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ELŐSZÓ.
Megrendítő, országszerte a legmélyebb és legőszintébb fájdalmat 

keltó' volt azon váratlan esemény, mely SIMOR JÁNOS bibornoknak, a 
főnkéit szellemű Fó'papnak, hazánk ritka érdemekben gazdag herczegpri- 
másának, folyó évi január 23-án bekövetkezett elhunytát jelentette.

A megdicsó'ttlt Fó'pap páratlan tudománya, ritka bölcsesége, határt 
nem ismeró' bó'kezüsége és nagy szívj ósága által elévülhetlen, a legkésó'bbi 
nemzedékek által is különös kegyeletben tartandó oly emléket állított 
nevének, a minőt nem a méltóságok, hanem csak a valódi nagy szellemi 
tulajdonok és kimagasló érdemek biztosíthatnak.

Nincs hazánk szent határai között senki, ki a nagy halott éle
tét, messzeható tevékenységét, az egyház és haza javának érdekében kifej
tett áldásos működését ne ismerné.

Bizonyos az is, hogy a megdicsó'ült Fó'pap eseménygazdag élet- 
történetének oknyomozó megírására még nem érkezett el az idő. Sokkal 
közelebb állunk még magasan kiemelkedő alakjához, hogysem nagyságát 
egész valójában méltányolni képesek volnánk. Mint el kell távolodnunk a 
hegytől, ha magasságát jól áttekinteni kívánjuk, úgy kell bizonyos idő
tartamot bevárnunk, hogy a valódi nagy férfiak jelentőségét határozottan 
megállapíthassuk. Csak röviden akarjuk tehát e sorokban összefoglalni az 
áldott emlékű Fó'pap nagyszabású életének főbb mozzanatait.

Ha azonban ezt megkíséreljük és egybefonjuk a ritka kegyelet 
ama nagyszerű nyilvánulásait, melyekkel a hálás hon nagy halottjának 
érdemei iránt érzett tiszteletét leróni sietett, akkor csak egy épp oly fáj
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dalmas, mint elodázhatlan kötelességet teljesítünk, nehogy ránk is alkal
mazhatók legyenek a költó' pirongató szavai:

„M ély sírban a k in cs,
É s a k i fö lásn á  —

S eb ő i n y o m a  sin cs .“

A legó'szintébb és legbensó'bb kegyelet egész meghatottságával 
tesszük le tehát a nagy halott sírjára e szerény emlékkoszorút, melynek 
hervadhatlan virágait egyrészt ritka szellemi tulajdonai, másrészt hálás 
nemzetének rajongó szeretete és soha el nem haló tisztelete képezik.

Esztergom, 1891. február 2.

Or. Walter Qyula.
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„G yászol a hon, gyászo l a h it, 
Ború ü l az égen,
Forró k ö n y ű  a honfiak  
B ánatos szem éb en .“

Pály Ede.

A legsúlyosabb csapások, a legérzékenyebb veszteségek egyike 
nehezedett hazánkra!

Simor János, az ország biboros főpapja, a magyar kath. egyház 
feje, az országnak a király után legelső méltósága, a tudománya és eré
nyei által egyaránt nagy Férfiú örök álomra zárta le szemeit.

Alig volt halálhir, mely fájdalmasabb viszhangot, őszintébb bá
natot, komolyabb gyászt keltett volna e bérezés hon határai között, mint 
az, mely folyó évi január 23. futotta be az országot és azon egyliáznagy 
elhunytét jelentette, kinek magas személyét a Kárpátok ormai és Adria 
hullámai egyenlő szeretettel övezték, nemes jelleme iránt a Morva habjai 
és Erdély havasai egyenlő tisztelettel adóztak.

Mélabús gyászdalokban zendültek meg a harangok, a templomok 
magas ivezeteit bánatos könyörgések és meghatott imák töltötték be, a 
síró szél ezer és ezer gyászlobogót lengetett, a bágyadt fényű téli nap 
sűrű ködfátyolba burkolta arczát.

Mély bánat uralta a kebleket, gyötrő fájdalom marczangolta a 
sziveket, nem mintha ifjú, gazdag reményekkel kecsegtető életet oltott volna 
ki váratlanul és erőszakosan a halál fagyos lehellete, hanem mivel izmos 
karjaival oly életnek szakgatta szét kérlelhetleníil még hosszúra nyújtandó 
fonalát, melynek birtokosa nagyszabású tevékenysége által nemcsak egy
háza és hazája iránti kötelességeit rótta le a legfényesebb alakban, nem
csak megszerezte magának nemzete rajongó szeretetét, törhetlen ragaszko-
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dását és őszinte tiszteletét, hanem oly ragyogó dicskört is vont nagy neve 
köré, mely hivatva századokkal daczolni, sugarainak fényével utánzandó 
mintakép gyanánt világítani, áldásos melegével termékenyíteni fog mind
addig, mig e hazában egyetlen nemesebben érző' kebel lesz található.

Sűrű könyeket hullatott a nemzet, mert érezte, hogy a halha
tatlan emlékű Főpap elhunyta által nemcsak a katli. egyház vesztette el 
lánglelkű Főpásztorát, bölcs mérsékletű vezérét; nemcsak a haza Ion sze
gényebb egyik leghűbb fiával, önzetlen jótevőjével; hanem a tudomány 
is bánkódik egy fölkent bajnoka, a művészet egy kifogyhatlan bőkezü- 
ségű Maecenása, a nemzeti közművelődés erős támasza, az áldozatkész 
jótékonyság valódi angyala felett!

Sötét gyászba borult és borulhatott is a nemzet, mert a legra
gyogóbb elmék egyikének vakító sugarai vesztették fényűket; a legneme
sebb jellemek példányképe tűnt el határai közöl; a legnagyobb szivek 
egyike szűnt meg örökre dobogni. Lezárultak a szemek, a melyek mélyé
ben a jóság egész tengere honolt; élettelenek lettek a kezek, melyek 
annyi áldást árasztottak; pihenni tért a nagy Férfiú, kinek ritka emel
kedésű életútját magas méltóságainál maradandóbban jelzik úgy nagyszerű 
alkotásai, melyek nevéhez fűződnek és a jótétemények, a melyek emlékét 
feledhetlenné varázsolják, mint lényének azon kimagasló tulajdonai, me
lyeken főpásztori, hazafiui nagysága alapszik.

A gondjaira bízott roppant terjedelmű egyházmegye papságának 
és híveinek anyagi jóléte és szellemi érdekei körül állandóan a legébercbb 
őrködést tanúsította és mi hőbb óhajtás sem dagasztotta kebelét, mint. 
hogy az Ur hajlékai megfelelő diszben pompázzanak, a belső felszerelé
sek az isteni tisztelet fenségéhez méltók legyenek és minden legkisebb 
hitközség oly lelkivezérnek örvendhessen, ki a magasztos hivatáshoz szük
séges műveltség birtokában és anyagi gondoktól menten, egész odaadással 
és buzgalommal fáradozzék hívei testi-lelki javának előmozdításán és biz
tosításán.

Főpásztori nagy szeretetét, buzgalmát és lelkesedését bizonyítják 
fáradhat]ansága, melylyel egyházi ténykedéseit végezni szokta ; tántorít!)at- 
lan ragaszkodása hitbeli meggyőződéséhez és az egyház másithatlan tanai
hoz; teljes odaadása az apostoli sz. Székhez, mint az erkölcsi rend legfőbb 
őréhez; határozott, nyílt és bátor védelme az egyház sérthetlen jogainak 
elidegenithetlen javainak, százados törvényekben gyökerező kiváltságainak 
és a nagy szivjóságából kifolyó azon áldozatkészsége, páratlan bőkezűsége, 
melyeknek tanúi gyanánt élni fognak a tanintézetek, melyeket alapított; az 
árva és kórházak, melyekkel annyiak égő sebeire hegesztő irt nyújtott,
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gyógyító balzsamot öntött; a bánatos könyűk, melyeket a nagyszivü Fő
pap távozása felett a szegények, özvegyek, elhagyatottak hullattak, kik
nek szükségét, szenvedését és nélkülözéseit folytonos bő adakozásai és 
nagyszerű alapítványai által enyhítette.

Papi s főleg főpásztori kimagasló tulajdonainak koszorújában 
ragyogó fénynyel díszeleg még bámulatos ismeretgazdasága és magas tudo- 
mányszeretete, melyről elévülhetlen tanúságot szolgáltatnak úgy saját 
nagybecsű munkái, mint a rendkívüli áldozatok, melyeket egyes nagy 
művek kiadásai, gazdag könyvtárának beszerzése által a tudomány oltá
rára helyezett és a nagylelkű pártolás, melyben a tudománynak nemcsak 
papsága soraiból kikerült, hanem egyéb bajnokait is részesítette.

Nemcsak a tudomány vesztette azonban a nagyszivü Főpapban 
egyik leghivatottabb művelőjét, siratja bőkezű pártfogóját, hanem könye- 
ket hullat felette a művészet is, melynek meleg keblű kedvelője, pazar 
áldozatkészségű oly Maecenása volt, ki nemcsak nemes szenvedélylyel 
gyűjtötte össze fejedelmi palotája fényes csarnokaiban a legördült száza
dok értékes műdarabjait, belbecsű emlékeit; nemcsak nagy műalkotásokat 
létesített, melyekre a magyar Sión ormain fennérzéssel és indokolt büsz
keséggel tekint a haza, hanem egyes művészek kiképeztetését is előmoz
dította, lehetővé tette azon támogatás által, melylyel őket tanulmányaik 
folytatása körül egyedül a művészetek iránt táplált előszeretete álltai 
indíttatva, gyámolította.

Amily Isten szive szerinti szolgája volt azonban az oltárnak és apos
toli szellemű főpásztora híveinek, épp oly szelid lelkületűi, bölcs vezére volt 
a magyar katholikus egyháznak; épp oly lelkes, hő fia a hazának, ki anélkül, 
hogy egyházának érdekeit szem elől tévesztette, vagy háttérbe szorittatni 
engedte volna, a legbonyodalmasabb ügyek legkuszáltabb szövevényeit is 
élesen átlátó tekintetének kalauzolása mellett és önzetlen hazafiságának. 
valamint szigorú következetességének iránytűje segélyével — mint valódi 
„sine clade vietor“ — mindig megtalálta azon biztos utat, mely a sze
rencsés megoldás révpartjába vezetve, megkímélte hazánkat az oly termé
szetű rázkódtatások végzetessé válható következményeitől, melyek a leg
utóbbi évtizedek folyamán a legtöbb európai birodalomban megingatták 
az állam és egyház békés együttélésének és eléggé alig méltányolható 
vállvbtett, üdvárasztó tevékenységének alapjait.

Fényesen igazolják lelkes és önzetlen hazafiságát, szülőföldjének 
és nemzetének igaz szeretetét, azon nagy áldozatok is, melyeket a hazai 
tudományosság, közművelődés és művészet érdekében hozott; azon kegye- 
letes tisztelet, melylyel a haza nagyjai és dicső eseményei iránt viselte

se
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tett, úgy, hogy látva a czélokat, melyekre kincseit szentelte; szemlélve 
az általa emelt Hunyadi-, Szécsy- és Pázmány-szobrokat, a sz. István- és 
Szondy-kápolnákat; visszagondolva azon fényes ünnepélyre, melyet Esz
tergomban, a városnak a török uralom alól történt felszabadulása kétszá- 
zados emlékére rendeztetett, elfogultság nélkül lehetetlen kétséget, gyanút 
táplálni azon lelkesült hazafias érzelmek iránt, melyek nemes kebelét 
dagasztották.

Ily nagy szellemi tulajdonok, ennyi lelki eró', ily bámulatos 
tevékenység jelelvén a megdicsó'ült Főpap ritka fényű életpályáját, méltán 
kérdezhetjük a költővel:

„Quae cura patrum, quaeve Quiritium,
Plenis honorum muneribus tuas 
. . . .  virtutes in aevum 
Per titulos, memoresque fastos 
Aeternet ?! “

Horatius. Carm. IV. XIV.

Szerencse, hogy dicső emléke megörökitésének leleményes mód
jairól nem kell gondoskodnunk. Nagy nevét rég bevéste Clió aranybetűk
kel és kitörülhetlenül évkönyveink lapjaira.

Nagyszerű alkotásai, példánykép gyanánt szolgálható tevékeny
sége pedig oly jogczimet alkotnak a legkésőbbi nemzedékek tiszteletes és 
hálás kegyeletére is, hogy földi élete befejezésében neve halhatatlanságá
nak kezdetét üdvözölhetjük.
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SIMOR JÁNOS ÉLETE.
— Született 1813. augusztus 23. — Meghalt 1891. január 23. —

Sokan vannak a kilenczszázados magyar primáši méltóság vise
lőinek liosszu és diszes soraiban, kiknek élete igen nevezetes s tanulságos 
mozzanatokat tüntet fel.

Hogy a lietvenliárom, megannyi jeles férfiú közül csak néhányat 
emlitsünk, Szécseijyi György „a legidősebb magyar primáš“, 103 évre 
terjedő magas koráról nevezetes. Bakácsot épp úgy ismerjük a művészetek 
iránti előszeretetéről, mint hatalmi törekvéseiről, fényűzési hajlamairól. 
Eszterházy Imre szigorú életének emlékét hagyta hátra. Martinuzzi György, 
Verancsis Antal, Vitéz János hires diplomaták voltak. Pázmány Péter 
mint iró, szónok és államférfin tette ünnepeltté nevét. Szelepchényi Györ
gyöt, Oláh Miklóst a lelkes honfiúi tevékenység és nagy alapítványok 
teszik nevezetesekké. Scitovszky Jánost páratlan jó szivéért emlegetik.

