, kínteljes az; vigasztaló ez, leverő amaz; — a világfiát gyásza 
sokszor elméjében megháborítja, érzelmeiben megzavarja, szintén kétségbe ejti, meg
öli: a jó keresztényt pedig minden gyásza Istenhez, a világosság és boldogság meny- 
nyei kútfejéhez emeli, hol gyógyírt nyer sebeire, vigaszt fájdalmára, rendkívüli erőt a 
veszteség elviselésére, és reményt—a viszontlátás éltető reményét— önpályafutásának 
megszentelésére, és végczélja, a megdicsőülés és üdvösség megközelítésére.

N agytek in te tü  h a llga tók! Mi is így vagyunk lelkesülve m a, midőn nagym él-  
tósága és fő tiszte lendő  Kimszt József ú rn a k , az egyesített kalocsa-bácsi /ő s zé k e s  egyház  
volt érsekének, sz. Is tv á n  apostoli k irá ly , va lam int L ip ó t császár jeles rendei nagykeresz
tes vitézének, Ő  cs. s A p . kir. Fólsége valóságos belső titkos tanácsosának, a főm éltóságu  
m agyar kir, Hétszemélyes tábla k'ózbirá]ának gyaszravatalat ünnepélyesen kőiül állj tik ;
__a kinek, székhelyétől távol, véletlenül történt halála hírére a mikint megrendült
Kalocsa, mit mondok ?! megrendült Esztergom és Kassa — mert hiszen mienk is 
volt ő ! — úgy megrendült fél Magyarország; mert a nagyok halála nagy veszteség
gel jár, nagy sebeket vág, nagy reményeket hiúsít m eg, s így természetesen nagy 
szomorúságra hangolja a hálás és közjóért lángoló kebleket. Szépén megírta ezt mar 
sz. Á g o s to n : „Non am ittitur sine dolore, quod possidetur cum  amore.“

Nagyjaink síijánál az vigasztal minket, hogy egyrészt ők elérték fönséges 
ez élj okát, a halhatatlanságnak koronáját, másrészt, hogy szelleműk művei fönmarad-
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nak még akkor is, ha tetemeik elporlanak, s így mintegy folytonosan hatnak a köz
boldogságra, maguknak a hála adóját, nekünk reményeink siker áldását biztosítván.

A keresztény katholika anyaszentegyház minden, legszegényebb hivőjének 
is, megadja a végtiszteletet, megáldja azon tetemet, mely a Szentiéleknek eleven tem
ploma volt, áldja annak emlékét, ki igaz úton járt tehetségekint, példájával és tettei
vel jót terjesztvén; — de a mi jelen gyülekezetünk nem mindennapi esemény, — a 
mi gyászos szertartásunk nem közönséges tisztelkedés, és áldás, mi messzünnen se
reglettünk egybe a magyar egyház minden vidékéről, minden rendű méltóságok, 
mindennemű válogatott hívők, mindannyian nemes érzelmekkel eltelve, hogy Kalo
csa elárvult egyházával egyetemben, elhunyt érsekének, országunk, sőt az egész anya
szentegyház legjelesb főpapjai egyikének ünnepileg s így épületesen lerójuk a hála és 
tisztelet adóját, s hogy annak, kit tettei már a történelemnek átadának, még emlékét 
is áldással tetézzük és dicsőítsük.

Mi tehát N. H .! a tisztelet és kegyelet gyász ravatalát emeltük elhunyt ér
sekünknek; mi ezzel a világ előtt bevalljuk, hogy megholt főpapunkat buzgón tisz
teltük, fiuilag szerettük, és apostoli erényeinél fogva kegyeltük, s azért kora elhuny- 
tát fájlaljuk és gyászoljuk: de gyászunk nem olyan, mint azoké, kiknek nincs remény
ségök, miután érsekünk azok közé tartozott, kikről az úr Jézus előre kimondotta, 
hogy k i benne hiszen, ha szintén meghal is, é l.“ — Úgy van, érsekünk  ravatalánál illik 
és kell, hogy az ő szelleme meghasson és föllelkesítve fölvidítson bennünket.

Ily hit és érzelmek hatása alatt emelem ma én is, e főszékes egyház méltó- 
ságos és főtisztelendő káptalanjának soha eléggé nem méltányolható megbízásából, 
szavaimat, nem a végre ugyan, hogy dicső elhunytunkhoz nem méltó zokogásnak 
adjak helyt, miután sz. Jeromos szavai szerint: „kevésbbé kell a fö lö tt búslakodnotok, 
hogy őt elveszítétek, m in t köszönnötök, hogy bírtátok őt; m ert ő, az Úrhoz térvén vissza, 
m ár örökké él, ezentúl is családi körötökhöz tartozik“ 2), de megnyitom ajkimat, misze
rint reménységünk szilárdítására, a kesergő hívők vigasztalására, és a tévedező világ 
megnyerésére kiemeljem, hogy gyászolt érsekünk  folyvást él s élni fog mindörökké, 
és pedig nemcsak az igazak örökéletét é li, melyet hogy a boldogokkal mennyben 
már elnyert, e reményre jámbor keresztény élete, főpásztori hitbuzgalma, fölszámlál- 
hatlan jóságos cselekedetei jogosítanak föl: de éli azon kettős élet nemét is, melyet az 
egyháznak doctora sz. Tam ás oly fölséges finomsággal megkülönböztetve föltüntet. 
Azt mondja ugyanis az angyali sz. Atya, hogy az elhunyt ember holta után is élhet, 
és pedig az emberek jó emlékében, és dicső működésének eredményében. — Meg
győződésem, hogy boldogult érsekünk ily  fö lséges értelemben is élni fo g  a legkésőbb 
századokig, és pedig:

I. Él, és élni fog az emberek jó emlékében, kiknek szívekbe edzette ki
tűnő erényeinek képét.

IL Él, és élni fog főpapi, és liazafiui jeles müveiben, melyekkel dicső nevét 
megörökítette.

lm , ezek az igaz keresztény élet és nagylelkűség á ldása iI
e

2) S. Hier, epist. 27. ad Eust.
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Igen érzem N. H .! hogy alig leszek képes úgy szólni dicső elhunytunkról, 
mint ti megvárnátok, mint én óhajtanám, — hogy alig leszek képes az ő nagy, tisz
ta, és erényekben gazdag életét méltó magasztalással föltüntetni; mert igen jól jegyzi 
meg azt egy tudósunk, hogy szintúgy kény es és nehéz föladat egy nagy és érdemdús 
feifiut dicsérni, mint olyat, ki a nagyság es érdemeknek hiányával vagyon, minthogy 
ez utóbbinál a beszéd a tárgy hiány miatt fogyatkozik, az előbbinél ellenben a beszéd 
a tárgyát nem képes utóérni. — Azonban erős abeli hitem, miszerint, föltárva szívei
teket, segitendetek a kegyelet könyüivel, az áldás sóhajával, és mi fő, az áhitat zomán- 
czával fölékesítenem főpásztorunk emlékét!

Igen tudom, mikép ő apostoli, csendes, hír után épen nem vágyó tevékeny
ségével túlemelte magát a földi magasztalások zajos szólamain; azt is tudom, hogy 
mig élt, nem illett volna e szent helyről erényeit magasztalnom; de most, miután el
hunyt, ezzel örömest áldozom emlékezetének, mert sz. Á goston  szerint is főleg akkor 
kell a jámborok érdemeit magasztalnunk, midőn többé sem a dicsérőt nem gyanú
síthatja a hizelgés, sem a dicsértet nem kisértheti az elbizakodás '); — örömest ál
dozom ezzel emlékezetének, annál is inkább, minthogy a tisztelet, hála és kegyeletes 
szeretetnek tartozását leróni kötelességünk, miszerint öntudatunk nemesbüljön, önte
vékenységünk szárnyakat nyeljen, Isten országa gyarapodjék, és különösen, hogy a 
magyar egyház tiszteletben, áldásban növekedjék. Maga a Szentlélek is meghagyja ezt 
nekünk bölcs B írák  szavaiban: „D icsérjük a jeles férfiaka t, és nem zetünk atyáit. 
F ia ikra  is kiterjed jó  hirok. U nokáikra is á lta l száll az istenes élet“ 2).

Míg igy egy ritka életnek történeti lapjait vázolandom, s az igaz keresztény 
élet, és nagylelkűség áldásos képét ecsetelendem, kérem figyelmeteket!

I .

Izrael lelkes papja M atatias meghalt, és nagy kesergéssel siratta meg őt Iz
rael népe j ; mert P ub liu s  helyes mondatakint: „Multorum calamitate vir moritur bo
nus.“ — Valóban a jelesb értelemben vett jó férfiú halála sokakra nézve, olykor 
egész közönségre csapás, s azért fölötte sajnos is.

így vagyunk mi elhunyt érsekü n kke l, ki a szó legszorosb és legmagasztosb 
értelmében jó férfiú vala: jó, mint művelt keresztény, jó, mint kitűnő pap, jó, mint 
apostoli szellemű főpásztor, jó, mint lelkes hazafi, — valóban a legjobbak, a legje- 
lesbek egyike; — ezért elhunytát kesergi egyház és haza, kesergik nagyok és kicsi- 
nyek, gazdagok és szegények, kesergi környezete épen úgy, mint nagy lelke, nagy 
hire után tiszteletére buzdult Róma s vele az egész katholikus világ.

Az egyházi szónoknak nem lehet szándoka túlzásokkal szerepelni, miután 
igy a való erdemet elhomályosítana, s az irányt adó egyháznak, az igazság ezen osz- *)

*) S. Aug. Serm. 59.
2) Sirák XLIV. 1-11. 12.
5) I. Machab. II. 70.
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topának szellemével ellenkeznék *), — de midőn fennen hirdetem, hogy érsekünk  
halálát közrészvét, közös fájdalom, ne mondjam, közös gyász követte, ezt a legmagasb 
trón részvét nyilatkozatával, az egyház tömjén illatával, a teremek ömlengésével, a 
sajtó gyász jelentéseivel, a tanodák elkomorulásával, főleg Kalocsa bús könyeivel, s a 
szegények, ügyefogyottak zokogásaival igazolhatom. — Mily tár mező a dicsőítésre, 
hol a tengernyi dicső tettek sora áll előttünk! Mily biztos ott a következtetés, hol az 
előzmények kétségtelenek!

Ke faiadjunk messzire. A. szem előtti bizonyítványok hatályosságra nézve 
fölülmulhatlanok. Tehát reád hivatkozom Kalocsa, te hazánk, sőt a világ-egyháznak 
egyik fő, és kitűnő, sz. István királya alapította egyháza, a te főpásztori székeden szent 
alapítója óta összesen 86 főpap 2) jeleskedett, s köztök főkorlátnokok s) , pápai 4) és 
királyi követségre 5) hivattak, királyokat békéltető 6), majd koronázó 7), ismét a ma
gyar egyházat zsinatokon képviselő 8) főpapokat, és olyanokat, kik széles tudomá
nyosság 9) vagy élet-szentség 10) által országunkra fényt árasztottak; meg-meg má
sokat, az ország primási, minden tekintetben legfőbb és legelső magyar egyházi mél
tóságra előmozdított n), majd ismét királyi helytartói főrangra 12), „Patriarcha«

) „In his — funebralibus ita diserte se gerant concionatores, nt assentationem 
omnem fugiant, et nonnisi ob veras, et compertas virtutes laudent defunctos,« — Synod Camera- 
censis 1604. Tit. 13. Cap. 3. ’

)  7' PüsPök 1135-ig, a mikor a bácsi érsekséggel egyesíttetett, s azóta érseki megye. 
laAi, 1) Héderváry (1193—1202) Ugrin (1219-1241) I. Imre (1264-65)11. János (1278 
1301); Fr. László (1317—37); Várda István (1457 — 70); I. Gábor (1471—77) ; Várda Pé-

íi r 9 0rVÍn íIátyá?kedvencze „Király szeme,« nevet nyert; gr. Frangepán György 
(1503 —20); Gubásoczi János (1685 —86). 6  ̂ J
, « T , . } :  János (1203—5) a Szerb fejedelemhez, kit nemzetével együtt megtérített. — Ge-réb László (1501 — 2)
, 5) Asztnk sz. István által Rómába,’ honnan az ország sz. koronáját hozta. — III. Ist-

lo11 \ í 02r 4),a pápához. — I. Gábor; Ország János 1527; gr. Frangepán Ferencz (1528 — 
43); Naprágy Dömötör (1608 —19) Lépes Bálint (1619—23) Szécheny Pál. (1696 —1710) stb.

) Desiderius 1064-ben, kinek közbenjárására Salamon király Gejza vezérrel kibékült.
,107Q ' J L Bé!át 11174’ ~  L János (1203-5) III. Lászlót Imre király fiát; II. János (1278 — 1301) Wenczel cseh királyt koronázták.

V '  .András III_dik Kterani zsinaton 1179. — II. István (1266 — 78) lugduni zsina- 
ton 1272. II. András constanti közzsinaton (1413); IV. János (1424—47) basileai zsinaton.-  
Draskovics György (1573—87) tridenti zsinaton.
k  A A n  (1735~ 45) i -  Klobusiczky Ferencz (1751-60) ; — Patachich
Adám (1776 84) Kollonicz László (1787—1817); — Nádasdy Ferencz (1845—51). — írók
voltak: Gregoriancz Pál (f 1565) „Breviarium rerum hungaricarum historico — geographi- 
cum. • — „Quadripartitum opus.« — Lépes Bálint (1619-23) „Lucidum speculum mortalium 
ju ícandoium. „Speculum ab inferno ad coelum ducens« czimü magyar nyelvű predikácziói.

\°) Asztrik sz. István korában;— Héderváry (1193-1202), kiről Katona Írja; „ut 
quum multis ab obitu prodigiis inclaruisset, saepius actum fuerit, ut catalogo sanctorum adscri- 
beretur.« -  Kollonicz László (1787—1817) — Klobusiczky Péter (1822-43)

) Asztrik, II. Miklós (1356 58); II. Tamás (1358 — 67) ; Kutassy János (1596
~ 9n7J Szelepcsényi György (1657—66)' Széchényi György (1668—85); Kollonich Leopold 
(1691 — 95); Batthányi József (1760 — 76).

12) Draskovich György (1572—86); Pethe Márton (1600 — 7)
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fönséges czímre *), bíboros kalapra 2), báni hivatalra s), sőt szükségnél fogva főve- 
zérségre 4) méltatott szintannyi nagyságokat, első rendű csillagokat voltál szerencsés 
bírhatni, és általok boldogíttatni, s ily kitűnő elődök legméltóbb utódja Kunszt nagy 
érsekednek ép oly váratlanul, mily kevéssé óhajtott halála nem döbbentett-e meg? 
nem ejtett-e gyászba? Szorongó kebellel láttátok ugyan, mikint legjobb atyátok egy 
idő óta, hanyatlott kora miatt, törődött volt, ki ugyan mindig nyugodt, derült vala, 
miként az Isten malasztja által reménységében istápolt Simeon, s bátran tekintett 
végső napja felé, sőt olykor nyugodt szívvel említette is az elválás óráját, s ő azt min
dig egész keresztény odaadással tévé; — ti azonban féltetek, rettegtetek, hogy elvesz
titek, az ő nagy és szent tervei miatt fiúi szeretetekben erre gondolni sem akartatok, 
őt áldásokkal kisértétek ama fontos útjára, melyre őt kötelesség érzete vezette. — 
Agg korával járó gyengültsége, törődöttség, kényelmetlenség, nehézségek soha sem 
tartották őt vissza onnan, hol a közjóról, kötelesség teljesítéséről volt szó, jól tudván, 
hogy egy főpap soha sem teljesítheti nemesebben szent tisztjét, mintha isteni meste
rünk példája szerint a viharokat lecsendesíteni, az áldott közbékét helyreállítani, az 
igazságot megvédeni s érvényre juttatni, s így a haza boldogságát, a keresztény hit 
diadalát kivívni meri és bírja; bizonynyal ez legszebb, legnemesebb lélekfönség, ha 
ki a közjóért buzog, s nem keresi önmagát, önkényeimét. — Ebben érsekünk  példá
nyunk lehetne, most is háttérbe szorítá a testi gyengeséget, a téli út nehézségeit, s 
a folséges Király meghívására az ország szívébe sietett, a pesti nagy hivatású or
szággyűlésre, hogy szíve szerint az ország javát munkálja. — S ott a nagy munka 
kezdetén, a legszebb vímezőn érte őt az Urnák magához szólító szava, s folyó 1866- 
dik évi január 5-én kiszenvedvén, lelkét teremtőjének vissza adta.

Az ország szívében meghatottan, őszinte fájdalom közt vettük az Ur látoga
tását, s Kalocsa, mely főpásztorával szorosabb lánczczal függött össze, e váratlan hír
re gyászba merült; — hisz ti Krisztusban testvéreim! új évi hódoló lidvkivánatotokra 
tőle még atyai viszonzatot és áldást nyertetek; s íme pár nap leforgása múlva — nincs 
többé! —

Megértettük országszerte, és lélekben áldottunk benneteket jó Kalocsaiak! 
hogy január 7-én délután, a főtisztelendő főkáptalan, a papság, tanuló ifjúság és nép 
ezrei hallgatag a nagy halott elébe vonultatok; hallottuk, mikint a magas halott ko
porsóját hozott gyászkoesit a kálvária kápolna mellett könyek közt körülfogtátok; 
tudjuk, hogy őt nem így vártátok vissza, a hőn szeretettet ti máskép, ünnepi lelkesült- 
séggel, öröm hosannákkal szoktátok fogadni; s ím most bús siránkozásra szorultatok; 
ám megható volt és tisztes kesergő hódolástok, melyet két napon által az érseki palo
ta kápolnájában közszemlére kitett ereklye iránti tömeges és ájtatosan gyászos tisz- 
telgéstekkel tanusítátok; — épületes volt a közrészvét, melyet e napok alatt Kalocsa

J) VI. István (1368—82).
2) Várda István (1457—70 )  ; Kollonieh Leopold (1691—95); Csáky Imre (1710 —32).
5) Draskovich György.
4) Tomory Pál (1523—26). Ugrin (1219—41.), ki Il-ik András királyt jeruzsalemi 

keresztes hadátjában kisérte, s a sajói ütközetben a hazáért elvérzett.
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minden egyházában szolgáltatott engesztelő sz. mise áldozatokon kifejtettetek; s még 
inkább megragadó volt január 10-én a csanádi püspök ő méltósága j  által, a zor
don idő daczára is, számosán egybegyült egyházi- és minden rendűek roppant gyüle
kezetének érzékeny részvéte mellett végzett temetés, ama végtisztelet, midőn a boldo
gult tetemei, végső akaratakint, elődei mellé a főszékesegyház sírboltjába eltakaríttat- 
tak. — Siránkoztatok ti, és méltán; mert hisz legjobb atyát, bölcs lelki vezért, Sión 
leghtíbb őrét, legnagyobb jótevőtöket vesztettétek el, s vele-eltünt a magyar egyház 
egyik legkitűnőbb csillaga! — Ezért siratta őt Kassa, mint egykori nagy püspökét2), 
— siratta Esztergom, mint kitűnő neveltjét, derék munkás papját, majdan főszékes- 
egyházi kanonokjat, és főmegyénknek legválságosabb időben 3 * 5) éber és nemes lelkű 
káptalani helynökét, sőt siratta az egész magyar egyház, mint egyik kidőlt szeglet 
oszlopát. —-  Ezt tanusíták nemcsak a kalocsai érseki megye minden templomában a 
boldogultért bemutatott gyászmisék, hanem a kassai székesegyházban, úgymint me
gye szerte minden plébánia templomban is szenteltettek engesztelő áldozatok; nem
különben Esztergom basilicájában, és főmegyénk számtalan egyházában, Budapesten 
a legfőbb kir. országos törvényszék által, — Győrött, sőt a Királyhágón túl Erdély
ben es ki bírná mind felsorolni ?! Székiben gyászravatalok emeltettek, könyek és 
sz. fohászok szenteltettek nagy érsekünk  emléke és üdvéért; — s im e fényes ravatal, 
e nagy tekintetű gyászoló gyülekezet is fennen hirdetik, mikint nagy halottunkat mé
lyen gyászoljuk, érzékenyen siratjuk, áldjuk, dicsőítjük mindenha!— TjEcce — mondá 
a koronás próféta — sic benedicetur homo, qu i tim et D o m in u m  !u 4)

Azonban N. H .! Szabad legyen méltó fájdalmatok áradatának határt szab
nom, szabad legyen a hit szavával nemes szívérzelmeiteknek vigasztaló irányt ad
nom! Találók sz. G ergelynek ily alkalomra remekelt szavai: ..JJa az TJr isten a  ha
landó életet halhatatlannal jölcseréli, vájjon akkor k i keseregjen E — Áldassék a Min
denható, ki lelkünket halhatatlanná teremtette, áldassék isteni megváltónk Jézus 
Krisztus, ki szent vére ontásával a halált legyőzvén, minket a dicső föltámadás
ra alkalmatosokká tőn, hogy m in d  az, k i  benne hiszen, ha szin tén  meghal is, él.