Ha e különböző kiváló tulajdonok nem is valamennyié, de bizo
nyára legtöbbje tekintetéből fog élni azon nagy név, melynek birtokosát 
csak rövid néhány héttel ezelőtt kisértük végnyugvása gyászhelyére és a 
ki több, mint egy indoknál fogva érdemli meg, hogy életének folyamá
val részletesen is megismerkedjünk.

I.
A magyar katholiküs egyház egyik fénylő csillaga, dicsősége 

Simor Jőmos, ki saját erejéből, egyedül magas tehetségei, gyémántjelleme 
kitartó munkássága és nagy tudománya hágcsóin emelkedett hazája leg
első méltóságára és a legnagyobb prímások egyike lett, az ősi koronázó 
városban, Székesfehérvárott született, 1813. évi augusztus 23., jómódú 
iparos szülőktől, kiknek házánál igazi vallásos szellem, Isten félelme és
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a felebaráti szeretet uralkodott. A szülői ház e szelleme a serdülő gyer
mekre már első éveiben oly áldásos befolyást gyakorolt, hogy irányadó 
hatása egész életén visszatükröződött.

Atyja Antal, vályi születésű, Székesfehérvárott megtelepedett 
tekintélyes polgár, értelmes mesterember, gondos, rendszerető, erélyes 
családfő, komoly szigorú atya volt, ki higgadt világnézetét, a becsületes 
munka kedvelését, a kitartó szorgalom szellemét ügyekezett gyermekei 
szivébe csöpögtetni. Elluinyt 1855. szeptember 20.

Édes anyja, Fejes Teréz, móri származású, élénk természetű, val
lásos érzületű nő volt. Mint fiatal özvegy Ion Simor Antal neje és öt 
gyermek anyja, kik között János volt a legidősebb. Gyöngéd szeretettel 
övezte ártatlan magzatait és keblének melegével, kedélyének örök derűjé
vel fejlesztgette bennök azon vidám életkedvet, mely a bold, bibornoknak 
is egyik jellemvonását képezte. Elmondhatta volna ő is Göthének szülői 
jellemét ecsetelő e szavait:

„Vom Vater hab’ ich die Natur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die. Frohnatur,
Die Lust zum Fabuliren.“

Nemcsak vidám kedélyét örökölte azonban anyjától, hanem jó 
szivét is. Édes anyja nagyon szerette a szegényeket. A hét bizonyos nap
jain rendszerint megélénkült a Simor-ház környéke. Jöttek a koldusok, 
hogy szokásos járulékaikat átvegyék a nemeslelkü háziasszony kezeiből.

A jó s z ív  ez épületes tényének mindig volt egy figyelmes szem
lélője, a kis János, kit annyira megragadott édes anyja szép szokása, hogy 
utánzásának vágyára gyuladván, nem ritkán ostromolta édes anyját — 
pénzért. „De minek neked édes fiam a pénz?“ kérdé ilyenkor a jó szivü 
anya. „Édes jó anyám, a szegényeknek akarok adni néhány garast.“ „Ej, 
ej, hát már neked szegényeid is vannak? De minek adnál te nekik kis 
fiam pénzt, mikor látod, hogy tőlem mindent kapnak." Azonban nem 
tágitott és meg is kapta a „két garasost.“ Hanem ez neki nem volt elég! 
Gondolkodva nézegetett a pénzdarabokra, forgatta, forgatta kezében, mig 
végre kérő pillantást vetve édes anyjára, újból esdekelt: „De édes anyám, 
hisz’ ez csak két szegénynek elég, nekem pedig négy szegényem van.“ 
Máskor ismét azért ostromolta édes anyját, engedné meg, hogy néhány 
szegény iskolatársát hozhassa el vacsorára . . .

Annyira ment a szegények iránti szeretete és segélyezésük óhaja, 
hogy a család egy barátját, gyakori vendégét, kinek a fin e hajlama feltűnt,



SIMOR JÁNOS ÉLETE. IT

a fehérvári Limbek János theol. tanárt e nyilatkozatra késztette: „Jó fiú 
ez a János, de pénze sohasem lesz, mert mindenét elosztogatja.“

E lelkületét azonban csak jó anyjának köszönhette, ki a sz. irás 
által dicsért azon asszonyhoz hasonlitott, ki: „Kezét kinyújtja a sziiköl- 
ködó'nek és tenyerét megnyitja a szegénynek.“ (Példab. XXXI. 20.) 
Meg is áldotta az Ég! Tizenöt évvel élve túl férjét, megérte azon ritka 
szerencsét, hogy fiát az ország primáši székén láthatta. Meghalt 1870. febr. 
11. és férjével együtt a székesfehérvári hosszú temetőben, a bold, bibornok 
kegyeletéből épült előkelő családi sirboltban nyugossza örök álmait.

Valóban jámbor, szeretetteljes szülők voltak mindketten. Gyerme
keiket, az égtől rájuk bizott kincseknek tekintvén, azok gondos nevelésére 
irányították fő figyelmüket, mitsem mulasztván el, hogy őket a társadalom
nak erényes, hasznavehető tagjaivá képezzék, szivben-lélekben nemesítsék.

Simor János a boldog családi-kör e sziv- és jellemképző iskolá
jából nem sok idő múlva a tudományok csarnokába lépett. Elemi iskoláit 
és a gimnázium négy alsó osztályát szülővárosában végezte, még pedig 
kitűnő eredménynyel. Gondos szülői, figyelmesekké tétetvén ritka szellemi 
tehetségeire, a melyek alapján tanitói szép jövőt jósolgattak részére, 
semmi áldozattól sem riadtak vissza, hogy a tudományos pályára képez- 
tessék. E szempontból Sujánszky Jánost magánnevelő gyanánt fogadták 
házukhoz, ki növendékének nemcsak tanulmányaiban támogatója, vezetője,* 
hanem szórakozásaiban, játékaiban is társa volt.

Haladó éveivel és emlitett nevelőjének tapintatos vezetése folytán, 
mindinkább növekedett komolysága és tanulási vágya. Amily élénk, vir- 
goncz gyermek volt, épp oly szorgalmas, törekvő tanulónak bizonyult. 
Került minden gyermekes szórakozást és csaknem kizárólag könyvei között 
töltötte idejét. Nem is elégedett meg iskolai kötelességeinek végzésével. 
Ezeken túl is örömest olvasgatott, szívesen tanult egyéb hasznos dolgokat 
s öntudatlanul bár, egyedül hajlamait követve, aczélozta szellemi erejét.

Fényes sikerrel fejezvén be az alsóbb osztályokat, az Y. osztály 
végzésére és főleg a német nyelv gyakorlati utón történendő elsajátítása 
czéljából Budára vitték szülői az eddigelé mindig „első kitűnő“ tanulót. 
Két éven át folytatta itt tanulmányait, ugyanazon fényes eredmény nyel, 
mely őt szülővárosában összes tanulótársai fölé emelte és anélkül, hogy 
akár a szülői házban nyert üdvös benyomások, akár otthon nyilvánult 
hajlamai változást szenvedtek volna. Sőt mondhatnék, hogy azon körül
mény, melynél foga távol a szülői háztól, sok tekintetben magára volt 
utalva, nem kis mértékben emelte munkakedvét, fokozta iparkodását, 
fejlesztette önállóságát. Itt érlelődött meg szivében a vágy is, mely részint
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a szülői ház szelleme, részint a család összeköttetései által ébresztve, 
régóta lappangott keblében és őt az egyházi pálya felé vonzotta. Szándé
kát, hogy pappá akar lenni, nyiltan kijelentette édes anyja előtt, midőn 
ez őt a VI. osztály bevégzése után haza akarta vinni. Azonban jóllehet 
jámbor szülői már rég táplálták ama forró óhajt, vajha szeretett gyerme- 
köket az Isten szolgálatára szentelhetnék: mindazáltal tekintve fiatalságát 
és kis növését, a szerető anya — a sikertelen kísérlettől is tartván — le 
akarta beszélni fiát elhatározásáról.

„Édes fiam, mondá, hisz alig vagy 14 éves, be nem vesznek.“ 
De a határozott fiú gondolkozás nélkül válaszolá: „Nem bánom; ha egye
dül fiatalságom miatt nem vesznek be, az nem szégyen.“ Budáról tehát 
Esztergomba utaztak. Rudnay prímás személyesen elnökölt az 1828. évi 
szeptember 17-én tartott pályázaton. A jelenlevők között a budai deák 
kicsinysége általános feltűnést keltett és tréfás megjegyzésekre szolgáltatott 
alkalmat. „A szabó még ily kis reverendát nem szabott,“ mondották többen 
kedélyesen. Azonban a kis Dávid győzött sok Gróliáth ellenében. A fiú 
gyönyörű bizonyítványa és értelmes, bátor feleletei annyira megnyerték 
Rudnay tetszését, hogy e kedélyes szavakkal adá tudtára felvételét: „Fiam, 
az én katonám leszesz.“

Fiatal kora miatt a Fósy Imre érsek (1637— 1642.) által ala
pított és sz. Imréről nevezett pozsonyi papneveldébe küldetett, hol 10—-12 
növendék szokott rendesen lenni, kik gimnáziumi tanulmányaik folytatása 
mellett a káptalani egyházban az isteni tiszteleteknél segédkeznek. Itt 
öltötte fel Simor János a kék reverendát 1828. november 5, sz. Imre, 
mint az intézet védszentjének napján. Atyja e napot ezentúl állandóan 
ünnep gyanánt ülte meg. Csendesen állott műhelye, pihent a munka és 
a szegények a szokottnál bővebb alamizsnában részesültek. Maga a bold, 
bibornok is, világos jeléül annak, hogy kizárólag saját elhatározásából és 
szive sugallatát követve, lépett a papi pályára, folyton megünnepelte e 
napot és jelentőségének nyomósitása czéljából azon tartotta első miséjét is.

Pozsonyban folytatott tanulmányai közben ugyanazon komoly 
törekvés, szívós kitartás és lankadatlan szorgalom jellemzik, a melyről 
iskolázásának előbbi évei tanúskodtak. Hűen meo-őrizte itt is „elsőségét“ 
és annyira túlszárnyalta társait, hogy elöljárói méltónak találták azok 
felügyelőj évé rendelni.

Döme Károly kanonok, az intézetnek akkori igazgatója, 1829. 
évi szept. 8-án kelt, a növendékek magaviseletéről szóló és a prímáshoz 
felterjesztett tudósításában érdekesen ecseteli, mily okok határozták őt 
arra, hogy Simor Jánost válassza felügyelővé.
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„Alig volt évfolyam — írja a jelentés — melyből nagyobb 
és minden tekintetben oly tiszta vigaszt mentettem volna, mint azon 
ifjaké, kiknek magaviseletét az alázattal mellékelt táblázat tünteti fel. Ami 
a jövő évre választandó felügyelőt illeti, ez esetben nem hiányában szen
vedtem az alkalmas ifjaknak, hanem bőségében. Tudván, mily nagy ha
tása lehet a felügyelő példájának társaira, a legalkalmasabbat választottam. 
Ez Simor János, ki saját társainak egyhangú véleménye szerint is leg
méltóbb e tisztségre. Bitka szerénysége, kitűnő jámborsága és valóban 
egyházias szelleme mellett, mérséklet, eszély és csaknem korát megha
ladó Ítélet jellemzik őt.“ Részletesebben előadván ezután, mily hatást 
gyakorolt jámborsága s főleg a sz. Alajos tiszteletére rendezett ájtatos- 
ságnak társai között eszközölt meghonosítása által, e szavakkal zárja jelen
tésének idevonatkozó részét: „Ha ez ifjak jámborságukban ily állhatatosak 
maradnak, már előre boldognak mondom a nyájat, melyet az Ur egykor 
gondos vezérletükre fog bizni.“

Két évet töltvén Pozsonyban, Nagyszombatba küldetett, hol az 
1831. és 1832. évben a bölcsészeti tanulmányokat végezte és 1831-ben 
Jordánszhj Elek püspök kezeiből a kisebb rendeket is felvette. A bölcsé
szeti tanfolyam fényes sikerű befejezése után, mint a jelesek egyik legje- 
lesbike, a hires Pázmány-intézetbe küldetett Bécsbe, melynek nagyhirü 
egyetemén hallgatta a theologiai tudományokat.

Kiváló tehetségeivel párosult nagy szorgalma folytán itt is csak
hamar kitűnt társai közül, jóllehet azok soraiban jelesnél jelesebb tehet
ségű if jakkal találkozunk. Ilyenek voltak különösen a korán elhunyt 
nagytudományu Hoványi, továbbá jeles költőnk Sujánszky Antal, kikhez 
szorosabb baráti viszony is csatolta. Mily fényes tehetségekkel volt meg
áldva és mily komoly ügyekezettel tanult, azt legvilágosabban bebizonyí
totta az által, hogy mint papnövendék két szigorlatot végzett, t. i. 1834. 
nov. 24. a szentirástanból és 1836. jul. 19. az ágazatos hittanból.

II.

A hajó, mely már néhány év óta minden szükségessel bőven 
ellátva lebegett az élet tengerén, szerencsésen beevezett az óhajtott kikötőbe.

Elérkezett az idő, melyben Simor János teljesülve láthatta leg
forróbb vágyát: az uj-szövetség papjává lehetni.