E szerint gyászoló hallgatóim! e ravatalnál mi is enyhítsük fájdalminkat, 
szikkaszszuk szívégető könyeinket, hisz nagy halottunk Krisztus Jézusnak hű 
követője, buzgó tanítványa, példás fölkentje vala, kivel az Ur már a múlandóság 
porhüvelyében is szemlátomást éreztette kegyelmét, s így bizton hihetjük, hogy 
ő, ha szintén meghalt is, él a választottak boldog körében, hol a pásztorok fe
jedelmétől elnyerendő vala az igazság hervadhatatlan koszorúját.

Ám de nagy érsekünk él itt is közöttünk, és éln i fo g  az emberek jó  emlékében, 
kiknek  szívökbe edzette k itű n ő  erényeinek képét.

Boldogult érsekünknek életét két főszakaszban vehetjük tekintetbe: először 
a püspök s illetőleg ersekseg előtt, melyben ezen egyházi méltóságot megérdem- 
lette; — azátán főpásztorkodása alatt, melylyel e méltóságot ékesítette.

3) Mgos és főtisztelendő Bonnáz Sándor úr.
2) 1850-52.
5) 1847—19.
* ) Zsolt. CXXYII. 4.
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Gyászolt fő p a p u n k  született 1790-ik évi junius 28-kán Zubrohlaván a 
szepesi egyházi, s Árva vármegyében, nem főrendü, de istenfélő szüléktől.

Némelyek arra nagy súlyt fektetnek, ha ki előkelő ágyból veszi származá
sát. Annyi bizonyos, hogy nagy szerencse oly vérből eredni, s oly ősök és szülők 
nemes példái által vezéreltetni, melyek a mily alkalmasok a testi-lelki műveltség 
kifejlesztésére, ép oly hatályosak életpályánk kerekének szerencsésb megoldására. — 
Ámde a szegényebb sorsuaknak ismét az osztályrészük, hogy minél nagyobb volt 
erőfeszítésük, minél kitartóbb igyekezetük, annál becsesebb személyes érdemük, bol
dogabb diadalmi érzetük, és dicsőbb nimbusuk. — Servius Tullius Rómában szol
gáló nőnek volt magzata, Socrates Athénben kővágónak volt fia; mégis amaz az or
szág, emez pedig a bölcsészet fejedelmévé magasztaltatott világos tanulságul, hogy 
az erény a szegényeket is fölemeli és illően megdicsőiti.

Sőt a valódi dicsőség csak is a lélek nemesség és fönségtől föltételeztetik, 
mi mindig személyes érdemen, egyéni erényeken alapszik. — Igen is, a Teremtő 
által mindnyájan saját képére alkottatván, és sz. fia, isteni Megváltónk, által mindany- 
nyian testvéreivé és örökös társaivá karoltatván, sz. Je ro m o skén t: „N o n  quaeru n tu r  
in  Christianis in itia , sed f in i s ,“ — a keresztényeknél nem a kelet, hanem a végezet 
kerestetik. E szerint dicsbeszédeinkben is nem az élet hajnalának verőfényétől, hanem 
annak jeles lefolyására következő élet alkonyának dicssugaraitól kölcsönözzük az ál
dás és magasztalás ragyogó ömlengéseit.

Boldogult érsekünk  is, bár nem főrendü házból eredett, de kora ifjúságában 
isteni félelemben növekedvén, alsóbb és közép oskoláit Budán, Esztergomban, és, mint 
esztergomi megyei növendékpap, a bölcsészetet Nagy-Szombatban, s a fölsőbb hitta- 
niakat Bécsben végezte.

Kilépvén az életmezejére, először Drégelypalánkra, elöljárói által épen azon 
boldog emlékezetű gróf N á d a sd y  Ferencz esperes — plébános mellé küldetett káplá- 
nyul, kinek a gondviselés által elvégre az érseki székben közvetlen utódául rendelte
tett. — Szép játéka a véletlennek, mondaná a világ fia; a következetes keresztény böl
csész ebben szép példáját látja az Isten igazsággal párosult atyai kegyességének, mely 
az Úr útjain járókat, a reggeli 3, majd 6 9 és 11 órai evangeliomi munkásokat 
egyenlőleg boldogító jutalmakban részesíti, sokszor itt, de bizonyosan az osztó igaz
ság dicső hazájában — ott — menyekben.

Gyászolt érsekünk  a lelkipásztori pályáról az Esztergom kerületi érsek-hely-  
nöki hivatal levéltárnokává, majd szentszéki jegyzővé, utóbb a bécsi, nagynevű P á zm á 
n y u n k  által alapított s nevéről elnevezett, papnövelde aligazgatójává, s majdan, mint a 
pozsonyi társas káptalan kanonokja, kitűnő tulajdonairól tanúskodó ritka kivételkép, 
ugyan a hírneves Pázmány intézet igazgatójává lön; s így a lelkészi- egyházkór -  
mányzati- és nevelési pályán működvén, sok oldalú tapasztalatok és bokros érde
mek által készült ama magasb, befolyásosabb állásra, melyről, mint a jótékony nap, egész 
megyékre, sőt hazára vala árasztandó bölcsesége és jótékonysága kegysúgarait.

De mielőtt őt szép pályáján elkisérnők, állapodjunk meg kissé élte délszakán, 
s emeljük ki nemes lelkének néhány fénypontját, hogy, midőn adataink az észt részé-

HALOTTI BESZÉD. 2/
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re meggyőzik, az alatt szívünk is felmelegedvén őt megszeressük, és örökéletét biz
tosító erényeinek egész készséggel hódoljunk.

A bécsi Pázmány-intézet történetének tudós Írója ’) ép oly méltólag, a mily 
épületesen tudatja a világgal, és utókorral, hogy érsekünk  előbb, mint ezen szép nevű 
intézet jeles növendéke, majd mint ernyedetlen aligazgatója 11 évig, végre mint a 
collegium minden körülményeibe legavatottabb, ki mint aligazgató is, boldogult R u d n a y  
S á n d o r  herczeg-primás megelégedésére, az intézet kormányzatát nyolez havon által he
lyettesítette , az esztergomi főkáptalan tanácsából i s , rendldvülileg, mint pozsonyi, 
később mint esztergomi kanonok is , igazgatója, összesen szintén 30 évet töltött a 
Pazmaneum falai között. — Ez nagy jelentésű korszak volt érsekünk  életében; mert 
akkor példás papi erkölcseinek szilárdsága, az egyházi szellem és fegyelemhezi hűsé
ge, a nagy fontossági! papnövelés körüli lelkes fáradhatlansága, a korszerű tudomá
nyos műveltség iránti előszeretete, úgy az 1839-ben papnövendékei közt föltámasz
tott és pártolt magyar egyházirodalmi iskola által a magyar nemzetiség iránti jó in
dulata, szóval kitűnő ritka jelleme oly tisztán föltűnt, hogy éltének ezen 30 éve is 
elegendő volt Kimsztot a halhatatlanság babérjával fölékesíteni.

Méltán fölkiált itt az esztergomi főegyháznak szolgája: „Talis decebat, u t  no
bis esset P o n tifex“ ! 2); hisz őt Jézus .K risztus szelleme lelkesítő, Jézus sz. példája ra
gadta azon polezra, melyen, mint föltűzött égő gyertya, vala világítandó.

Ugyanis országunk akkori herczegprimása és főegyliáz-fejedelme, a boldog 
emlékezetű, páratlan bölcseségű, nagynevű K opácsi/ J ó zse f által 1845-ben april 29-én 
esztergomi helynökéül kineveztetvén, kinek 1847-ki soha elegendőkép meg nem si
ratható gyászos kimultával esztergomi — általános — káptalani helynökké is meg
választatott, kiviláglott, hogy kit Isten kegyelme vezet, magas erények és ismeretek 
ékesítenek, azt a hatalmasságok, és minden tényezők öszhangzólag fölmagasztalják, 
miszerint magával ragadja társait, és egész környezetét az emelkedettség magasabb 
régióiba.

Az apostoli Király, fölismervén a boldogultnak kitűnő tulajdonságait, őt 
1850-ben kassai püspökké, s mivel e kör is kevesebbnek látszott K uilSZ t nagyságához, 
1852-ben a kalocsa-bácsi egyesített főegyház érsekévé nevezni méltóztatott, s az 
apostoli sz. szék mindannyiszor készséggel adta megegyezését s megerősítését, ör
vendvén azon megye és tartománynak, mely csak ily apostoli férfiúban nyerhetett 
méltó kárpótlást, biztos vezért, és atyát.

Rendén lenne, hogy itt föltüntessem boldogult érsekünknek  azon ritka eré
nyeit, hosszú életének azon fénypontjait, melyekkel magát az emberek szívébe beedz- 
vén, s emlékökben magát mintegy megörökítvén, köztünk él, s élni fog mindenha.

De hol kezdjem!? és hol végezzem!?
Az isteni erények, miként az Úr rendkívüli ajándokai, úgy a keresztény szel

lemi fönségnekkétségkívül sarkpontjait képezvén, érsekünk  erénykoszorújában is főleg 
ezek jeleskedtek. — Hite, mint az apostoloké, igaz és rendületlen vala, mely tiszta 
katholicus hitvallásban, példás hitéletben, szigorú élet szentség — és minden nyomon a

’) H. Rimely Károly pázmány intézeti h. igazgató úr.
2) Zsidókh. VII. 26.
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legnemesb cselekedetekben nyilatkozott, az Úr Jézus kivánatához képest úgy világos- 
kodván, hogy az emberek látván jó cselekedeit, dicsőítsék az atyát, ki mennyekben 
van. r)  — R e m én ység e , Istenbeni bizalma jó és balsorsban mindig szilárd vala, mely 
bölcs SiráJckal azon sz. meggyőződés által ápoltatott, mely szerint soha senki sem szé- 
gyeníttetett meg, ki az Úr Istenben bízott. 2) — S mit mondjak szeretetéről, mely er
kölcsi világának főeleme vala ? Istenért, s ennek miatta felebarátiért élt s halt nagy érse
kü n k , sz. Á gostonnal tartván, hogy: hit szeretettel a keresztény hite, szeretet né lkü l
ped ig  a  R á tán  hite. “ — Nagy érsekünket ezen erények pásztorkodásában mily hig
gadt és tetterős patriárchává; asz. hit és apostoli szent szék védelme és kedvéltetésében 
mily lángkeblü apostollá; a forrongás keserves napjaiban mily türelmes mártírrá; meg
hittjei irányában mily páratlanul hű és jótékony baráttá, ellenségeihez mily en- 
gesztelékeny nagy lélekké, üldözöttek iránt a legnemesb védnökké; megtértek iránt 
legkegyesebb atyává; a tévedezőnek szívélyes útbavezetőjévé ; megátalkodottnak egész 
hittérítőjévé, csüggedőknek gyámoszlopává; keseredetteknek vigasztalójává, szegé
nyek-, özvegyek- és árvák enyhítő angyalává; az Úr lelke szerint mindeneknek 
mindenévé tették.

Vajha itt öszpontosíthatnám mindazon elismerőleg magasztaló nyilatkoza
tokat, azon tengernyi hála könnyeket, azon egekig ható áldásokat, mindannyi co- 
rinthusi érez és görög márványnál becsesebb s oly szent emlekeket, melyeket a 
nagy érsek erényeinek a kegyelet emelt, s mivel ihlett pillanatok szüleményei, bi
zonynyal örökké ápoland.

Mit szóljak erkölcsi erényeiről, melyek őt a mindennapiság színvonalán sok 
foknyival föllebb emelték? O kossága  őt valódi bölcscsé magasztalta, igazsága  ko
rának példányképévé, mérséklete bámulandóvá, lelkierőssége valódi erköcsi hőssé va
rázsolták.

Hol találjak szavakat a nemes törzsből sarjadzott többi fölséges erényei
nek, szép lelke e_ legékesb virágainak, föltüntetésere? !

E gyenessége, lelkiismeretessége mily szép öszhangzatban tündöklőitek ósz- 
ftirtei és nyílt arczával, s mily díszt kölcsönöztek tisztes férfiúi alkatának! benne 
egy szent atyát képzelhettél magadnak, kiben álnokság és könnyelműség, de még 
csak némi könnyedségnek nesze sem lakozék.

Ájtato.sság és hitbuzgalm a  őt mily eszményi tekintélyű, önmaga iránt leg
szigorúbb, mások iránt méltányossá tette! Mig háza a példás rend tükre volt, papjai
ban mi rendeletlenséget sem nézett el; a példásokat kegyelte, atévedezőket szeretettel, 
de komolyan terelte; benne egy A m brust, és L eó t képzelhettél magadnak, kikben erő 
és akarat egyesült a szent győzelemre.

Föltűnt még pon tossága  — mindent maga idején, mindent egészen jól vé- 
végezni, kevéssel sokat mondani. — Szerénysége  — a tüntetéseket semmiben sem sze
rette, a hízelgéseket szinte útálta, a színeskedésnek árnyékát sem szívelte. — M a g á -  
bavonultsága, hon, hivatal körében, és felüdülésül kissé kertjében tölté fölötte nagyra

]) Máté V. 16.
, 2) Sirák II. 11./ 2 *
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becsült idejét. — Még agg korában is élénk fö lfo g á sa , derü lt elméje, és ezek szülő anyja 
mértékletessége.

Megemlítendők az isten i tanok, főleg az egyházi jo g  terén alapos és terjedel
mes tudom ánya; pásztori leveleit a szabatosság, méltóság és főpásztori beható lélek 
jellemzé. H atározottsága  és m unkássága , úgy korszerűsége és ildom ossága  szintannyi 
ékkövekkint ragyognak jellem koszorújában, melyek őt méltán Fenélonok, Szelepcsé- 
nyiek, Klobusiczkyak fényes sorába magasíták, s mikint amazokat, hallhatatlaníták ; 
— minél jobban ismerted, mint a színaranyat, annál jobban becsülted.

K om olyságá t kell még kiemelnem. — Boldogult érsekünk  komoly férfiú volt, 
de nem komor mogorva, mint a pusztító jég és záporesőt hullató fekete felleg, hanem 
ő komoly, szinte merevnek látszol, főn lebegő felhőhöz hasonlítható, mely reggeli csen
des esőt ereszt alkalmatos időben, mely ébreszt, éleszt, erőt és életet ad; oly komoly, ki 
mosoly éshímes szavak nélkül is a védtelennek nemtője, az elnyomottnak föltámasztója, az 
ügyefogyottnak fölsegítője, mindenkinek igazság szolgáltatója. — Ily komolyság azon 
tisztes férfiúi erény, mely kivált egy főpapban annyival kivánatosb, minél szentebb és 
fontosb magas hivatala, s minél vakmerőbben közelít a világ könnyelműsége, sőt 
szentségtörő kézzel be is tolakodik az Úrnak szentélyébe, s azért kell hogy Sión őrei 
ébren, erélyesen, tekintélylyel helytállva, mint a világ kiváló világosságai, tündököl
jenek. É rsekü n k  ezért volt komoly házában ridegség nélkül, a tanácsban viszszavonás 
nélkül; komoly a világban hidegség nélkül; komoly volt nem csak künn, hanem pap- 
jaival is szívtelenség nélkül; s innen magyarázható azon dicséretes szigora is, mely- 
lyel, a tridenti sz. atyák kivánataihoz képest, az egyházi fegyelmet föntartani lcivánta '), 
mindig és mindenben arra törekedvén, hogy Isten országa fölvirágozván, a keresztény 
hitélet és erényekkel együtt a közboldogság viruljon. — Igen is ő Isten szíve szerinti 
főpap volt, a szent dolgokat szentül, a komolyakat komolyan, s mindent lelkiismere
tesen kezelvén. — Oh! mily fölséges látvány egy ily apostoli férfiú! kételkedhetünk-e 
azon, hogy ily dicső erényeinél fogva minta képül él és élni fog a jók emlékében?

Nagy halo ttunknak  még egy erényét kell érintenem, mely mindig köteles- 
ségszerü és böcsös, de válságos korunkban irányadó, és így e főpap koronájában va
lódi gyémánt, a trónhoz és hazájáhozi hűségét és szeretetét értem.

A haza,minden el nem törpült férfiúfölfogásában s érzelme szerint, oly eszme,mely 
kedélyének minden nemesb vágyait el annyira édes-bús ringalomba hozza, mikép, bár 
mily szédítő magasságra emelje is őt a játszi szerencse, azért egészen boldog mégsem 
lehet soha, hanem boldog hazája is; mint viszont nem verheti őt a legkajánabb sors is 
annyira le, mikép sebeire vajmi édes irt ne leljen, ha hona él és üdül.—A legnagyobb 
magyarnak ezen egykori mondatát a jobbakkal együtt boldogult érsekünk  is melegen 
érezte, nemcsak, hanem hazája javáért hőn dobogó szívvel patriotismusát fényesen 
gyümölcsöztette. Hogy is ne, hiszen O keresztény főpap volt, az isteni Megváltónak 
választott követe, tanai és példáinak hivatásos hirnöke és életbeléptetője. ■— Senki sem 
kétli, hogy Üdvözítőnk hazáját és nemzetét különös hajlammal szerette légyen, észre
vették ezt a zsidók is; mert a százados számára kegyelmét akarván megnyerni, ügyök

y Conc. Trid. Sess. 24. Cap. 12; — és Sess. 13. Cap. de Reform.
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ajánlatára azt említek, hogy nemzetüket szereti 1). — A ki még nyilvánost) bizonyít
ványt kíván, vesse szemeit a jeruzsalemi templom előtti Jézusra, hol hazaszeretetből 
annak jövendő veszélyén megindúl és sír vala 2). Ily forrón szerették hazájukat az 
apostolok is, mi sz. Pál leveleiből is kiderül3), így illett, így kellett nagy érsekünknek  
is, mint Krisztus hű követőjének, éreznie és cselekednie.

A haza fejét, apostoli K irá lyu n ka t, és azon fenséges házat, melynek nemes sar
jából nyeri örökségileg hazánk az ő uralkodóit, mindig példás hűséggel és leghőbb 
ragaszkodással kegyelte, szeplőtelen érzelmeit minden körülmények közt Isten és világ 
előtt tántoríthatlanul bevallotta. Ezt benne a fejedelem fölismervén, becsülte, őt nem 
csak belső titkos tanácsosává nevezte, Leopold császár, majdan sz. István király jeles 
rendje nagy keresztével, s a hétszemelyes tábla közbiróságával földiszítette, hanem sze
mélyes nagyrabecsülésének és fejedelmi legmagasabb kegyelmének tanúságával is 
megjutalmazta, midőn betegségében őt saját szárnysegéde személyében megkeresni, 
és szorongásai közt legfelsőbb részvétét nyilvánítani méltóztatott. — Ily nemes kebel 
volt képes többször a legmagasabb trón zsámolyánál sokat szenvedett édes hazánk jó
létéért közbenjáró szavát emelni; ily hazaszeretet volt képes a haza sok szerencsétlen 
fiait a honnak megmenteni; ily honfi tudott az úton útfélén érvénytelenül, szalma láng- 
kint föl-föl lobbanó, úgynevezett olcsó hazafiság megszégyenítésére igaz szívvel és 
tettel hazánk jólétére s dicsőségén sikeresen munkálni.