1836. október 18. aldiakonussá, 24. diakónussá és 28. Ürményi 
Péter püspök és kápt. helynök által áldozárrá szenteltetett. Első sz. miséjét
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— nyolcz évvel később — ugyanazon napon tartotta Székesfehérvárott, 
melyen Pozsonyban a reverendát öltötte volt fel, t. i. 1836. november 
hó 5-én.

Minden zaj és külfény nélkül folyt le a nevezetes esemény. A 
szokásos vezető nélkül, egyedül benső barátja Blaskovich Ferencz, mint 
ministráns által kisértetve, lépett az oltárhoz és mutatta be legelső sz. 
miséjét. Amily egyszerűen folyt le azonban a nagy nap, épp oly nagy 
becsben tartotta emlékét úgy ő maga, mint egész családja. Különösen 
édes anyja ünnepelte mindig e napot. Bárhová vezette a sors e napon, 
mindenütt végeztetett misét fia jólétéért, kérve egyúttal a misézőt, imád
koznék vele együtt, hogy mint mondani szokta: „Fiam jó pap legyen és 
sokáig éljen.“

Czéljálioz jutván, alig várta, hogy a nyilvánosság terére léphes
sen. Viber József, akkori primáši irodaigazgató, különösen kegyelvén őt, 
tetszésére hagyta, hogy magának alkalmazást válasszon. Azonban ezt nem 
tette és határozottan kijelentette, hogy szivesen megy akárhová, a hová 
küldeni fogják. Ennélfogva Kollár István, érseki helynök 1837. febr. 26. kelt 
meleg hangú sorokban állította ki számára a kinevezési okmányt, melylyel 
azon reményben, hogy „valamint szemináriumi életének egész folyama 
alatt állandóan kitüntette magát, úgy a nehéz lelkipásztori hivatalban is 
teljes mértékben meg fog felelni várakozásának“, Pestre, a Terézvárosba 
küldötte segédlelkészi minőségben.

Lelkesedéssel kezdette meg hivatalát. Egész odaadással szentelte 
tehetségeit, erejét és idejét azon magasztos kötelmek teljesítésének, a me
lyek a lelkipásztor vállaira nehezednek. Nem volt hivatala körében munka, 
melyet örömmel nem végzett; kötelesség, mely rá nézve teher lett volna. 
A templomban, iskolában és betegágy körül ugyanazon lelkesedés, lan- 
kadást nem ismerő buzgalom, készültség, hivatásszeretet jellemezték.

Nagy munkaereje, melyet a roppant plébánia bokros teendői 
ugyancsak igénybe vettek, főleg pedig az 1838. árviz, mely alatt a bősz 
elem pusztító hatalmától sokat szenvedett híveinek tanácscsal és tettel 
való gyámolitása, vigasztalása, bátorítása által az óriási veszély könnyebb 
elviselhetése körül rendkívül sokat fáradozott, kemény próbára tett, nem 
elégedett meg a kötelességekkel, hanem azokon felül is keresett magának 
foglalkozást és cselekvési tért.

Eleteleme leven a munka, teendőinek pontos és lelkiismeretes 
végzése után fenmaradt idejét nagy szorgalommal fordította egyrészt a 
szigorlati készülésekre, másrészt minden irányú öntökéletesitésére. Leg
nagyobb előszeretettel viseltetett mindig a hittani tudományok iránt, és
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egyéb világi tudományokkal csak annyiban foglalkozott, amennyiben azok 
a bittani tudományokkal összefüggnek, azokat támogatják.

Ima és tanulás között osztotta tehát meg idejét Pesten, kerülve 
a nagyvárosi zajosabb társaságokat, változatos szórakozásokat és mindazt, 
mi kitűzött czéljának minél gyorsabb elérésére gátlólag hathatott volna. 
Komoly törekvése és törhetlen szorgalma lehetó'vé tette, hogy a fővárosi 
lelkészkedés sokoldalú teendői és. nagy elfoglaltsága daczára is már káp- 
lánsága elsó' évében, 1837. október hó 28. harmadik szigorlatát végezze 
a bécsi egyetemen.

Mint segédlelkész nagy kedvencze volt a liivőknek. Odaadó buz
galma, visszavonult életmódja és jámborsága különös tiszteletet és tekin
télyt biztositának a fiatal segédlelkész számára. Az egész városban ismertté 
tevék nevét nagy gonddal dolgozott és szónoki művészettel előadott sz. 
beszédei, melyek mágnesszerű hatást gyakoroltak a hallgatóságra, mely 
tömegesen látogatta a terézvárosi tágas plébánia-templomot, ha arról érte
sült, hogy a kedvencz szónok hallatja ékes beszédeit. Ekesszólása és fé
nyes szónoki tehetségei nagy feltűnést, keltvén, rövid két évi segédlelkész- 
kedés után, 1839. szept. 22., az azóta már beszüntetett előkelő egyetemi 
hittanári és hitszónoki hivatalra neveztetett ki, tanúságául s méltánylásául 
úgy tehetségeinek, mint képzettségének.

Hivataleló'dei mindig a legjelesebb egyházi férfiak körébó'l lőnek 
megválogatva. Néhány an közülök, mint a hires dogmatikus és későbbi 
nagyváradi püspök, Szaniszló Ferencz, legelső' tudósaink közé tartoznak. Ki- 
neveztetése tehát e hittanári állásra világosan mutatja, hogy alapos készült
sége ismeretes volt azon magasabb körökben, a hol a megfelelő erők 
megválasztásával foglalkoztak.

Bizonyltja azonban e kineveztetés azon méltó feltűnést és figyel
met is, melyet szónoki képessége és e nemű tevékenysége által keltett.

Azonban e kitüntető állásban sem maradhatott sokáig, mert 
magas tehetségei miatt szélesebb működési körre hivatott. 1840. julius hó 
31. a bécsi Pázmány-intézet tanulmányi felügyelőjévé, tehát oly állásra 
neveztetett ki, mely a legnagyobb kitüntetések közé szokott tartozni, 
miután az intézet tanulmányi felügyelője a növendékek vezetése körül, 
azok magasabb kiképzése, hajlamaik irányítása, szellemök fejlesztése és 
lelkületűk nemesítése által igen nagy és fontos szerepre van hivatva.

Uj hivatala teljes összhangban állott hajlamaival, tehetségeivel, 
törekvéseivel. Komoly felfogása, hivatása magasztosságáról táplált meg
győződése és azon óhaja, hogy a gondjaira bizott ifjak nagyobb képzett
ségét lehetőleg előmozdítsa, oly szigorú elvek követésére határozták állá
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sának teendői körül, a melyeknek üdvös eredményeit, hatásait áldva, em
legették mindazok, kik az erélyes és szigorú felügyelő alatt időztek az 
intézet falai között.

Hivatalos teendői mellett rendszeres foglalkozása és munkasze
retete folytán elég időt talált saját tanulmányainak folytatására is és 1841. 
jun. 7. letette utolsó szigorlatát. Ugyancsak e hivatalában lön 1841. decz. 
8. hittudorrá avatva., miután néhány nappal előbb, decz. 23., a szokásos 
vitatkozást is fényes sikerrel végezte.

Kiváló előszeretettel viseltetvén a theologiai tudományok iránt 
és ezernyi alkalmat találván a hatalmas birodalmi fővárosban arra, hogy 
gazdag ismereteit még inkább gyarapithassa: alig hitte volna valaki, hogy 
rövid idő múlva elhagyja ez állását, visszavonuljon egy falu csendes ma
gányába és a lelkészkedés terére lépjen.

r

Úgy látszik azonban, hogy az isteni Gondviselés minden egy
házi hivatalon keresztül akarta vezetni, hogy majdan annál jobban ismerje 
különféle állású papjainak helyzetét, terheit.

Harmadik emeleti szűk szobájában könyveibe mélyedve ült egy 
napon, midőn gr. Sándor Móricz jószágkormányzója azon járatban nyitott 
be hozzá, fogadná el a gróf egy tekintélyes községének üresedésben levő 
plébániáját. A fiatal tanfelügyelő nem gondolkozott sokáig. Hiszen ő nem 
keresett semmit' sohasem életében. Cselekedeteinek, elhatározásainak egye
düli rugóját hitbeli meggyőződéséből, hivatása lelkesült szeretetéből és azon 
hő vágyából mentette, hogy Isten dicsőségét és az emberek üdvét mozditsa. 
elő. Külső indokok, anyagi előnyök nem gyakoroltak rá hatást. Eszmények 
után törekedett. Könnyen megmagyarázhatjuk tehát, hogy habozás nélkül 
mondott búcsút a különben szép jövővel kecsegtető bécsi állásnak és el
fogadta az ajánlatot, mely neki egy lelkészi állásra, a papi hivatás egyik 
legszebb, munka- és gondterhes bár, de oly működési terére nyitott kilá
tást, hol a tevékenységet a leggazdagabb sikerek, a fáradságot a legked
vesebb eredmények koronázhatják. Rövid idő múlva 1842. julius 14. már 
prezentálta őt a gróf és aug. 3. megkapta kineveztetését — Bajnára.

Bajna nagy magyar falu mintegy két órányira Esztergomtól. 
Nemes lelkesedéssel foglalta el uj hivatalát és ritka buzgalommal ragadá 
meg mindazon eszközöket, melyek által hiveinek szellemi és anyagi, örökké
való és ideiglenes javát hathatósan előmozdíthatni vélte. Földművesek 
között lakván, kiknek nagyobb szükségük van a jó példára, mint elmé
leti oktatásokra, házát akként igyekezett berendezni, hogy abban, mint 
tükörben láthassák hivei, miként kell eljárniok. Azonban bőven tárta hivei 
elé az örök Igazság igéit is, sőt mondhatni, íaradliatlan volt a prédikálásban,
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annál is inkább, mivel mig a természettől nyert tehetségei folytán nagy 
kedvet érezett magában a szónokmüvészet iránt, addig sokoldalú és alapos 
ismeretei rendkivül könnyűvé tevék számára a nyilvános fellépéseket. Igen 
szivesen helyettesitette káplánjait is bármikor a prédikálásban épp úgy, 
mint az iskolai hitelemzésben, miben, mint a nagyhirü Schmidt bécsi 
katechetikai tanár hallgatója, nem mindennapi jártasságot és ritka buzgó- 
ságot fejtett ki. Megtörtént, hogy elhagyta vendégeit és a háziúr szerepét 
segédlelkészeire bizta, mig el nem végezte a hitelemzést. Atalában külö
nös gondot forditott az iskolákra. Eresen meg volt győződve róla, hogy 
a nagy Gerson szavai szerint: „A hitélet és erkölcsösség átalakításának 
nagy munkáját a gyermekeknél kell megkezdeni.“ Mint Dupanloup, úgy 
ő is azt vallotta: „Megmenthetnők a világot, ha behatóbban foglalkoznánk 
az ifjúsággal.“

Az Isten igéjének hirdetése mellett különös gondot forditott a 
penitencziatartás szentségének kiszolgáltatására, főleg miután tapasztalta, 
hogy hiveinek idevonatkozó ismeretei szánalmasan hiányosak. Megragadott 
minden kínálkozó alkalmat, hogy hiveit mindazon ismeretek birtokába 
juttassa, melyek a penitencziatartás szentségének méltó és üdvös felvéte
léhez mulhatlan megkivántatnak. Törhetlen erélyének, határozottságának 
és lankadatlan kitartásának sikerült is megküzdeni a nehézségekkel, eltár 
volitani a tudatlanság vagy közöny mindazon akadályait, melyek az eré
nyes élet gyakorlatának legveszedelmesebb ellenségei szoktak lenni. Buz
galma, fáradhatlan tevékenysége nem is maradt eredmény nélkül. Hiveit 
egészen átalakitotta, azok gondolkozásának uj irányt adott; hajlamait 
üdvös korlátok közé szorította; cselekvését komolyabb életnézetekre fek
tette. Illemtudás, szelídség, szendeség honosodott meg az eló'bb féktelen, 
könnyelmű ifjúság körében. Kölcsönös szeretet, megelégedés vonult be a 
családi szentélyekbe. Tisztelet, engédelmesség, ártatlanság uralkodott a 
gyermekek szivében. A szülők szeretettel és gyöngédséggel függtek gyer
mekeiken. A jámborság és józanság biztos otthont nyertek. A munkásság 
és takarékosság a nélkülözést és nyomort száműző jólét képében tűnt elő.

Igazi, Isten szive szerinti lelkipásztora, valódi atyja lévén hiveinek, 
nem csodálhatni, hogy a legnagyobb tiszteletnek örvendett, rajongó szeretet
tel találkozott minden oldalon és oly ragaszkodást tapasztalt, hogy távoztával, 
mint nagy veszteség esetén, könyezve vőnek tőle búcsút szeretett hívei.

0  maga is nehéz szívvel távozott Bajnáról. Hiszen, mint atya 
élt gyermekei körében. És ha fáj az atyának, ha meg kell válnia gyer
mekeitől, távozhatott volna-e ő megindulás nélkül lelki családja köréből?!

De engednie kellett a magasabb parancsnak.
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III.

Kopácsy József herczeg-primás jól ismervén kiváló tehetségeit és 
páratlan tetterejét, kelletlenül tekintette azon elhatározását, hogy Bajnára 
ment lelkészkedni. „Én önt — mondá, midőn nála szándékát 1842-ben 
bejelentette — másra szántam. De, ha határozott, legyen saját aka
rata szerint."

Négy évig tehát csak Bajnán hagyta, de 1846. julius 20. vissza
hívta őt, a szorosabban vett tudományos munkálkodás terére és az eszter
gomi presbyterium tanárává nevezte, hol a pályavégzett növendékeknek 
tartott dogmatikai és jogtörténeti eló'adásokat oly alapossággal, annyi hév
vel, hogy volt hallgatói ma is élénken emlékeznek azokra és áradoznak 
lelkes magasztalásuktól.