Lelkünk emelkedik, szívünk magasztos érzelmektől dagadoz, fejünk ön- 
kint hódolatra borul ily nagy és tiszta jellem előtt, s megilleti őt, hogy hervadatlan 
borostyánokkal dicsőitessék; mert ilyen jellemeké az egyház emelkedésének s hazánk 
romlása megakadályozásának nagy érdeme.

Az ilyen erényről áll a classicus mondat,hogy: „Virtus sepulchri nescia.44 — 
Nagy érsekünk  erényére kereken rá illik a világköltő szava :

„Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit, aut ponit secures 
Arbitrio popularis aurae.44 (Horatius)

De szakaszszuk meg nagy érsekünk  erényei vázolását, melyek egész valóját 
áthatván, egy hosszú élet folytán, szakadatlan lánczolatú nemes tettekben nyilatkoz
tak, mintegy arany magvakat hintve az örök életre.— A Szentlélek azzal kecsegte
tett, azzal biztosított minket, hogy: „M in d  halálig  hűséges légy, s m egadom  neked az élet 
koro n á já t441), s elhunyt érsekünk  nem a világ forgó szele, hanem az isteni kinyilatkoz
tatás csalhatlan intelmei szerint hűségesen gazdálkodott Istentől nyert giráival, így el- 
nyeré az örök élet koronáját fönt, és szükségkép kivívta magának az élet borostyán 
koszorúját itt len is az emberek áldásos jó emlékezetében.

Ím e ezek a keresztény igaz élet á ld á sa i!

J) Sz.. Lukács VII. 5.
2) Sz. Lukács XIX. 41.
3) I. lev. Timot. II. 1 — 2.
4) Jelen II. 10. ____
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B oldogu lt érsekünk él, és élni fo g  nem csak erényei á lta l a jó k  em lékében; hanem  
fő p a p i és hazafiui jeles m űveiben is, m elyekkel d icső  nevét megörökítette.

_ P indarus  helyesen mondja, hogy: »N ata  laboris g l o r i a — Ezt a történe
lem is igazolja. A buzgóság nemes műveit sem a halál, sem az idő vas foga szét 
nem őrli. — Császárok, Királyok meghalnak, híres épületek romba dőlnek, Trója és 
Karthágónak csak neve maradt fön, de az istenes buzgalomnak művei együtt járnak 
a boldog örökkévalósággal.

E szerint e gyászravatal is, mely a boldogult érsek méltósága és érdemei
hez képest ép oly nagyszerű, mint annak alkotói kegyeletéhez méltó, mondom e fé- 
nyes gyászravatal is az életnek nagy iskolájává lön: mert fény tenger ével az érde
meket követő közméltánylatról, a munkás és áldozni tudó életet követni szokott 
dicsőségről tesz tündöklő tanúságot, az erkölcsi érzetnek ép úgy szilárdítására, 
mint a nemes törekvéseknek folvillanyozására.

De szóljon itt helyettem egyházunk aranyszájú tudora: „Mond meo- ne
kem _  kérdi szent Chrysóstóm — mit jelentenek e ragyogó lámpák? váljon a 
halottakat nem mintegy bajnokokat kisérjük-e? mit jelentenek a hymnusok? vál
jon azokkal nem dicsői tjük-e az Istent, hálákat adván, hogy azt, ki a világból 
kimúlt, már megkoronázta? hogy őt a fáradalmaktól megszabadította, hogy a 
félelemtől megmentvén, magához vette? nemde erre valók az énekek és zsolozs
mák? mind ez az örvendezőké« 2).

Úgy van N. H .! az egyház isteni rendeletből szertartásaiban tanait és 
sz. érzelmeit mintegy szembetűnőkké, s így szemléletileg oktatókká, lelkesítőkké 
akarván varázsolni, ily ravatalai és emlék ünnepeivel fönnen hirdeti, hogy az igaz 
keresztényt művei követik« 5J, igen, egész a halhatatlanságba: » L ég y  h ív  halálig , 
és az életnek koszorújával m egjutalm azlak téged“ 4), — mondja a Szentlélek; _  s e 
sz. szavak a nemes művek halhatatlanságát föltüntető ravatalainkra rányomják a 
sz. igazság bélyegét. _  Midőn tehát kegyeletünk nagy férfiainknak ravatalokat ál
lít , dicsünnepeket rendez, nem a hiúságnak hoz pazar kézzel haszontalan áldoza
tokat, hanem inkább e legnemesb, mert önzéstelen jutalmakkal, az eléggé soha 
föl nem tüntethető es túl nem becsülhető erénynek ünnepli és készíti diadalait. 
— Az érdemek örök jutalmának ezek mintegy előjátékai, egyiránt alkalmasak 
mindnyájunkat az oda főnie vők keresésére lelkesíteni, és a múlandó földi hiúsá
gok megvetésére hangolni.

Vajha soraink közt volnál, s belátó éles szemeiddel tenmagad is szem
lélnéd, nagy érsek! hőn tisztelőidnek e megható ünnepi hódolatát, melyet ezúttal 
nem méltóságod és tekintélyed, hanem erényeid és nagy érdemeid iránti igaz ke
gyelet es buzgó hala hoz fölszmre! — Vajha köztünk volnál, és annyi gond, any-

)  Hóm. IV. In Epist. ad Hebr.
2) Jelen XIV. 13.
°) Jelen II. 10.
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nyi fáradság,* annyi áldozattal létre hozott nagy műveid arany gyümölcseit, ím e 
díszes ravatalt, ez ősz és ifjú mindannyi ihlett sok arczról legördülő hála köny- 
nyeket, e nagyszerű kegyeleti ünnepet, a sok dicsőséget és áldást látnád, vajha mondom, 
nagy műveid ez arany gyümölcseiből vigasztaló jutalmat meríthetnél! — Oh de 
nagylelkű é rsek ! te ezeket lélekben már előre sejtetted, sőt a meggyőződés sas-élű 
szemeivel előre láttad; tudtad, hogy műveidben élni fogsz; mert hol a munkásság 
nem ismer fáradságot, hol az áldozatkészség nem talál határt, hol a közjó iránti buz
galom végtelen, ott a hősi erény halhatatlanságra küzd, s ennek legnagyobb bizto
sítéka. —

Mint egykoron a koronás próféta: „elnémulék és csendes megalázással hall
gatók _ érsekü n k jóságáról, szerénységéről— ; de szívem fölhevüle bennem, gondol
kozásomban tűzre gyulladék, és szólok nyelvemmel“ J); nem tart többé vissza egek
be fölszállott szerénysége, nem a hiú világ sóvár féltékenysége, az Ur parancsolta 
maga a sors szárnyainak, hogy emeljék föl őt a dicsőség magaslatára, hogy lássuk és 
hirdessük az Ur igazságát, lássuk és higyjünk bölcs B írá kn a k , hogy az „Isten  szere
tettben á ll a tiszteletre méltó bölcseség“ 2),shogy » A z  istenfélőnek egész házá t betölti g y ü 
mölcseivel, és ann a k  rejtekeit k incseivel“ s).

De hol kezdjem? a jeles művek melyikét emeljem ki előbb, hisz mindany- 
nyia elég felséges a boldogultalak dicsőitésére, s elég dicső nevének halhatatlanításá- 
ra? Ám akkor méltán számíthat adathiányos beszédem N. H .! a ti elnézéstekre, mi
dőn egymást váltó műremekek föltárásával jótékonyan fogok hatni finom ízléstekre 
és nemes szívetekre.

Az életiró kutatásainak legyen föntartva érsekünk  minden derék tettét és mű
vét fölszínre hozni, s az utókor épülésére megörökíteni, én föladatomnak eleget vélek 
tenni, ha némely későbbi alkotmányait ecsetelendem, melyek mikint nagyobb életko
rának legnagyobb művei, ép azért nagy lelkének legbecsesb koronái, s már maguk
ban elégségesek, hogy a boldogultalak nagy nevét évszázadokig tiszteletben föntartsák.

Ez elárvult érseki megye Kunsztot szerencsés volt 1852-benjunius 15-én ér
seki székébe fogadhatni. Beigtatási beszédében, a neki saját remek latinsággal fogal- 
mazottban, főpásztori bölcseséggel rajzolá korának kiáltó szükségeit, és föltárá atyai 
mindent orvosolni vágyó szándokait, — A ki Istennel vet, az a mindenható segítsé
gével szerencsésen arat is. — Az Úr szőlejében főfigyelmét a munkások igényelvén, 
érsekünk  nagy bölcsen első gondját is a p a p o k  nevelésére fordítá. Ama szomorú 48 
49-ki korszak papnövendékeinek számát nyolezra  apasztá; a fegyver dúlta alvidé- 
ken több plébánia fölégetve, elpusztítva, sok iskola romokban állott; — s a keresz
tény erkölcsök! ? — a hitélet! ? — Óh ne idézzük föl e rémképeket! Buzgó érsekünk  
a papnöveldét új virágzásra hozta, benne új kápolnát állítván, új szervezetet, új életet 
élesztvén, s a növendékek számát Ötvenre szaporítván, egész gonddal szorgalmazva, hogy 
abból Isten szíve szerinti jó és tudományos papok, Krisztus titkainak igaz sáfárai, es 
az Úr nyájának lelkes pásztori kerüljenek ki.

Orsóit. XXXVIII. 3—4
2) Sirák I. 14.
5) Sirák I. 21.
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Hogy a lelkészkedő papságban is, a kor kiáltó szükségeihez képest, az Úr lel
két föltámaszsza, azt sz. atyáink modorában kenetteljes és bölcs rendszabályok és 
pásztori levele ekei útba vezette; életbe léptetett lelki gyakorlatokkal az atyák buzgó- 
ságára lelkesítette; a károsultakat hathatósan segítette, a szegények segélyezésére 
negyvenhat ezer kétszáz forintnyi alapítványt tett, s az elaggott papok alapitvanyat 
tízezer forinttal nevelte, sok templomot felsegített, szinten fölépített, s így tón a nepne- 
velés csarnokaival, az iskolákkal, és tanítókkal is; s elvégre a hitelet föltamasztasa, az 
egyházi fegyelem fölélesztéseül 1863-ban igaz apostoli buzgosag es körültekintéssel 
tartománya főpapjaival megtartotta, csaknem száz ev óta először, a kalocsai zsinatot ), 
melynek korszerű, de tiszta egyházi szellemben hozott hatarozmanyait mint a íomai 
szent atya helybenhagyni, és apostoli áldásával erősíteni meltoztatott, úgy bölcsese- 
göket az élet mezején már is mutatkozó dús siker dicsőiti, s majdan az utokoi két
ségkívül égig magasztalándja.

E kis körrajzból is kivehető, hogy boldogiút érsekünk  sem fáradságot, sem 
áldozatot nem kiméit ott, hol Isten dicsősége, és sz. országa ezt megkívánta. Tág me
gyéjét körüljárta, mindenütt jól cselekedvén, ébrén virasztott; mely belátással, higgadt 
ítélettel, erélyes intézkedésekkel forgott főpásztori trónján: mérsékelvén a fölhevült 
szenvedélyeket, türelemre bírván a csapongókat, szeretettel támogatván a megtéit 
gyengéket, s mindenkinek nagylelkű lelkiismerettel igazságot szolgáltatván, mint va
lóban bölcs és jó atya, mindeneknek minden lévén, hogy így ne a szív szerinti, ha
nem valódi boldogságot terjeszsze.

Egy nagy megve különféle emberekből, tudosb es tanulatlanabb, példás es 
tévedt személyekből, vagyonosb és szegényekből, szóval vegyes elemekből all, melye
ket a zilált korviszonyok sokszor különösökké, majdan kétkedőkké, és sajnos 
tán törvényellenesekké, és kétségbe ejtő körülményekben fektelenül szilaj okká is tesz
nek. — Ámde érsekünk jól ismerte nagy sz. Gergely papa lelkipasztorsagi könyvet, 
melyben, az emberek 36 nemét előszámlálván, azt állítja, hogy gyakran bizonyos ta
nítások némelyeknek ártanak, míg ugyan azok masoknak használnak 2), mint né
mely fű egy némely állatot táplál, s másokat megöl, egyik gyógyszer bizonyos nya
valyát gyógyít, míg a másikat neveli. — É rsekü n k  ezeket jól ismerte, es bölcs tapin
tattal, valódi főpásztori eszélylyel egyik hívét így, másikat bölcsessége más módjá
val tudta útba igazítani, megnyerni. — Hogy ezer közül egy példát idézzek, nem 
tudjuk-e, miként Kalocsának az 1862-kiárvíz alkalmával valódi őrangyala volt? va
lóban „m indenkinek m indene lön, hogy m indeneket üdvözítene.'1, ’)

Nem csoda, hogy körűié, mint legbiztosabb vezér körül, csoportosult lelkes 
káptalana , megyéje derék papsága, és buzgó hívei egész lelkesedéssel, tantorithatlan 
hűséggel, nyugodt odaadással, és a családi boldogság legbajosabb érzetével: mindkét 
félnek magasbra törő belátásáról, vallásos ihlettségéről, és szivnemességéről gyönyörű 
látványt nyújtván.

1j Batthányi József (1760—76) korszakában tartatván az utolsó tartományi zsinat.1 
Az előtt 1318-ban Fr. László Érsek alatt itt nemzeti zsinat volt.

2) S. Gregor M. de iure pastor. Part. III. Prolog.
5) I. Korinth. IX. 22.
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íme nagy halottunknak egyik valóban nagy műve : M egyéje p a p sá g á n a k  
és híveinek restaura tió ja ! nem fogja-e ez érsekünknek  nevét föntartani a legkésőbb szá
zadokig?

De ez még ki nem elégíté boldogult érsekünket, sajátja lévén az égiekkel ál
modozó, ég felé törő nagy telkeknek, hogy, mint Já ko b  patriarcha, egekig nyúló esz
ményi lajtorját emelnek maguk elé, melyen az angyalok nyomain fól-föltartanak a kö
telesség azon érzetéből, mely szerint kell, hogy tökéletesek legyünk, m ik in t m enynyei 
a tya n k  tökéletes j. A valódi keresztény műveltség épületének alapját vágyván 
helyreállítani, hogy így a köz jólétet gyökeresen és tartósan föltámaszsza, a nép
nevelést tisztán katholicus egyházunk szellemében átalakítani nemes szivének főóhaja, 

áldozatainak fotörekvese volt. E végből a gyerm ek sem inarium ra  nagy
szerű alapítványt tőn, s hogy mindenek előtt a műveltebb osztályok hanyatló szelle
mét az igaz hitvallás szellemében átalakítsa, melyekből az alsóbbakra is, mint világító 
napokból, atszalljon a valódi fölvilagosodas lelke, Székvárosában százezerekre rúgó rop
pant áldozatokkal, gond és belátással egy nagyszerű f i ú  — és egy másik nő-nóveldét 
létesített, mindkettőt úgy szervezvén, s oly mester kezekre bízván, melyek közt két— 
segkivül a magas alapítónak mind sz. szándokai legfényesebb sikerre emelkednek, mind 
az alapító ersek dicső neve örökké aldassal fog föntartatni.— Vagy nem tanúskodik—e 
erről Jézus szentséges neve, melyen kivül nincs üdvösség ? s nem ezen isteni név alatt 
aratják-e erkölcsi diadalmaikat sz. Ignácz fiai századok óta, s pedig a világ min
den reszeben ? nem tarult-e föl szemeitek előtt ily fölséges látvány, nem—e 
oly kitűnő a kalocsai finövelde? hogy az a legelőkelőbb családok csemetéivel megte
lik nemcsak, sőt egy üres helyre 50 — 100 fiú áll előlegesen följegyezve; mert szeren
csésnek tartja magat azon szülő, a ki fiát, ezen egészen keresztény katholicus szel
lemű, mondhatni legczélszerűbben rendezett, lelkiismeretesebben kezelt, legfényesb 
eredményeket gyümölcsöző intézetben neveltetheti?

Azon szerint a Miasszonyunkról (de Notre-Dame) nevezett Iskolanénék, a 
keresztény szeretetnek nem azon fönseges lényéi—e, kik a világ hiúságát Jézus tövis ko
ronájával fölcserélvén, leány növendékeikért élnek halnak, őket az isteni Megváltó lel
ke szerint korszeruleg kiművelik, gyöngéd szívok melegével érlelik, hogy okos és ne
mes szívii keresztény honleányokká, a jövő nemzedék szerencsésebb alakítóivá le
hessenek ?

Nemes gyümölcseikről ismeritek meg növeldéiteket; de ezen jó gyümölcsök
ről bizton következtethetünk a dicső alapító érsekünknek  is nemcsak nagylelkűségé
re; hanem nagy elme elere is. E iis hitte volna, hogy a szélsőségek veszélyes meredekei 
közt tévelygő, s az előitéletek és elfogultságok homályos tömkelegében tétovázó kor
társak ily hamar megleljék, és örömmel szinte versenyt kövessék az igaz útat?!— 
Hála ezért mindenek előtt neked minden jónak adományozója! ki a kövekből is Abra
ham fiait támasztani, s a holt kezekkel is csodaszerű dolgokat tudtál kedves honfiaink 
javara művehetni! De örök hala neked is mély belátásit és legnemesebb keblű 
emberbarát és hazafi, felejthetetlen érsekünk, hála neked! — nagylelkű áldozataidban l

l)  Sz. Máté V. 48.
HALOTTI BESZÉD. 3
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örökké élni fogsz köztünk, s nevedet hálásan áldandják nemzedékről nemzedékre! —
S hála nektek is Isten lelke szerinti férfiak és leányok! kik, midőn magas alapítótok 
sz. áldozatait ily áldásosán kamatoztatjátok, egyúttal nevét, emlékét éltetve, jótevő
tök iránti hálátokat bizonynyal leghelyesebben leróva, magatoknak is a jobbak áldá
sát, s ami ennél is becsesebb, a nemes öntudat megbecsülhetetlen jutalmát, és elvég
re Isten kegyelméből az elvitázhatlan mennyei dicsőséget kivívjátok; mert meghatott
D á n ie l próféta által, hogy: „k ik  sokakat az igazságra  tanítanak, tündököln i fo g n a k  örök

ké, m in t égen a csillagok“ 1).  ̂ .
A csaknem 76 éves őszbe borult főpap annyi törekedés, annyi munka között,

megfogyva bár, de törve nem! babérjain méltán megpihenhetett volna; de ő szüntelen 
és szintén hová tovább nagyobb tűzzel gondoskodott és munkálkodott, a haladó kor
ral lépést tartva előre haladott, míg nem az Isten házának buzgalma lassan-lassan 
fölemésztette.

„Miért vesződöl? mit kívánsz még? hisz van nagy méltóságod, van fényes 
polczod, van jó léted, mik boldogíthatnak, miért vesződöl?!“ — így  szól az időhöz 
kötött, tán jó indulatú, de szűkkeblű és rövidlátó világi bölcsészet, mely a tevékeny
ségnek nyugalmat, a buzgalomnak határt ajanl. De érsekünk  eletbölcseszeti tanácso
kat csak egekből kért és nyert, azért elméje folyvást a magasb pályaczélt tartotta 
szem előtt, szíve folyvást Isten szerelme által tüzeltetett; teste lelke minden erejével 
végső lehelletiglen Isten dicsőségén és országa gyarapításán fáradozott, szakadatla
nul az odafönt lévőket kereste; így a földieket legyőzte, a mennyeiket bizton várhat
ta; mert a pásztorok fejedelme Jézus Krisztus isteni szava kezeskedik enol.