Visszatükrődzött előadásain a mélyen átgondolt rendszer és a 
határozottan kidomborodó czél, melynek elérésére törekvéseit irányozd. Az 
érintett tanfolyam u. i. nagy fontossággal birt.

A nyiló kikelet mozgalmas élete tárult a figyelmes szemlélő' elé. 
Valamint a tavaszi nap meleg sugarai fejló'désnek inditják az alvó termé
szetet, határozott szintí gazdag ruházatot öltenek a csupasz ágakra és fel
bátorítják a kertészt arra, hogy üvegházában féltékenyen ó'rizett gyönge 
virágait a szabad természet nagy kertjébe ültesse ki: akként volt az emlí
tett „presbyterium“ is arra hivatva, hogy a férfikorba átlépő' ifjak eddigelé 
óvatosan elzárt és gondtalanul szunnyadó keblét megnyissák a szabad 
akarat öntudatos elhatározásának azon pályára, melyen mint áldozároknak, 
azaz egész lényöket Isten dicsó'ségére és a hivek üdvére áldozatul ho
zóknak, keilend működniök.

A fiatal, de épp oly komoly és rendithetlen meggyó'zó'déstó'l át
hatott tanár, mélyen átértvén feladatának magasztos czélját, nemcsak ala
pos, hanem lelkes eló'adásokat is ügyekezett tartani, hogy meggyőzve hall
gatóit hivatásuk szentségéről, a vallási öntudatosság és papi tökély azon 
magaslatára emelje, hol az önmegtagadás és buzgó kötelességteljesités leg
ékesebb virágai tenyésznek.

Amily hervadhatlan leveleket font buzgó lelkészkedése alatt elé- 
vülhetlen érdemeinek páratlan koszorújába, épp oly virulók a'sikerek azon 
rózsái, melyeket a tövises tanári pályán hivatott munkássága által gyűj
tött, jóllehet igen rövid volt az idő, melyet e hivatalában töltött.

A herczeg-primás közvetlen közelében ragyogtatván ritka tehet-
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ségeit, csaknem lehetetlen volt, hogy azok fényét észre ne vegye. De hiány
zott éppen az alkalom, hogy tágasabb működési kört nyisson tehetségeinek.

Eközben azonban Kopácsi József 1847. szept. 18. váratlanul 
elhunyt és az egyházmegye ügyeinek vezetése Kunszt József kápt. hely- 
nök vállaira nehezedett. A nagy változás, melyet a herczegprimás elhalá
lozása okozott, Simor Jánosra nézve sem maradt hatás nélkül, annál is 
kevésbbé, mivel a káptalani helynök előtt sem voltak ismeretlenek feltűnő 
szellemi tehetségei. Alig vette tehát át az egyházmegye kormányát, máris 
oldala mellé hivta őt. Ekként lett Simor tanárkodása második évében 
lielynöki, később herczegprimási titkár. Mint titkár is teljesen betöltötte 
helyét, tökéletesen megfelelt minden várakozásnak.

Másrészt fényes jövője tekintetéből is nagyon előnyös volt rá nézve 
a kitüntető hivatal. Mint titkár bő alkalmat talált u. i. arra, hogy megis
merje a főmegyei kormányzat belszervezetét és gyakorlatilag sajátítsa el 
azon ismereteket, melyek az egyházmegyei kormányzás megfelelő kezelé
séhez szükségesek és a melyeknek nemsokára, mint főpásztor, igen nagy 
hasznát vette.

Ekkép vezette az isteni Gondviselés Simor János sorsát mindazon 
hivatalokon keresztül, melyek alkalmasan előkészítették választott eszközét 
arra, hogy majdan vértezve legyen mindazon ismeretekkel, melyek őt a 
magyar egyház egyik legdicsőbb vezérférfiává képesitendik.

Titkársága idejébe esik a magyar nemzet életének azon emléke
zetes mozzanata, mely lázas izgatottságba hozta a kedélyeket és magával 
sodorta nemzetünk legjobbjait is, kik az uj eszmék viharos áramlata 
közepeit szilárdan megállani képesek nem voltak.

Alig bizonyítja valami Simór János mély belátását, higgadt 
gondolkozását és mérsékletét annyira, mint azon tapintatteljes magatartása, 
melyet e forrongás idejében tanusitótt. Szerette hazáját, mint kevesen ; 
lelkesedett szabadságáért, mint kevesen; de bölcsen átlátta a követett 
irány veszélyességét is. A szigorúan konzervatív és egyházi szellem is 
sokkal tökéletesebben volt kifejlődve lelkében, hogysem bármily felfor
gatással fenyegető tanok viszhangot kelthettek volna szivében. Távol ma
radt tehát minden mozgalomtól és mig élénk érdeklődéssel kisérte az 
események fejlődését s aggódva gondolt a végkifejlésre, melynek végze
tességét sejtette, kettőzött buzgalommal szentelte magát az egyházi ügyek 
vezetésének, a melyek körül alapos tájékozottságából folyó tapintata és 
erélye által nagy érdemeket szerzett.

Ez emlékezetes időben egy fordulattal találkozunk életében, mely 
annak egész további folyamára határozott befolyást gyakorolt.

4
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IV.

Az érintett fordulat azon kineveztetés volt, melynél fogva 1850 
elején ismét Bécsbe tette át lakását, mint az Ágoston-intézet egyik 
igazgatója. A nevezett intézet, az „Augustineum“, e század elején Frint 
püspök fáradozásai folytán, a miért „Frintaneum“ nevet is visel, I. 
Ferencz király által alapittatott azon czélból, hogy ott már felszentelt 
papok felsó'bb kiképeztetést nyerjenek és tudorokká avattassanak. Négy 
igazgatója van, kik közül az egyik rendesen magyar. Ide neveztetett ki 
Simor János. Egyúttal valóságos, szolgálattevő' csász. és kir. udv. káplán 
ló'n. Mint tanulmányi igazgató az egyházjog és történelem tárgyait nyerte. 
Ismét oly állást nyert tehát, hol kedvencz tanulmányainak élhetett és 
kizárólag a hittani tudományokkal foglalkozhatott. Sokoldalú készültsége, 
alapos tudománya, vonzó eló'adása által nagy tekintélyre emelkedett az 
intézetben. Személyes kiváló tulajdonai, határozottsága, erélye, jelleme 
pedig nagy tiszteletet szereztek neki, melyet szorgalmas tudományos 
munkássága is támogatott. Eló'bbi állásai sokkal nagyobb mértékben vet
ték igénybe fizikai idejét, hogysem irodalmilag is tevékeny lehetett volna. 
Folyton tanult ugyan. Sohasem szakította meg búvárkodásait. Szellemi 
kincstárát állandóan gazdagította. De tudományának közlésére, eszméinek 
terjesztésére nem jutott ideje.

E kedvező' alkalommal jelen állása örvendeztette meg. Nem is 
mulasztotta el annak szorgalmas kiaknázását. Sűrű egymásutánban jelentek 
most meg tudós czikkei, terjedelmes értekezései, melyeknek tárgyát szak- 
tudományából, az egyházjog és történelem körébó'l mentette. Leginkább 
a Mainzban megjelenő' és Moy, jelenleg Vering által szerkesztett „Archiv 
für Katholisches Kirchenrecht“ czimü tudományos folyóiratba dolgozott. 
Itt jelentek meg azon nagybecsű s feltűnést keltett értekezései, melyek 
„De sacris Romanis Congregationibus et illarum auctoritate“ (XI. köt. 410 
lap.), továbbá: „De s. Congregatione s. Officii et Concilii“ (XV. köt. 133 
lap) és „De .s. Congregatione Judicis“ (XXI. köt. 46 lap.) czimek alatt 
láttak napvilágot.

Hatalmas tudvágya által ösztönöztetve, szabadságidejét, a nyári 
szünetet hosszabb tanulmány-utakra szentelte. Szorgalmasan látogatta 
ilyenkor a nagy könyvtárakat, tanulmányozta az egyházi műremekeket s 
gazdag elméleti ismereteinek ezáltal életet, maradandóságot biztosított. 
Igazgatói állása volt utolsó tanári működése. Nem hosszú idő múlva újabb, 
messzehatóbb tevékenységi körrel kellett azt felcserélnie.
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Történt, hogy a bécsi közoktatásügyi minisztériumban valami 
magyar egyházjogi kérdésen fenakadván, egy magyar tudóst kerestek, ki 
azt megfejtse. Értesülvén, hogy az Augusztineumban volna erre alkalmas 
egyén, Simort bizták meg a kérdéses tétel kidolgozásával. Nagy meglepe
tésére megbízóinak, három nap múlva átnyújtotta dolgozatát. Rövid idő 
múlva hasonló eset ismétlődött és ismét hozzá fordultak. E körülmények 
irányozták rá a magasabb körök figyelmét és szolgáltak indokul arra, 
hogy 1851-ben a birodalmi kormány oktatásügyi minisztériumának osztály- 
tanácsosává neveztessék.

Alig foglalta el e magas állást, midó'n pár hó múlva székesfe
hérvári kanonokká és nemsokára széplaki apáttá lön.

Az ötvenes években válságos idó'ket élt Magyarország. A forra
dalom után, aléltan feküdt minden tetterő', kihalóban volt minden neme
sebb lelkesedés. Minél élettelenebb volt azonban a magyar haza, annál 
lázasabb tevékenységet fejtett ki Bécs, hogy a nemzeti szellem szen- 
dergésének kedvező' alkalmát jól felhasználva, a közönyös országot teljesen 
meghódíthassa magának. Lázasan kovácsolták Bécsben a bilincseket a 
magyar haza és az egyház részére egyaránt.

Leghevesebben folyt e kétes dicsőségű munka, midó'n Simor 
János a minisztérium kebelébe lépett. Elszorult az egyházért és hazáért 
hőn dobogó szive, midőn látta a terveket, melyek hivatása honfiainak és 
hitsorsosainak elnyomatása leendett. Attilius Regulus, a nagy római hazafi, 
ki készebb volt nehéz bilincseket hordozni Karthágóban, mint hazája füg
getlenségét veszélyeztetni, jut önkéntelenül eszünkbe, ha tanácsossága alatt 
tanusitott nemes hazafiságát vezetjük lelki szemeink elé. Férfias nyíltság
gal és erélyesen lépett fel az egyház szabadságának korlátozására czélzó 
tervek ellen. Bizonyos, hogy Regulus példája szerint készebb lett volna 
megválni előkelő és nagy kilátásokkal kecsegtető hivatalától, mint — 
ha hallgatagon is — beleegyezni a nemzetünk ezredéves jogait sértő 
szándéklatokba.

Minden tettét a szigorúan egyházias szellem, lelkes honszeretet 
és a király iránti határtalan hűség jellemzé. Nemes törekvése volt a nehéz 
viszonyokat lehetőleg javítani, a nemzet elidegenithetlen jogait megvédeni, 
a király és a nemzet között a boldogító öszhang létesítését tőle telhetőleg 
előmozdítani.

Mily bölcseség, erély, hazaszeretet és önzetlenség vezérelték tet
teiben; mily fényes eredményeket vívott ki egyháza és hazája javára hatá
rozottsága, tudománya és jelleme fegyvereivel, félreismerhetlenül bizonyítja 
főleg a siker, mely működését az egyházi javak után adandó úrbéri kár
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pótlást és a magyar nyelvnek az iskolákban való jogosultságát és tanítását 
illetőleg kiséré.

A magyar püspökségeknek és egyháznak ma egy fillérnyi úrbéri 
kárpótlásuk sem volna, ha Simor e jog mellett tudománya és bátorsága 
egész hatalmával síkra nem szállott volna. Csak az ó' erélyes fellépésének 
és tudománya gazdag tárházából merített czáfolhatlan érveinek köszönhető', 
hogy e veszélyben forgott nemzeti jog dicsőségesen meg ló'n mentve, a 
haza számára törvényesen biztosítva.

Lángoló honszeretettó'l áthatott nemes buzgalommal küzdött a 
nemzet egyik legdrágább kincse — nyelve mellett is és kivívta a haza 
legnagyobb hálájára érdemes azon eredményt, hogy a nyelv jogosultsága 
az iskolákban elismertetett, tanítása elrendeltetett. Őszinte hazaszeretetének 
hangos tanúi azon fáradozásai is, a melyekkel több száműzött honfi ön
igazolását megkönnyítette, ó'ket méltatlan üldözések ellen megvédelmezte.

A nemes hazafias működés, mely tanácsosságát jellemzé, egy
maga elegendő' volna arra, hogy e bérczkoszoruzott haza minden igaz fia 
lelkes tisztelettel emlitse Simor János nevét és a leggyöngédebb kegyeletet 
biztosítsa számára a késó' unokáknál is. Fényesen bebizonyította, hogy 
valódi jellemes férfiú, ki távol minden személyes érdektől, feledve önma
gát —- egyedül hazájának és egyházának javát hordozta szivén, azt töre
kedett a lehetőségig előmozdítani.

Mig azonban ekként főnkéit gondolkozása és nemes magatartása 
által vakító megvilágításba helyezé gyémántjellemét, addig igazolva látjuk 
életpályáján Canning amaz állítását is, hogy „a jellem azon ut, mely ha 
nem is a legkényelmesebb, de mindenesetre az, mely legbiztosabban vezet 
a hatalomhoz.“

Mindenki szerette, tisztelte, magasztalta és bizalommal viseltetett 
iránta. Teljesedtek rajta Cornelius Neposnak Pomponius Atticusról mondott 
szavai: „Huic omnes, quos possent, honores publice haberent." („Mindenki 
a tőle kitelhető tiszteletben részesítette.“) Csodálták lángeszét, gazdag isme
reteit és vasszorgalmát. Ami azonban leginkább elbűvölte mindazokat, 
kikkel érintkezésben állott, páratlan jelleme és elvhűsége volt. Thun, a 
hatalmas miniszter is különösen e kiváló tulajdonai miatt tisztelte meg 
őszinte nagyrabecsülésével. Tekintélye oly nagy volt, hogy a mi ellen 
óvást tett, az nem nyert szentesítést.

Érdemei méltánylásául 1854-ben miniszteri tanácsossá lön előlép
tetve. Mint ilyen ugyanazon évben nagyobb utazást tett a külföldön: 
Német- és Olaszországban.

Leginkább érdekelte Róma és az örök városban sz. Péter sírja,
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annyira, hogy habár e dicső város nagyszerű emlékeit és a kath. hit 
ereklyéit oly szorgalommal tanulmányozta, hogy elmondhatta később: 
„Róma régi és újabb csodás alkotásait teljesen ismerem,“ mindazáltal 
ottléte alatt leggyakrabban az apostolpár sirja látta magánál imádkozni, 
tanúságául azon rendithetlen ragaszkodásnak, melylyel az apostoli szent 
Szék iránt viseltetett.

Ugyanazon hevülettel, melylyel az apostolok sirjához sietett, 
látogatta úgy ezen alkalommal, mint összes római tartózkodásai alatt, a 
katakombákat, a kath. hitágazatok e márványtanuságait és enyészhetlen 
lelkesedést mentett a sz. sirok termékenyítő porából.

V.

Visszatérvén olaszországi utazásából, a legnagyobb buzgalommal 
folytatta ismét azon kiváló működést, mely által magára vonta a maga
sabb körök figyelmét és indokául szolgált azon tökéletesen megérdemelt 
kineveztetésnek, mely tanácsossága hetedik évében, a magyar püspöki kar 
tagjainak sorába emelé.

A papi és emberi erényei, nagy tudománya és széleskörű művelt
sége által egyaránt kitűnő férfiúnak eddigi hivatalai, magas állásai után 
rég lehetett sejteni, hogy mint a nap folyton magasabbra emelkedik, úgy 
ő is eléri az egyházi méltóságok legmagasabb fokozatait.

A ki személyiségét, rendkívüli szellemi adományait, tevékenysé
gét és jellemét ismerte, nem zárkózhatott el azon hivatottsága elől, mely
lyel az egyház vezérférfiai közé látszott kijelelve lenni és csak hő szere
tettel övezett királyunk bölcseségének, atyai gondosságának bizonyítékát, 
látta azon legmagasabb elhatározásában, melylyel Simor Jánost a győri 
egyházmegye főpásztorává nevezvén ki, oly tért nyitott számára, a hol 
nemcsak ragyogó tehetségeivel tündökölhetett leginkább, hanem alkalmat 
is talált arra, hogy az egyháznak és hazának minél nagyobb szolgálato
kat tegyen.

A legmagasabb kézirat — mint nagy gonddal vezetett naplójá
ban feljegyezve találjuk — 1857. febr. 20. kelt Milanóban, hol akkor 
ő felsége tartózkodott. A római sz. Szék márcz. 19-én erősítette meg. 
Felszenteltetése Esztergomban történt 1857. junius 29. Scitovszky János 
bibornok és herczeg-primás által, Peitler Antal váczi és Farkas Imre 
fehérvári püspökök segédkezése mellett, nagy ünnepélyességek között. 
Jelen voltak a bécsi nunczius De Lucca, Deáky Zsigmond, Angelo Parsi
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püspökök, továbbá a fehérvári és győri egyházmegye képviselői, az elsők, 
„hogy szomorúan bocsássák el kebelökből az újonnan szenteltet, mint a 
hol született és már több év óta, mint az ottani káptalan egyik ünnepelt 
tagja közszeretet tárgya volt; az utóbbiak pedig, hogy annál nagyobb 
örömmel vegyék őt át, mint Krisztus nyájának Főpásztorát, a hivőknek 
atyját, apostolát."

Még a szentelés napján hagyta el Esztergomot és utazott Győrbe, 
hová éjjel megérkezvén, „éjfél után — mint irja — foglalta el palotáját, 
melyet azelőtt nem is ismert.“ Másnap korán reggel csendes misét mon
dott a székesegyházban a Mária-oltárnál, hálát rebegvén Istennek, „hogy 
a szűz Istenanya közbenjárása által szerencsésen elvezette uj hivatalának 
szinhelyére. “

Felszenteltetése napját örömünnep gyanánt ülte meg a győri 
egyházmegye. Es méltán! Joggal mondhatta el u. i . : „Az Ur adta nekünk 
e napot, örvendezzünk és vigadjunk rajta!“ Mert oly főpapot nyert, ki 
dicső hivatásának és terhes kötelmeinek magaslatán állva, apostoli buzga
lomtól áthatott kebellel vette a kormányzás gondjait, soha semmit sem 
tévesztvén szemei elől, mi által híveinek üdvét munkálhatta.

Julius 5-én foglalta el ünnepélyesen püspöki székét. Késztvettek 
a nagyszerű ünnepélyen De Lucca Antonin apostoli nunczius, tarzusi érsek, 
a felszentelésnél segédkezett váczi és székesfehérvári püspökök, a pannon
halmi főapát, nagyszámú más egyházi előkelőség, papságának túlnyomó 
nagy része és óriási közönség. Felolvastatván a hivatalos okiratok, Deáhj 
Zsigmond püspök, székesegyházi olvasó-kanonok üdvözölte őt a papság 
nevében. Bemutatván ezután a papság hódolatát, nagy szellemét és az 
egyház sz. ügyéért buzgó lelkületűt fényesen visszatükröztető remek pász
tori szózatot intézett hozzá, melyet kinyomatva, minden egyes papjának 
meg is küldött. Majd a nép énekelte a „Jöjj el Szentlélek Úristen“ him
nuszt és kezdetét vette a prédikáczió, melyet híveihez intézett.

A pásztorbot jelvényes természetéből indulva ki, részletesen ecse
telte az óriási hallgatóság előtt a püspöki hatalom jogait és kötelességeit.

Palástban és süveggel lépett a szószékre, de gátolva érezvén 
magát ez öltönyök által, csakhamar letette és csak karingben folytatta 
azon tartalomgazdag és sz. lelkesedéssel mondott beszédét, mely hallga
tóságára rendkívüli benyomást gyakorolt. A beszéd végeztével kezdetét 
vette az ünnepélyes sz. mise, mely után apostoli áldást adott.

Első megjelenésével teljesen meghódította híveinek sziveit. De 
nem is lehetett volna megtagadni a szeretetet, tiszteletet és ragaszkodást 
oly Férfiútól, ki Simor János tevékenységét fejtette ki. Hiszen oly buzga
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lommal, szent lelkesedéssel élt magas hivatalának, hogy dicső emlékét, 
áldásos működését fennen fogják hirdetni mindenkor ez egyházmegye év
könyvei, mert alig volt az egyházmegyében ügy, melyre nézve nevezetes 
intézkedéseket ne foganatositott volna. Az istenitisztelet fénye és rendje, 
az iskola, az anyagi viszonyok — mind egyaránt hivatott intézőre, lelkes 
kormányzóra, bőkezű pártfogóra találtak személyében.

Gazdag tartalom és remek irály által egyaránt hires körlevelei
ben mindig fontos gyakorlati tételeket fejtegetett, hogy lelkészeit kö
telmeik buzgó betöltésének egészen megnyerje, erényes életre serkentse, 
az egyházias szellemben szilárdítsa, a sz. Székhez való ragaszkodásban 
megerősítse.

így nevezetesen 1858. május 29-én kelt rendelete által meg
szüntette azon szokást, mely szerint julius—augusztus hónapokban nem 
tartattak sz. beszédek. Bő tudományossággal vitatja e kötelem állandó
ságát az egész év folyama alatt és habár elismeri is, hogy a nagy hőség 
folytán kisebb a hallgatók száma, mindazáltal nem engedi megfosztatni 
a buzgóbb hi veket az Isten igéjének hallgatásától.

1858. junius 22. kelt körlevele a templomi képekről szól és 
felhívja a lelkészek különös figyelmét arra, hogy a templomokban elhe
lyezendő képek szépészeti szempontból is kifogástalanok legyenek, annál 
is inkább, miután a napjainkban divó műtárlatok által az ízlés általá
nosan finomult.

Főpásztori teendőinek végzése körül lankadhatlan buzgóságot, 
fáradtságot nem ismerő kitartást tanúsított. Beutazta egyházmegyéjét, meg
látogatta híveit és mindenütt ünnepélyes miséket végzett, beszédeket tartott. 
Emlékezetesek különösen szakadatlan bérmautjai, melyek kedvező alkalmat 
nyújtottak neki arra, hogy hívei hitét szilárdítsa, őket szónoklatainak 
varázsával a jóra serkentse. Minden nevezetesebb ünnepélyen résztvett.

Püspöksége első évére esik ő felségeik, a király és királyné 
körútja, melyet hazánkban tettek és Zsófia főherczegnő elhalálozása miatt 
egy időre félbeszakítván, később folytattak. Utazásuk e második szakában 
érintették a győri egyházmegye területét. Simor János fogadásukra Sop
ronba sietett és ott 1857. augusztus 8. 9. és 10. állandóan ő felségeik 
környezetében tartózkodott. Az ünnepélyes fogadtatás augusztus 8. történt. 
0  üdvözölte a felségeket. Másnap a sz. György templomban ünnepélyes 
misét mondott, melyen ő felségeik is résztvettek. A következő napon, 
10-én pedig az Orsolya-szüzek zárdájában kalauzolta ő felségeiket.

Mint minden kötelessége körül, úgy főleg a szónoklásban volt 
fáradhatlan. Ritka szónoki tehetségekkel rendelkezvén, beszédei mágnes-
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szerüleg vonzottak. Ha hire futott, hogy ő szónokol, rendszerint zsúfolásig 
telt meg a főszékesegyház.

Egy Ízben, Nagyboldogasszony napján, melyen a győri székes- 
egyház búcsúja is tartatik, annyira megtelt a templom, hogy lehetetlen 
volt a főajtón keresztülhatolni. A jellemző tényt tudomására adták és 
tanácsolták, vonulna a sekrestyén át a templomba. Azonban mit tett? 
Megérkezvén a főbejárathoz, hangosan oda szólott a népnek: „Lássá
tok, ha nem eresztetek be, nem lesz sem misétek, sem prédikácziótok.“ 
A nép erre tiszteletteljesen, de csak nagy nehezen, utat nyitott.

Kiváló gondot forditott az iskolaügyre is, bölcsen átlátván, hogy 
az iskola a legbensőbb összefüggésben áll a nemzet értelmi, erkölcsi és 
anyagi állapotával, hogy az iskola működésének iránya határoz a nép 
egész gondolkozása, érzés- és cselekvésmódja felett. E meggyőződés által 
vezéreltetve az iskolák ktil- és belügyeit a legnagyobb figyelemmel kisérte 
és akként intézte azokat, hogy megyéje iskolái mintaszerűekké lettek.

Mélyreható újításait egyházmegyéje legelső iskolájában, a pap
neveldében kezdette meg, midőn annak theologiai tanfolyamánál a cso
portrendszer helyett az osztályrendszert hozta be és a négy tanár mellé 
még kettőt rendszeresített. Egy másik nevezetes alkotása volt e téren, az 
1857. decz. 18. életre keltett „kis- vagy gyermek szem in á r iu m mely által 
foganatosítani óhajtotta a tridenti zsinatnak a papság gondos kiképezteté- 
sére vonatkozó rendeletéit.

Amily világosan bizonyítják azonban ezen intézkedései, meny
nyire feküdt szivén papjainak alapos kiképeztetése, épp oly szigorral kí
vánta meg a növendékektől, hogy szorgalommal lássanak tanulmányaikhoz 
és lankadatlan kitartással tigyekezzenek a sz. hivatásukhoz szükséges sok
oldalú ismereteket elsajátítani, tudván, mennyire óhajtja ezt maga az Ur 
is, midőn prófétája által mondja: „A pap ajkai meg fogják őrizni a 
tudományt.“

Ugyanezen okból nagy figyelmet forditott a felvételi pályáza 
toknál a jelentkező ifjak tehetségeire, szorgalmára és folyton őrszemmel 
kisérte törekvéseiket, kitartásukat. Atyai szeretettel gondoskodott arról is, 
hogy anyagi tekintetben a lehető legjobb ellátásban részesüljenek.

A sz. irás szavaival tartván: „Méltó bérére a munkás“, sohasem 
feledkezett meg papjainak anyagi helyzetéről, sőt azt tőle tellietőleg 
javítani törekedett. Számos lelkészi állomásnak vett földeket, tett alapít
ványokat és hatezer írttal megteremtette az egyházmegyei nyugdijalapot, 
melyből ötezeret egyszerre letett, a hatodikat pedig évi 200 frtnyi rész
letekben törlesztette.
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Ritkaság valóban oly férfiú, ki annyira érezze át püspöki hiva
tását, oly törhetlen erővel ügyekezzék kötelmeinek betöltésére, mint Si
mor János. A legnagyobb püspökök életét tűzte ki magának utánzandó 
mintaképül és szorgalommal tanulmányozva az egyháznak idevágó utasí
tásait, lángoló hitéből fakadt kiolthatlan lelkesedéssel törekedett azokat 
érvényesíteni. Semmit sem parancsolt, a mit előbb maga nem gyakorolt. 
Semmiben sem vonta ki magát a törvény kötelező' ereje alól. Tudta, 
hogy a törvény teljesítését sürgetvén, saját életének is jelel irányt.