Midőn tehát boldogult érsekünket folyton a tudományokat föltünőleg pártol
ni, képesebb ifjú papjait a tudori koszorú megszerzében ösztönözni és segíteni, a tan
férfiakat és irodalmat méltányolni látjuk, ezt azon meggyőződésnek tulajdonítsuk, 
melynél fogva ő a Szentlélek kinyilatkoztatása szerint szentül hitte, hogy: „a bölcsnek 
a jka i tudom ányt terjesztenek“ 2), és nagy sz. G ergelylyel vakmerőségnek tartotta, ha 
tudatlanok vállalnák magukra a lelkipásztori hivatalt, holott a lelkek vezérlése a mes
terségek mestersége — Érsekünket ezen bölcs atyaskodasa is a mindennapiak so 
rán fölülemelte: a tudományossággal a felvilágosodást, a valódi műveltséget terjesz
tette, a tudományok virágoztatásával egyházunkat a vak tudatlanság ellenében meg
védte és fölmagasztalta, a tudomány férfiainak fölkarolásával a korszerű haladásra 
ösztönt, és minden tökély és előmentelre útat nyitott. így magának szent törekvései
hez legmeghittebb, legmegbízhatóbb es legderekabb munkabarátokat es leghalasabb 
szíveket képeze, kik tudandják is, és bizonynyal fogjak is nevet megörökíteni, imáik
kal égben, és a tudomány leghatalmasabb fegyvereivel, szóval, és tollal ércznél tartó- 
sabb, dicsőbb emlékekkel irataikban e földön.

Illik, hogy e pontnál forró hazafiúi hálával kiemeljem azon nagyszerű ado
mányát, melynél fogva a magyar tudományos akadém iára, a fölhívásra első — tízezer 
forint áldozattal sietett, mint az ügyön jól lendítve, úgy a tudományok iránti buzgó

^Dániel XII, 3.
2) Példabeszéd. XV. 7.
3) De cura pastor. P. I. prolog.
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érdekeltségét bebizonyítva, jelentékeny példájával is hatni, és így a szép nemzeti ügy
nek kettős szolgalatot tenni, mint különösen hazafiúságát is ünnepélyesen tanúsítva, 
magas nevét a tudományok csarnokában, úgy a nemzet évkönyveiben eltörölhetlen 
betűkkel bevésni.

A z  anyag i jó lé t a közjólétnek, a közboldogságnak egyik alap föltétele, és leo-- 
többnyire az erkölcsi emelkedettségnek főtényezője. Koldúsoknál legnagyobb erkölcsi 
sülyedés tapasztalható.— Ezért az állam bölcsészet, és igazi civilisatio a nemzet-gazdá- 
szat rendezeset es kifejleset méltán es kiválóan sürgeti. — É rsekü n k  e tekintetben is 
mint egy jó magyar családatya a régi edzett világból, például kívánt fölállni, az isteni 
préd iká torra l tartván: ..ki az Urat fé li, sem m ite l nem m ulasztu s így gazdászatát is
az előre haladt tudomány és mesterségek szabályai szerint úgy rendezte, hogy az min
takép az alvidéknek mintegy gyakorlati oskoláúl szolgál nemcsak, hanem a kaján 
irigység szélmalma által soha össze nem morzsolható világra szóló emlékül is, mely- 
lyel szembetűnőleg igazoltatik, mikint a holt kezeknek rágalmazott egyháziak javai
kat az országra nézve mindenkép — mint e példa is mutatja — legelőnyösebben ke
zeltetni igyekeznek. Ily művek bárha másodrendűeknek tetszenek, érsekünk szentebb, 
hivatásszerű remekei mellett, mégis másodrendű csillagokkint tündökölve, nevére fényt 
derűnek, emlékére új áldást és maradandóságot hoznak.

A főpap jelesen Isten szolgája, főikentje, tehát, mint Krisztusnak képviselője, 
követségben jár 2), így kell, hogy egészen Istennek éljen és haljon, ettől függ egy főpap 
becse, érdeme, ettől műveinek minden sikere, ettől a pásztorok fejedelmétől neki szánt 
koronája.Boldogult érsekünknek valóban minden gondolatja, szívének minden dobbanása 
Isten dicsőségére szenteltetett.— Azok után, melyeket bárcsak nagyából megérintet
tem, elvégre dicső működési lajstromának mintegy befejezésére Isten  házára fo rd íto tt 
nemely áldozatait hozom fölszmre. — Országunk fobasilicájaban, az esztergomvári fő- 
székesegyházban, mely mintegy első szent királyunk és magyar egyházunk böl
csőjének, egyszersmind a többi magyar egyházak fejének méltán tekinthető, mely 
boldogult érsekünket is egykoron édes anyai emlőin nevelte és ápolta, hála és áhítatá
nak emlékéül, keresztségi védszentjének sz. Józsefnek tiszteletére carrarai márványból 
egy szép oltárt emelt, mely méltó alkotójához, ízletes és becses nevét ezen országos 
Mausoleumban ez is becsülettel megőrzendi, a rajta bemutatandó sz. áldozatok be
cse pedig neki is meghozandja mennyei osztályrészét. — S hogy a sok-sok szent
egyházat elhallgassam, melyeket részint egészen fölépített, vagy melyek tornyaikat, oltá
raikat, harangjaikat, kép, szobor, s egyéb sz. készleteiket bőkezűségétől nyerték, csak 
a kalocsai főszékesegyházat, Istennek ezen egyiránt ékes és nevezetes hajlékát tekint
sük, melynek tetejét és tornyait húszezer forintnyi költséggel megújítá, — szentélyét 
kifesteté, kincstárát ritka becsű érseki ezüst kereszttel, tiszta aranybóli drága kehely- 
lyel, és teljes főpapi disz öltözékkel gazdagítá ; — a főoltárt egy nagyszerű, a boldogsá- 
gos sz. Szűz menybemenetelét remek ecsettel föltüntető oltárképpel, úgy sz. István, és sz. 
László királyaink oly carrarai márvány szobraikkal ékesíté, melyek mint drága mű reme
kek, magas aesthetikai ízléséhez mért nagy áldozat készségéről, s mint kegyeleti em-

') Predik. IX. 19.
2) II. Korinth. V. 20.
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lékek, nemzetünk múltja s jelenje iránti meleg érdekeltségéről, de főleg az ég és 
föld egyedül imádandó Ura Istene iránti fiúi hódolata és dicsőségének szentelt nagy 
leikéről a legesleg fényesebb bizony ságú emlékeket nyújtanak.

A prófétakint valóban „az Úr igéje örökké m egm aradt“ *). Ez boldogult 
érsekünkben  is bebizonyult. Bölcs S irá k  által kijelentette a Szentlélek, hogy: az Is ten 
fé lő n ek  jó l  leszen dolga utoljára, és halála nap ján  s óráján kegyelmet lel“ 1 2). Úgy lett: 
istenfélő érsekünknek  is 76 eves szép hosszú életpályáján sokat munkálkodva, es szór 
galmának, áldozatainak elvégre gyümölcseit is élvezve, sokat vesződve, de mégis 
minden nehézséget legyőzve, sokat szenvedve, de türelme es kitartása áltál minden 
keserűséget örömmé változtatva, vegtere az iraskint jól lett dolga, jo, mert öntuda
ta jól megnyugtatta, jól sikerült művei jól vigasztalták, s hite jól biztatta, jó harcz 
után pályafutásának jó lefolyásával, és végtére az Istent szeretőknek biztosított igaz
ság örök koronájával. Ő sokat akarva, és igen sok jót mívelve, utóvégre is az 
emberi gyarlóság alatt kimerülve — összeroskadva — szélhüdésben átszenderült — 
az örökké valóságba!

Ő meghalt házát rendbe szedve, s milyen rendbe! egyház-jegyese, papsá
ga, papnöveldéje, tanodái, jogügyei, gazdászata, háza s mindene példásan, törvény, 
igazság és okosság rendje szerint szervezve; végrendelete — ki bírná ezen nagy
szerű végrendelet gazdag pontjait s elemzeset egy szónoklat szűk keretebe szólíta
ni?! azon százezereket, melyeket utódainak, egyházjegyesének, papoknak, ^lövöl
déknek, zárdáknak, templom és iskoláknak, a sz. István társulat és több más jóté
kony hazai intézet és társulatoknak, ép oly nagylelkűen, mint bölcs számítással ha
gyományozott, a mely végintézkedésről eleg megemlíteni, hogy mintegy félmillió 
forintnyi ősz végről rendelkezve, testamentoma az ész világánál, lelkiismeret sugal
latánál és legnemesebb szíve malasztjával világra szóló hatás és századokig gyü
mölcsözendő áldásokkal vau megírva. — Lelke pedig, e nemes lélek, a legjobb ön
tudattal nyugtatva, legmagasztosb érzelmekkel ékesítve, legnagyobb jotettek érde
meivel elhalmozva, és háladatos lelkek áldásával, szintannyi őrangyalok vigasztaló, 
legszebb sohajival körülövedzve költözött el látszólag, valósággal pedig él! éli az 
igazak üdvös életét mennyekben, él és élni fog a jó emberek emlékében; él, s mert 
az igazság örökké megmarad, évezredekig élni fog nagyszerű műveiben.

A  keresztény igaz életnek és nagylelkűségnek valóban fó lségesek á ld á sa i!

i  p  \

Ha ily méltánylat és lelkesüléssel fegyvérzetten nagy érsekünk  síijába pil
lantunk, ki nagynevű elődei, szintannyi papifejedelmek sorai közt leié szelíd nyu
galmát, szinte indíttatva érezzük magunkat őt szerencse fiának nevezni; mert a ki 
úgy, mint ő, oly nagy sikerdús munkásság után szállhat isteni nyugalomra, ki mint 
ő, az ég áldását egy hosszú és arany ünnnepélylyel koszorúzott életpályára meg
nyeri; ki mint ő, nem ezerek, hanem milliók tiszteletét, kegyeletét ragadja magá
val ; ki mint ő, agg korában hosszas kínszenvedés nélkül szendén elszunnyadva, nem-

1) löúás. XL. 8.
2) Sirák I. 13
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csak övéinek, hanem a dicső király részvéte,, az egész hon jobbjainak tisztelete az 
egyház szeretete által kísértetik a túlvilágra, azt méltán mondhatjuk ugyan a világ 
nyelvén szerencse fiának, de a Szentlélek isteni nyelvén Isten  és emberek kedvelné
nek, k inek  emléke áldásban van  v), ki örök életre van hívatva itt a hálás utókor 
szívében, majd nagyszerű művei és az évkönyvek világ épülésére szolgáló tárházá
ban, s ott, a túlvilágon, a választottak szent és örökké boldog seregében.