Tett, izzadott, fáradozott minden utógondolat és önérdek nélkül. 
Önbizalma eró't, nyújtott neki. Erélye mérséklettel párosulva biztositá si
kereit. Cselekedeteinek rugóját mély hitbeli meggyó'zó'dése képezte. Lel
kesedése Isten és egyháza szeretetébó'l fakadt. Tetteinek végczélja egyedül 
Isten dicsó'sége, egyházának és hazájának java, emelkedése, virágzása volt. 
Istenbe vetve bizalmát, nála keresve eró't és kitartást, tiszta lelkiismerettel 
és magán élete szentségének dicsfénye által környezve haladt pályáján, 
mint oly igazi püspök, ki állandóan szemei eló'tt lebegtette a sz. irás 
intelmét: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, mely fölé a Szent
lélek püspökké rendelt Isten anyaszentegyházának kormányzására, melyet 
saját vérével szerzett.“ (Ap. Csel. XX. 28.)

Nemes buzgóságtól átlengett tevékenysége meg is termette áldásos 
gyümölcseit. Lendületet nyert a vallásos hitélet; örvendetes virágzásnak 
indult a tanügy; fokozódott a közműveltség; terjedt az Ur sz. csarnokai
nak művészi Ízlésre valló disze; lelkes buzgalom honosodott meg a pap
ság kebelében és jelentékenyen javult anyagi helyzete. Mindezek mellett 
valódi atyja volt híveinek, ki mindenkinek számára rendelkezett a vigasz 
és bó'kezű segitség balzsamával. Eló'mozditotta úgy székvárosa, mint 
egész egyházmegyéje összes községeinek érdekeit. A gyűri egyházmegye 
egyik legnagyobb püspöke volt! Emlékét épp oly hő kegyelettel ó'rizendi 
a legkésőbbi utókor, mint a mily hálás tisztelettel és ragaszkodással viselte
tett iránta azon nemzedék, mely nagy szellemének és nemes szivének jótevő 
befolyását érezni szerencsés volt. Méltányolta rendkívüli működését ő fel
sége is, midőn 1865-ben a valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal 
tüntette ki. Hívei ismervén áldásos tevékenységének gyümölcseit és eredmé
nyeit, hálás tisztelettel és szeretettel viseltettek iránta és a legőszintébb 
szomorúság és igazi bánkódás töltötte el keblüket, midőn 10 évi püspök
sége után körükből eltávozott. 0  maga is nehéz szívvel távozott szere
tett híveitől.

Kiviláglik e tény azon jellemző szavakból, melyeket 1867. évi 
május 9. naplójába irt.
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„Korán reggel, egész csendben indultam Győrből Esztergomba, 
állásom uj helyére." Ezek után folytatja: „1857-ben, a junius 29. és 30. 
közötti éjjelen jöttem, mint újonnan felszentelt püspök, Esztergomból Győrré, 
anélkül, hogy érkezésemet valaki sejtette volna. Korán reggel, anélkül, 
hogy jószágkormányzómon, a kocsison és egy szolgán kivül valaki a 
dologról tudott volna, mentem Győrből Esztergomba.

Szomorúság töltötte el szivemet, hogy el kellett hagynom e széket és ez 
egyházmegyét, melyet annyira szerettem, melynek egészen feláldoztam magamat. 
Bánatomat csak azon gondolat enyhítette, hogy sohasem tettem semmit sem 
más székre történendő áthelyeztetésem érdekében. „ítéleteid Uram, nagy mély
ség /“ (Zsolt. XXXV. 7.) Vajha ne teljesednék rajtam a királyi zsoltáros 
szava: „Felemelvén, levetettél engem.“ (Zsolt. Cl. 11.) Amint azonban az Úr 
akarja, úgy legyen.“

V í.

1866 egyike hazánk életében a legszomorubb emlékű éveknek. 
Éhség, háború és ragály, oly három ellenség rontott határainkra, a melyek 
ellen csak a legnagyobb és legdrágább áldozatok árán lehet küzdeni.

A lakosság nagy része a terméketlenség és éhség miatt kesergett. 
Mások a liarcztérről érkezett leverő hírek felett busongtak. Mindenkit 
megrendített azonban a gyászeset, mely Scitovszky János bibornok, hgpri- 
más és esztergomi érseknek 1866. október 19. történt elhunytát jelentette. 
Általános és őszinte fájdalomérzet hatotta át az országot, midőn értesült, 
hogy az áldott lelkű főpap nincs többé!

Sokat zaklatott hazánk nagyfontosságu események, nevezetes átala
kulások küszöbén állott. A szabadságharczot felváltó szomorú korszak alko
nyához közeledett. Az elnyomás rendszerén nyugvó kormányzás perczei meg
voltak számlálva és derengni kezdett a szebb jövő hajnalpirja, jóllehet a biro
dalom székvárosában szívósan ragaszkodtak még a hatalomhoz és azt kezeik
ből kiengedni nem sok hajlandóságot mutattak. Az 1861. évi kísérlet, 
mely a fenforgó kérdések végleges elintézésére foganatba vétetett, ered
ménytelen maradt. A viszonyok mindazáltal oly rohamosan fejlődtek, 
hogy a kiengesztelődés reménye mindinkább megszilárdult a honfiak keb
lében, főleg akkor, midőn a népének javán függő, atyai szivű uralkodó, 
bölcs tekintetbe véve a nemzet ezredéves jogait, méltányos kívánalmait, 
esze és szive sugallatát követve, elhatározta a válságos helyzet megoldását.

Hazafias lelkületű férfiakat választván a legfőbb méltóságokra,
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egyengette a nagyjelentőségű fordulat útjait. Majláth Györgyöt és Sennyey 
Pált állította az ügyek élére. Velők megszűnt a rendszer, mely a nemzet 
jogaival meg nem egyezett. Kineveztetésük a kiegyezés nyitánya volt. A 
kibékülés nagy müvének ez előkészületei között hunyta be szemeit Sci- 
tovszhj János bibornok és 1866. október 23. helyeztetett el végnyugvása 
helyére az esztergomi bazilika sírboltjában.

Temetésén, melynek szertartásait Bartakovich Béla egri érsek vé
gezte, esak két püspök volt jelen: Peitler Antal Váczról és Simor János 
Győrből. Senkisem gondolta volna akkor, hogy ezek egyike ül a sírjához 
kisért bibornok megüresedett helyére!

A készülőben levő nagy események miatt sokáig a primáši szék 
betöltésével várni nem lehetett. Nem is késett sokáig ő felsége. Rövid 
három hó alatt megejtette választását és oly fiatal püspököt tisztelt meg 
a kinevezéssel, ki a közvélemény jelel tjei között nem is szerepelt.

A győri püspököt egy téli napon Majláth György kanczellár 
felsőbb parancs folytán Bécsbe kérette és ő felsége nevében felszólitá a 
primáši szék elfogadására. Bármily hódolattal viseltetett is az uralkodó 
ház és tisztelettel akaratának közvetítője iránt, mindazáltal vonakodott 
ez óhajnak eleget tenni. Ki is jelentette ő felsége előtt, hogy „készebb 
a győri püspökségről is lemondani, mint prímássá lenni." De a király 
nem tudott lemondani szándékáról és határozottan kívánta, hogy teljesitse 
akaratát. „Ha nem akarja elfogadni — mondá — akkor parancsolom, 
hogy elfogadja.“ „Ha felséged parancsol velem — válaszolá a győri 
püspök — akkor engedelmeskedem.“ Ez január 19. történt, 1867-ben. 
Másnap készen állott a kinevezési okmány, melynek tartalomgazdag szö
vege szószerint a következőleg hangzik:

„Mi Első Ferencz József, Isten kedvező kegyelméből Ausztriai 
Császár, Magyar-, Cseh-, Dalmát, Horváth-, Tót-, Halics-, Ladomér ország ok 
apostoli, úgy Illyria stb. Királya; Ausztria főherczege, Krakó nagyherczege, 
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina, Fel- és Al- 
Slézia herczege, Erdély nagy fejedelme, Morvái őrgróf; Habsburg és Tyrol 
grófja stb emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindenkinek, kiket illet: 
hogy mi szemünk előtt tartván, mikép a Mindenhatónak tisztelete legin
kább azáltal öregbittetik, ha az egyházi méltóságokra Általunk kegyel
mesen azok emeltetnek, kiket kitűnő szellemi tulajdonokkal párosult eré
nyek s a lelkipásztorkodásban tündöklőit buzgalom ajánlatosakká tesznek, 
kegyelmes tekintetbe vevén az erény és isteni törvényhez alkalmazott 
élet folyamát és tántorithatlan hűségben viselt különbféle hivatalaiban az 
Isten egyháza és haza iránti magas érdemeit, a Mi hűséges és őszintén

5*
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kedvelt hívünknek, tisztelendő Simor János győri Püspöknek, Ő Szentsége 
a római Pápa házi főpapjának, valóságos belső' titkos tanácsosunk, tiszte
letbeli udvari káplánunk, római nemes polgár és bekebelezett hittani tu
dornak kiváló érdemeit, ki is hittani tanulmányait a bécsi egyetemnél 
dicsérettel bevégezvén s nyilvános pályáját mint pesti segédlelkész meg
kezdvén, már eme állásában is képességének és tudományos műveltségé
nek oly kitűnő' jeleit adá, hogy a magyar királyi helytartótanácsunk által 
csakhamar a pesti egyetemnél a hittan eló'adása és az ifjúság lelki veze
tése reá bízatott, késó'bb a bécsi Pázmány-féle papnöveldénél tanulmányi 
felügyeló'ül neveztetvén, ezen minó'ségben a növendékeket az egyházi tu
dományok művelésében és fontos hivatásukhoz szükséges egyéb hasznos 
ösmeretek megszerzésében buzdító példájával lelkesité, honnan ismét a 
lelkipásztori pályára visszalépvén, az esztergomi egyházi fó'megyében, 
Bajnán, mint plébános, híveinek a vallás- és erény követésében például 
szolgált, majdan 1846. évben a pályavégzett növendékek bővebb kikép
zésével Esztergomban megbizatván, ugyanott később mint főkáptalani 
helynöki, aztán mint érseki titkár dicséretesen működött, 1850. évben 
pedig a bécsi sz. Ágostonról nevezett papképző intézetben tanulmányi 
igazgató, továbbá a vallásoktatási minisztériumban mint osztály-, utóbb 
mint miniszteri tanácsos, az egyháznak és államnak jelentékeny szolgá
latokat tett, miértis előbb ugyan fehérvári kanonokká és széplaki apáttá, 
1857. márczius 19-én pedig győri püspökké, késó'bb egyszersmind belső 
titkos tanácsossá lön Általunk kinevezve, mind eme elősorolt állomások
ban, fáradhatlan munkásságot, ernyedetlen tevékenységet és buzgalmat 
fejtett ki s e mellett magas műveltsége, tudományossága, egyházi- mint 
világi dolgokbani kitűnő jártassága, buzgó és erélyes egyházi kormány
zata, mindenek felett pedig feddhetlen egyházi példás élete és magatar
tása által, az általános becsülést és köztiszteletet magának kivivá s ezen 
fölül mint püspök, megyéjében az egyházi fegyelem megsziláditása, a 
vallásos buzgalom s hitélet élénkítése, az Isten igéjének lelkes hirdetése, 
keresztény és jótékony intézetek és társulatok felállítása által mások fe
lett messze kitűnt, a székesegyházat s más templomokat bőkezű adakozá
sával felékesitette, székvárosában, Győrött gyermek-növeldét, a szent Vin- 
czéről nevezett irgalmas nénéknek zárdát, kisdedóvodát és a szenvedő 
emberiség számára kórházat, Sopronban a szegény leányok számára a 
Megváltóról nevezett zárdaszüzek vezetése alatt nevelőintézetet jelentékeny 
áldozatokkal alapított, a szűkölködő néptanítókat és segédlelkészeket bő
kezűen segélyezte, a szolgálatképtelen lelkészek és némely kevésbbé java
dalmazott lelkészségek javára alapot alkotott, a művészetet, irodalmat és
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tudományt hazafias áldozatokkal mindenkoron kegyelte, végre felséges 
uralkodó Házunk iránt állandó s törhetlen hűséget tanúsított, azért ugyan 
ő neki a fó'pásztornál megkivántatott erények és tulajdonokkal tündöklő
nek azon legmagasb megelégedésünk bővebb bizonyságául, melyet az egy
ház, a hon és felséges Személyünk iránt teljesített szolgálatai által magá
nak kiérdemlett, a Krisztusban főtisztelendő Atya Méltóságos Bibornok 
Herczegérsek és Prímás, nagykéri Scitovszky János halála által megürült 
Esztergom i érsekséget királyi főpártfogói jogunknál fogva, melvlyel és 
a melyet fennevezett Magyarországunk és a hozzá kapcsolt részek szent- 
egyházai és azok javadalmaira nézve Magyarországunk Istenben boldogult 
Királyai, úgymint dicső emlékezetű Elődeink szerint birunk és gyakor
lunk, egyszersmind lierczegi m éltóságot, mely a fenemlitett Érsekséggel 
és Ország-Primási M éltósággal összeolvadva van, továbbá Esztergom- 
m egye örökös főispánságát, a római szentszék szü letett követségét, 
fő- és titkos kanczellárságot, a szokásos Pisetummal, úgy szinte minden 
várak • és erősségek, várlakok, kerített és mezővárosok, helységek, faluk, 
puszták, majorok és minden egyéb hozzátartozaudókkal és birtoki jogok
kal, úgy a mint azok többször említett Magyarországunk és a hozzá kap
csolt részeknek bármely megyéiben találtatnának és léteznének, melyek 
ugyanazon Érsekséghez az 1776-ik esztendőben történt szabályozás és 
osztályozás után jogi és ősi szokás szerint tartoznak és tartozniok kell, 
ezen Érsekségnek minden szabadalmai, kiváltságai, jövedelmei és hasz
naival együtt, akármi néven neveztessenek is azok, a már említett őszin
tén kedvelt hívünk Simor Jánosnak adni és adományozni elhatároztuk, 
sőt ezennel Öt a fennebbi Méltóságokra kinevezzük, neki adjuk és ado
mányozzuk, fentartván egyébiránt Magunknak és Utódainknak, Magyar- 
ország törvényes Királyainak, minden, valamint az esztergomi fő-, ugy- 
szinte a jmzsonyi és nagyszombati társas káptalanban, az egyházi java
dalmak- és kanonokságokat illető kinevezés jogát, megengedve mégis a 
fennevezett esztergomi Érseknek a megiirülés esetében azoknak betölté
sére alkalmas egyének Előnkbeni terjesztését, de Magunk és utódaink leg
kisebb korlátozása nélkül.

Miért is nektek híveink, tisztelendő és tiszteletes fő-, s a pozsonyi 
és nagyszombati társas egyházak nagyprépostjának, olvasó, éneklő, őr s 
többi kanonok]ainak s javadalmasainak, és ezen esztergomi Érsekséghez 
tartozó egyéb egyházak lelkipásztorai és papjainak ezek folytában szoro
san me'ghagyjuk és parancsoljuk, hogy ezen időtől fogva fenemlitett 
Simor Jánost a ti igaz, jogszerű és kétségtelen Érsekieknek tudjátok, 
tartsátok és elismerjétek, Neki a köteles tiszteletet, becsületet, engedel
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mességet megadjátok, mutassátok és minden szabad és szokásos dologban 
az Ő hatóságának engedni és engedelmeskedni magatokat minden módon 
kötelezve tartsátok, másként nem teendők; elolvasás után ezen királyi 
adománylevelünket az illetőnek visszakézbesitvén.

Kelt a mi őszintén kedvelt hivünk, nemes és vitézlő székhelyi 
Majláth György, valóságos belső titkos tanácsosunk, Magyarországon királyi 
udvarunk s egyszersmind szent István apostoli királyi rend kanczellárjá- 
nak -kezei által birodalmi fővárosunkban Bécsben, Ausztriában, boldog
asszonyhó huszadik napján az Úr ezernyolczszáz hatvanhetedik, Magyar, 
Cseh stb. országi uralkodásunk tizenkilenczedik évében. Ferencz József. 
Majláth György. Mérei Sándor."

A helyzet fontossága, a körülmények sajátossága könnyen ért
hetővé teszi, hogy a primáši kinevezés általános érdeklődés tárgyát ké
pezte. Feszült kiváncsisággal nézett az ország a felség azon elhatározása 
elé, melylyel a már közjogilag is fontos, de jelenleg a vajúdó helyzet 
folytán kétszeres jelentőséggel biró primáši széket betöltendő, a kath. egy
ház árvaságát megszüntetendő volt.

Nagy idők voltak. Nagy emberekre volt szükség.
A kinevezés megtörtént. A tény ismeretessé lön és általános 

örömet keltett. Simor Jánosnak az országban már jól ismert neve kielé
gített, minden óhajt, megfelelt a várakozásoknak. 'Tudta mindenki, hogy 
bir azon tulajdonokkal, melyek ez időben az ország prímásánál szüksége
sek voltak. Az uralkodó ház iránti törhetlen hűsége és államférfim bölcse- 
sége, tekintélyt és súlyt biztosított szereplésének. Mély tudománya, erélye 
és lelkesedése jelentőségteljes főpásztori munkásságra nyitott kilátást. Ki
próbált hazafiságában, feddhetlen jellemében biztosítékot lehetett találni a 
nemzet jogos törekvéseinek megvalósitása érdekében kifejtendő buzgó 
tevékenységére.

Rövid idő alatt megtörténtek mindazon külső szertartások, me
lyek a kineveztetést végérvényüvé tették. Február 8. letette ő felsége 
előtt a hűségi esküt. A szentszék 22. megerősítette kineveztetését és elkiil- 
dötte számára az érseki palliumot, melyet april 11-én vett át Falcinelli 
Marián apostoli nunczius, athéni érsek kezeiből Bécsben, a követségi palota 
házi kápolnájában.

A húsvéti ünnepeket még Győrött töltötte és végezte — mint 
naplójából kitűnik — az összes nagyhéti szertartásokat. Ott szentelte apr. 
18. az olajokat s — mint megjegyzi — azt is, melyet junius 8. ő felsé
geik koronázásánál használt. Husvét után II. vasárnapon, május 5., fel
szentelte ugyanott Jekelfalussy Vincze fehérvári és Zalka János győri pits-
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pököket és 9-én korán reggel, „summo mane", mint a napló mondja, a 
legnagyobb csendben búcsút vett székhelyétől, bogy Esztergomba utazzék.

Másnap — mint naplójában feljegyezte — mint érsek első misé
jét a Bakács kápolnában végezte, bogy a b. Szűz védelmébe ajánlja ma
gát, „kinek pártfogásából — írja — győri püspökségem alatt bőven ta
pasztaltam a legörvendetesebb eredményeket.“ Ünnepélyes székfoglalását 
május 16. tartotta.

A fényes ünnepélyt nagy számban egybegyült papságához inté
zett beszéde nyitotta meg. Meleg szavakkal üdvözölvén azt, kifejezi, bogy 
úgy érzi magát, mint a ki régi jó ismerősök közé tér vissza. Második 
szülőföldjére jött — úgymond. Mert Esztergommegye szülte őt az egy
háznak, az neveltette, tanittatta és annak szolgálatában töltött már 14 évet. 
Elmondotta mily zavarban volt, midőn elhagyva előbbi püspöki székét, 
Magyarország első és legfényesebb főpapi székébe kellett ülnie. Inkább 
óhajtott volna egész életén át szerény munkásságban visszavonultan élni, 
mint a közélet magas polczán ragyogni. S csakis azon gondolat nyugtatja 
meg, hogy e magas méltóságra sohasem vágyva, azt sohasem keresve, 
egyedül Isten rendeléséből foglalja azt el és el van határozva mindent 
megtenni, a mit a hivek üdve tőle megkíván. Ennek könnyebb elérésére 
óhajtja papságának közreműködését. Külön-külön szól aztán a káptalan 
tagjaihoz, a lelkészekhez, a szemináriumok vezetőihez, végül a szerzetes 
papsághoz. Zárszavaiban pedig emelkedett szavakban ecseteli a kötelme
ket, melyeket a jó papnak teljesítenie kell és buzdítja papságát, hogy 
azok lelkiismeretes betöltését főtörekvésüknek tekintsék.

Végezvén lelkesült beszédét, felolvastatta a hivatalos okmányo
kat és fogadta a papság hódolatát, melynek nevében Lipthay Antal czimz. 
püspök, éneklő kanonok üdvözölte. Majd a szószékre lépett és beszédet 
intézett a néphez. Ragyogó eszmékben gazdag, szerkezet és nyelvezet te
kintetében egyaránt remek beszéd volt az és óriási hatást keltett. Legfé
nyesebben bizonyítják ezt gr. Cziráky János szavai. A nemes gróf állva 
hallgatta a beszédet. Miután a beszéd sokáig tartott, egy fiatal lelkész 
üléssel kinálta meg. A gróf megköszönve a figyelmet, igy válaszolt: „Kö
szönöm nem ülök le. Elhallgatom én az ilyen prédikácziót órákon át állva.íl

A gyönyörű beszéd után kezdetét vette az ünnepélyes mise, mely 
után búcsúval egybekötött apostoli áldást osztott. Jelen voltak a fényes 
ünnepélyen Bartakovich Béla egri érsek, Bettler Antal váczi, Bonnaz Scin
dor Csanádi, Jekelfalussy Vincze fehérvári és Zalka János győri püspökök. 
A magyarországi káptalanok csaknem mind küldöttek képviselőket. A vi
lágiak soraiban hazánk legelső férfiai foglaltak helyet.
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VIL

A nagyszellemű főpap kormányzásához magas reményeket kötött 
a haza. Püspöksége alatt kifejtett munkássága mi kétséget sem hagyott 
fenn az iránt, hogy méltósága emelkedésének arányában fog növekedni 
eddig szerzett dicsősége. A legnagyobb magyar prímások alakját látták 
személyében életre kelni és ezt habozás nélkül ki is fejezték.

így hasonlitotta őt össze nagynevű történetírónk Knauz Nándor 
—- Vitéz Jánossal. „Mindkettő vitéz, úgymond. Az első nomine, a másik 
omine : erélye és szellembajnoksága, által.“ A remények teljesedésbe 
is mentek!

Magas méltóságával fokozódni látszott Simor János apostoli buz
galma, tettereje, alkotási vágya. Huszonnégy évig ült a Vitézek és Páz
mányok székében. Bizonyára elég hosszú idő ez arra, hogy tanúsítsa, 
mennyire volt hivatva a térre, melyen működött. És ő számtalanszor be
bizonyította, hogy oly nagy férfiú, kit maga a Gondviselés küldött magas 
méltóságára!

Mert, amily nagyszabású volt azon körlevél, melyben legelőször 
szólott terjedelmes egyházmegyéje papságához, épp oly nagyszabású egész 
tevékenysége, melyet mint az ország herczegprimása kifejtett.

Mitsem hordván annyira szivén, mint a gondjaira bizott millió 
hivő lelki üdvét, mindenekfelett odatörekedett, hogy papsága odaadó buz
galommal éljen magasztos hivatásának és lelkiismeretes pontossággal tel
jesítse mindazon kötelmeket, melyek híveik lelki üdvének szempontjából 
vállaikra nehezednek.

Maradandó becsű körleveleiben ismételten és ismételten szivükre 
kötötte papjainak, hogy az Ur nyájának igazi pásztorai legyenek és gon
dos szeretettel vezessék híveiket az üdv biztos utain. Különösen sürgeté, 
hogy az iskolákat, azoknak kiil- és beltigyeit oly gondban részeltessék, 
minőt az emberiség ideiglenes és örökös boldogságának e forrásai meg
érdemelnek.

Nincs oly ága az egyházmegyei kormányzatnak, melyet különös 
figyelmében ne részesített, saját bölcs belátása és tapasztalatgazdaságán 
alapuló tapiutatossága által rendezni, javítani, virágzásra segiteni ne íigye- 
kezett volna. Alig engedve magának pihenést, folyton dolgozott, fáradhat- 
lan tevékenységben töltötte napjait. A magasabb egyházi ügyek, a poli
tikai élet eseményei, a tudományok ápolása, a művészetek pártfogása, a



mindennapi élet kisebb-nagyobb mozzanatai egyaránt számíthattak magas 
figyelmére, tevékeny közreműködésére. Pedig oly korban tiszteltük a ma
gyar egyház legelső méltóságán, midőn minden téren a legjelentékenyebb 
mérvben volt igénybe véve. Rohamos egymásutánban köszöntek be kor
mánya alatt a legnevezetesebb események.

Hullámzó tengerhez hasonlított kormányzásának ideje, melyen 
tájtékzó babok gyanánt űzték egymást a politikai és egyházi élet legjelen
tékenyebb mozzanatai. Amily mozgalmas, épp oly fényes is volt azonban!

Mindjárt kormányzása kezdetén a legritkább szerencse jutott 
osztályrészéül, azon szerencse, mely miatt IX. Pius is lelkesülten üdvözlé 
őt, mondván: „Felix, qui regem coronasti/“ „Szerencsés vagy, ki királyt 
koronáztál/“

Alig egy hónappal székfoglalása után érte őt e nagy szerencse, 
midőn a nemzet közöröme és leirhatlan lelkesedése közepett a rajongó 
szeretettel övezett fejedelem és fejedelemasszony, I. Ferencz József és 
Erzsébet ö felségeik fejére tette Bonnaz Sándor Csanádi és Zalka János győri 
püspökök egyházi segédkezése mellett 1867. junius 8. az ország főváro
sában sz. István koronáját.

Közvetlen a koronázás előtt két nappal, ő felsége saját legma
gasabb elhatározásából, a szent-István-rend nagykeresztjével lön kitüntetve, 
a következő legfelsőbb kézirat kíséretében: „Kedves Herczeg-Primás és 
Érsek Simor! Magyar királylyá leendő koronáztatásom örvendetes alkal
mat nyújt Nekem, önnek érdemteljes működése fölötti elismerésem és 
jóakaratomnak jelét adni, és azért kinevezem Ont, sz. István rendem nagy 
keresztjének egy idejű dijmentes adományozása mellett — e rend főpap
jává. Midőn Én önnek e rend jelvényeit közvetlenül kézbesítem — ezt 
egyidejűleg a rend irodájának értésére adom. Budán, jun. 6. 1867.
Ferencz József s. k. Kíilczim: Az éü Herczeg-Primásom és Érsekemnek, 
Simor Jánosnak.“

Alig hangzott el a koronázási ünnepély zaja, Simor János 
újabb nagy fáradalom előtt állott. Előkészületeket tett egy hosszú útra. 
Rómába szándékozott menni,- mint prímás — először. Junius 19. indult 
el Dr. Majer István esztergomi kanonok társaságában. Bécsben még Dr. 
Dankó József akkor czimzetes kanonok és egyetemi tanár csatlakozott 
kíséretéhez.