N. H .! félre tehát ott a gyászszal, hol inkább diadalmi lelkesülés és dics
énekeknek van helye! A gyász maradjon a halálnak: mi, kik azon Úr Jézus zász
lója alatt vitézkedünk, a ki az út, igazság és élet, mi szentül hisszük és valljuk, 
hogy: „ Jézus igaz h ivő  je , ha szin tén  meghal is, é l“ ; jelesen nagy érsekünk  gyászra
vatalánál áthatva élő hite, rendületlen reménysége, lángoló szerete, s így nagy 
erényeitől, főleg föllelkesülve s örök hálára kötelezve az ő dicső erényeinek szint
annyi arany gyümölcsei, az ő nagyszerű tettei, áldozatai, valódi angyali művei 
által, kell, hogy erősen higyjíik, mikép ő, ha szintén meghalt is, él! éli az üdvözöl
tek örök életét — mennyekben, él im szellemileg közöttünk, szívünkben, s élni fog 
hálás emlékünk és kegyeletünkben, élni, míg Kalocsa fönáll — pedig add óh Is
ten, hogy Rómával és Budával együtt a világ végéig virágozzék! — érsekünk bi
zonynyal mindaddig élni és áldatni fog.

Te pedig áldott nemzedék, mely ily nagyszerű példák világa által kalau- 
zoltatni, s ily apostoli nyomokon a boldogság ösvényére teleltetni szerencsés valál, 
áld Istenedet! s kövesd azon világító oszlopot, mely az Ígéret földjére, az igazak 
paradicsomába vezetend. — Elvesz, Izrael könnyelmű fiakint, mind az, ki az Úr út
jai helyett az arany borjú körül jáija a világ oktalan tánczát.

Most pedig N. H .! Forduljunk ahhoz, ki az igazak éltetője, s az érdem
nek legigazabb jutalmazója; s lelkünk mélyéből, szívünk teljéből Leghathatósbszel
lemi kincsünk az együttes imádsággal rójuk le érsekünknek  hálánkat, melylyel neki 
Isten és emberek előtt adósai vagyunk.

Örök mindenható Isten! ki az alázatos és töredelmes szívet meg nem veted, ki 
a hála szónak méltány és igazság fölé emeled becsét, ki a buzgó imának utat en
gedtél a magasba, föl egész csillagokkal övedzett mennyei trónodig, ím alázatos há
lás és lángbuzgó szívből, öszhangzó áhítattal, anyaszentegyházunkkal egyetemben kér
ve kérünk: ki szent végzéseddel érsekünket az igazak életével megáldottad, és őt üd- 
vösséges halálra méltattad, adj örök nyugadalmat neki, s az örök világosság fé
ny eskedj ék neki!

Áld meg — kérünk — óh Istenünk! ez elárvult megyét mielőbb oly bölcs 
és lelkes atyával, főpásztorral, ki a sarjadzó nemes magvakat éleszsze, a boldogult 
érsek nagyszerű alapítványainak virágoztatásában dicsőségét és örömét találja, a meg
fogant áldásokat hatalmasan teijeszsze, Kalocsa hírét, boldogságát hova tovább emel
j e .! — Ezt kéri, ezért eseng az elárvult jegyes, a nép, és egész magyar egyházunk, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által! Amen.

x)  Sirák XL. 1.
M. I. U.
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Jegyzetek.

N. M. Kunszt JÓZSCf úr született 1790-ik évi junius 28-án Zubrohlaván Árvame
gyében, iskoláit Komáromban, Esztergomban, Budán, Nagyszombatban, a hittani tanulmányo
kat, mint esztergom megye részéről a bécsi Pazmaneumba küldött papnövendék, a bécsi egyetem
ben végzé.

1813- ban pappá szenteltetvén, első miséjét octóber II-ik vasárnapján tartá, és azon
nal gróf Nádasdy Ferencz, akkori Drégelypalánki esperes — plébános, oldala mellé káplánynyá 
neveztetett, kinek a kalocsai érsekségben közvetlen utóda lett.

1814- ben az esztergom kerületi érsek-belynöki, akkoriban Budán székelő, hivatalnál 
levéltárnokká, később szentszéki jegyzővé lön; mint ilyen 1820-ikinovember 1-ig működött, a 
mikor Bécsben a Pázmány intézet aligazgatójává lett.

1824. August. 6-tól 1825'. — Május 10-ig mint helyettes igazgató kormányozta a 
Pazmaneumot.

1831. Julius 7. pozsonyi kanonok lett, September hóban új lakhelyére Pozsonyba köl
tözött. —

1832. május havában Pazmaneum Rectorává neveztetett, hivatalát octóber 1-jén fog
lalta el.

1833. Veszprém völgyi Boldodasszony apátjává.
1836. april. 20-én esztergomi kanonokká neveztetett.
1838. Pázmány Péter Bibornok érsek, mint a Pázmány intézet alapítójának, a római 

eredeti után, nagyszerű, őt életnagyságban föltüntető olajfestvényt készíttetett, s azt az igazga
tósága alatti papnöveldének ajándékozta, melynek fölirata következő :

HOO. PÉTÉI PÁZMÁNY SIMULACRUM.
UT MAGNUM HUNGARORUM ANTISTITEM.

AC. IMMORTALEM COGNOMINIS. COLLEGII. STATOREM.
REDDERET. POSTERIS CONSPICUUM.

E COAEVO EXEMPLARI ROMAE PENICILLO ARTIFICE EFFECTO.
DESUMI FECIT. JOSEPHUS KUNSZT.

ABBAS B. M. V. DE VALLE VESZPRIMIENSI.
E. M. S. CANONICUS. COLLEGII PAZMANIANI RECTOR.

A. R. S. MDCCCXXXVIII.

1840. Sasvári főesperes.
1844. december 21-én sz. Istvánról — de Castro Strigoniensi — nevezett prépost
1845. Erseki-helynök (Vicarius Generalis) lett esztergomban, s helyére ment april 29-én.
1847. Káptalani-helynökké (Vicarius Capitularis) választatott.
1848. Pharosi czimzetes püspök lett.
1848. A megyei papsággal tanácskozmányt tartott Esztergomban.
1850. Octóber 6-án igtattatott be a kassai megyés püspöki székbe; e megyét kormá

nyozta 1825-ik évi május 7-ig,— itt a többek közt az elhanyagolt püspöki kertet tetemes áldoza
tokkal rendbe hozta, s egy csinos nyári lakkal, melynek fölállítása 4000 pftba került — földiszítette,



az eperjesi sz. kir. városban megalakult fölsőgymnasium fölsegéllésére, a helybeli városi hatóság 
megkeresése folytán, több száz pfttal járult; midőn pükpökségében legméltóbb utódja Fabry Ig- 
nácz kassai püspök ő nagyméltósága, lángbuzgalmától indíttatva, a nagyszerű gótli stylu székes 
egyházat — a hazának romladozó egyik legremekebb művét — javíttatni kezdte, Kunszt érsek 
ezen roppant vállalatra 1000. pftot áldozott; a kassai cs. kir. úrbéri kárm. igazgatóság által 
1858-ban fölszólíttatván, miszerint az őt, mint volt kassai püspököt, illető 1050 pftnyi szelvé
nyekkel ellátott kötelezvényt fölvenné, ezen összeget a kassai káptalannak ajtatos alapítványkép 
adományozta; — ha egybevetjük Kunszt érseknek a kassai egyházmegye javára tett adományo
zásait az akkoron zilált püspöki javak csekély jövedelmeivel, elvitázhatlanul meg kell győződnünk, 
miszerint adakozásai öszszes jövedelmét teljesen fölemésztették. —

1851 November 30-án kalocsai érsekké neveztetett, mint ilyen 1852 martius 15-kén 
praeconisáltatott, az érseki palliumot május 30-án Bécsben az apostoli nuntiustól átvette, és ju
nius 15-én érseki székébe igtattatott.

1852. April 24-én valóságos belső titkos tanácsos lett.
1853 — 6. Lelki gyakorlatokat rendezett.
1854. April 22 én Lipót császár rendének nagykeresztjét nyerte. — A kalocsai szé

kesegyház főoltárát készítteté. .
1860. September 30-án a kalocsai nagyszerű Jézus társasági hazat, növeldét, es

gymnasiumot alapítá, és megnyitá.
1860. Octóber 1-én. Ugyanott a Miasszonyunkról nevezett Iskolanénék zárdahazát és 

nőnöveldéjét alapítá és megnyitá.
1862. Kalocsát az árviz elborítván, a város és népe nagyszerű jótéteményeiben részesült.
1863. Kalocsán tartományi zsinatot tartott.
1863. Arany miséjét megtartá, mely alkalommal O cs. s Ap. kir. Fölsége által sz. 

István király jeles rendének nagy keresztjével diszíttetett föl.
1865. A főméltóságu hétszemélyes tábla közbirája lett.
1866. Január 5-én reggel 6% órakor szélhüdés következtében meghalt Pesten, hon- 

nét holtteste Kalocsára vitetvén, 10-én a fő székesegyház sírboltjába eltemettetett.
Saját szerkezetit sir irata:

Hic requiescit in pace
J O S E P H U S  K U N S Z T ,

Archi-Episcopus Coloc. et Bács., 
qui

vixit annos 75. menses 6. dies 8. et 
sedit annos 13 • menses 6. dies 21. 

depositus die 10. mensis januarii anno 1866.
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