Utazásának czélja volt, résztvenni azon fényes ünnepélyeken, 
melyek Rómában junius 29-én az apostol-fejedelem halálának tizenkilencz 
százados évfordulója alkalmából tartattak. Körülbelül 200 püspök volt 
jelen e dicső ünnepélyen és köztök Magyarország ujonan kinevezett her-
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czeg-primása, hogy mig jelenléte által tiszteletét tanúsítja sz. Péter és 
ragaszkodását törvényes utóda iránt, addig bemutassa egyúttal a hű Ma
gyarország hódolatát is egyrészt azon remek album átnyujtása által, mely
ben 450 ezer katholikus magyar hódolati aláírása foglaltatott, másrészt 
azon drága müvíí ereklyetartó junius 27-én történt felajánlása által a b. 
e. IX. Fiús pápának, melyet saját hódolata ünnepi zálogául készíttetett 
és sz. István, sz. László és sz. Imre ereklyéivel gazdagított.

Harmadszor volt ez alkalommal Rómában. Először 1854-ben 
zarándokolt az örökvárosba, midőn a bold. Szűz Szeplőtelen fogantatásá
ról szóló hitczikkely lön kihirdetve. Másodízben 1862-ben időzött ott, mint 
győri püspök, a japáni vértanúk szentté avattatása alkalmából. Útját igen 
részletesen és érdekesen örökítette meg naplójában. Május 19-én indult el 
Győrből Schreiber László győri, Winkler József nagyváradi kanonokok és 
aradi Lippert József lovag kíséretében. Schweizon keresztül vette útját, a 
honnan Dél-Francziaországon át Lyon és Avignon érintésével Marseillebe 
utazott. Innen hajón folytatta útját Rómáig. Kilencz érsek, 26 püspök és 
több mint 100 áldozár utazott ugyanazon hajón. Az érsekeket és püspökö
ket, kik között a világ legkülönbözőbb nemzetiségei voltak képviselve, 
névszerint sorolja fel és megjegyzi: „Azért örökítem meg ezeket az utó
kor hálás emlékére, mivel alig hiszem, hogy megtörténjék valaha, hogy 
ennyi püspök utazzék együtt egy hajón.“ Elbeszéli, hogy „Az angyali 
üdvözletét“ mindig közösen, hangosan végezték és május 27-én „má
jusi ájtatosságot“ tartottak, melynél egy franczia püspök mondott szent 
beszédet.

Harmadik, 1867. évi római tartózkodását, melyet szintén részle
tesen irt le, különösen nevezetessé teszi azon erélyes fellépése, melylyel 
primáši jogainak védelmére kelt az örök városban. A meghívóban, mely 
az ünnepélyre szólott, helye is meg volt jelelve, de nem ott, a hol 
jog szerint kellett volna. Mint prímás u. i. közvetlenül a patriarcliák 
után következik. Helyét azonban az érsekek között jelelték ki. Erélye 
és jogérzete nem tűrhette a rendezőségnek akár ismerethiányból, akár 
figyelmetlenségből származott hibáját. Megakarta védeni méltóságának 
előjogait.

f f

A 27-én déltájban tartott audenczia után, melynél 0  Szentsége 
előtt a magyar katholikusok hódolatát tolmácsolta és az emléktárgyakat 
is átnyújtotta, rögtön Antonelli Jakab államtitkárhoz sietett és vele „az 
esztergomi szék primáši jogairól hosszasabban értekezett.“

„Emberemlékezet óta, sőt a történelem tanúsága szerint is — 
írja naplójában —• az első prímás voltam, ki mint nem bibornok mentem
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Rómába. Ennélfogva gondoskodnom kellett a helyről, mely engem a püs
pökök, érsekek és patriarchák soraiban megilletett. Értesülvén, bogy az 
apostoli szék szertartásmestere nem szándékozik nekem más helyet adni, 
mint azt, mely engem az érsekek között megillet, az államtitkár eló'tt 
kijelentettem, bogy más helyet, mint a mely engem megillet, közvetlenül t. 
i. a patriarchák után nem akarok elfogadni, sőt primáši méltóságom sé
relme nélkül nem is fogadhatok el és hogy ha más helyet nem kapok, 
sem a püspökök egyetlen egy gyülekezetében meg nem jelenek, sem a 
29-én a sz. Péter templomában tartandó ünnepélyen részt nem veszek, 
sem az összes püspököknek a pápához nynjtandó nyilatkozatát, jóllehet 
egész szívvel ragaszkodom hozzá, alá nem irom. Kijelentettem végül, hogy 
az engem megillető' hely megtagadása esetén Rómát azonnal elhagyom és 
ünnepélyes óvást teszek, a mit tényleg el is készítettem már. Az ügy azon
ban óhajomnak megfelelői eg lön elintézve. A pápa parancsára és az ál
lamtitkár meghagyásából t. i. 28-án megjelent előttem az államtitkárhe
lyettes, Berandi érsek és jelentette, hogy minden rendben van.

Lekiizdvén ekként minden nehézséget, másnap az ünnepélyes 
körmeneten és az egész szertartáson résztvettem, helyet foglalva közvetle
nül az érsekek után és a patriarchák előtt akként, hogy egyedül haladtam 
a körmeneten két pap és két, pompás diszmagyarba öltözött szolgám által 
körülvéve. („Duobus famulis splendido hungarico habitu indutis stipa
tus.“) A szentté avatás és a pápa által mondott mise alatt a pápához 
közel, a segédkező bibornokok mellett kaptam helyet. Aláírtam a püspö
kök nyilatkozatát is, mert megtehettem méltóságom sérelme nélkül.“

Azon nyugodt öntudattal róhatta tehát le tiszteletét az apos
tolfejedelem szent emléke iránt, hogy megóvta méltóságának egyik ős
régi jogát. Az ünnepélyek befejezése után nemsokára elhagyta Rómát. Ju
lius 4-én indult el. 6-án este Bécsbe érkezett. Másnap fogadtatáson volt ő 
felségénél és még délután Esztergomba ment, hol a papság és hatóságok 
ünnepélyes fogadtatással várták.

V i l i .

Egész életén keresztül buzogván Isten dicsőségéért, mindig külö
nös figyelmet fordítván az istenitisztelet fényének emelésére: érseki szé
kének elfoglalása után egyik fő óhaja volt, minél rövidebb idő alatt be
fejeztetni azon nagyszerű főszékesegyházat, mely a sok ostrommal daczolt 
vár ormán emelkedik, uralva az egész vidéket.

6*
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Rudnay Sándor prímás vetette meg alapját, midőn 1820. szent 
Adalbert napján létévé alapkövét. Utódai: Kopácsy József és Scitovszky 
János buzgóan folytatták az épitést, mig végre Simor János alatt 1869. 
november 1. készen állott az Urnák e fenséges temploma.

Hálaadásul ez alkalomból a nevezett napon fényes istenitiszteletet 
tartott, melyre Majláth György országbíró, Somssich Pál a képviselőház 
elnöke, Biró László szatmári püspök, Horváth Mihály ez. püspök és hír
neves történész és nagyszámú más vendég jelent meg. Személyesen he
lyezte el a bazilika zárkövét, tartotta a hálaadó istenitiszteletet és Su- 
jánszky Antal esztergomi kanonok kitűnő beszédet mondott.

Befejezvén e nagyszerű munkát, teljesülve látván szive egy hő 
vágyát, 1869. végén ismét Rómába utazott, hogy a nagynevezetességű 
vatikáni zsinaton résztvegyen. November 28. indult Esztergomból Ľr. 
Schopper György oldalkanonok, Dr. báró Hornig Károly pesti papneveldéi 
tanulmányi felügyelő és 2 szolga kíséretében. Decz. 2. érkezett meg Ró
mába és egészen 1870. julius 18. időzött az örök városban.

A zsinat munkálataiban igen tevékeny részt vett, mert kiváló 
tudományossága és tekintélye miatt a hittani bizottság tagjai közé válasz
tatott. A hivatalos teendők után fenmaradt üres idejét az örök város ne
vezetes emlékeinek tanulmányozására fordította. Visszatérvén, julius 22. 
fogadtatáson volt Bécsben ő felségénél és részletes tudósítást adott a zsi
nat lefolyásáról, a határozatok jelentőségéről, Székvárosába jővén, rövid 
idő múlva három terjedelmes, mély tudományossággal, eredeti felfogással 
irt nagyszerű értekezést közölt körleveleiben, melyek a vatikáni zsinat fő 
határozatainak bő fejtegetését foglalják magukban. Különösen nevezetes a 
pápai tévmentességről irt értekezése, mely általános feltűnést keltett, el- 
annyira, hogy több külföldi püspök is annak nyomán értelmezte e hit
ágazatot papsága részére.

Ha e munkák ritka emlékei Simor János nagy tudományának, 
akkor magatartása, melyet ez idő körül a vatikáni határozatok miatt tá
madt politikai helyzet tisztázása és az egyház jogainak, szabadságának 
megvédése körül tanúsított, fényes bizonyitéka államférfiul bölcseségének.

Ismeretes, hogy a vatikáni zsinaton résztvett püspökök egy tö
redéke a csalhatatlanságról szóló liitczikkely kihirdetését időszerűség te
kintetéből ellenezte. Ez aggályokat a következmények eléggé igazolták. 
Találkoztak államférfiak, kik az állami mindenhatóság elvének szolgálatá
ban állván, a nevezett hitezikkelyben az államérdekek veszélyeztetését lát
ták és elkeseredett harezot indítottak ellene. Fenyegető felhők tornyosultak 
össze Európa politikai láthatárán és hazánk felett is. Hogy a vihar ki
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nem tört, a béke meg nem zavartatott és az egyház s haza nyugodtan 
élvezhette áldásait: ez Simor Jánosnak érdeme.

A tévmentességről szóló tan képzelt veszélyeinek elhárítására a 
bécsi kormány a konkordátum megszüntetését hozta ó' felségének javas
latba. Magyarországra nézve pedig 1870. augusztus 9-én a magyar mi
niszterelnök eló'terjesztésére kiadta ő felsége abbeli legfelsőbb elhatáro
zását, hogy foganatba vétessék a „királyi tetszvényjog“, „jus piaceti 
regii“, melynek értelmében a római zsinat és pápa semminemű határo
zatai vagy rendeletéi sem kihirdethetó'k, sem szétküldhetők nem voltak, 
hacsak előbb a kormány elé nem terjesztettek és ennek alapján ő felsége 
azok kihirdetését és szétküldését okmányilag meg nem engedte.

A lierczegprimás a püspöki kar nevében feliratot intézett a ki
rályhoz, melyben jobbágyi hódolattal és loyalis őszinteséggel tárta ő fel
sége elé a kérdéses ügyre vonatkozó aggodalmait. Terjedelmes ismeretekre 
és alapos tájékozottságra valló feliratában ritka éles elméjűséggel csopor
tosította érveit és államférfim bölcseséggel mutatta ki a rendelet esetle
ges káros következményeit.

Mindenekelőtt jogi szempontból világította meg a kérdést. Fel
tüntette az ellenmondást, mely az idevonatkozó felterjesztés indokolásában 
rejlett. Nyomós érvekkel czáfolta meg a feltevést, hogy a tévmentesség 
tana veszélyt hozhat az államra, befolyást gyakorolhat annak világi 
ügyeire. Kifejtette, hogy az egyháznak nem áll érdekében államtani el
méletek felállításában fáradni. Czélja, az emberiség üdve, más mríködési 
tért jelel számára. Különben a sz. Széknek Magyarország iránt tanúsított 
folytonos kegye és áldozatkészsége is bizonyltja, hogy a magyar szent 
korona jogait, vagy az ország alkotmányát és függetlenségét fenyegethető' 
törekvéseket róla feltenni nem lehet. Utalt végül a veszélyekre, melyek 
a tetszvényjogból az államra háramlánának.

Ez erélyes és tapintatos fellépésnek, valamint felséges kirá
lyunk jog- és igazságszeretetének köszönhető', hogy a kérdés leszorult a 
napirendről.

Ugyanezen idó' körül még egy más nehéz munka vévé igénybe 
rendkívüli tetterejét, még egy más fontos feladat megoldására kellett ösz- 
pontositania magas figyelmét.

A magyar kath. autonómia vagyis önkormányzat ügye nyomult 
ismét eló'térbe!

Magyarországban a kath. egyház jogállása mindaddig, mig a 
parlamenti feleló's kormányrendszer be nem hozatott, az európai keresz
tény közjog alapján és a magyar királynak a szent Széktó'l nyert apostoli
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kiváltságain nyugodott. Egészen addig, mig az 1848. XX. t. ez. 3. §., 
mely a hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve kü
lönbség nélkül tökéletes egyenlőséget és viszonosságot állapitott meg, nem 
szentesittetett, a magy. kath. monarchiában az egyház és állam között a 
lehető legjobb öszhangzat uralkodott és a kath. vallás országunk uralkodó 
vallása volt.

Az érintett törvény szentesitése folytán azonban teljesen meg
változott. Magyarországban a kath. egyház helyzete. Elveszítette azon ki
váló pártfogást, melynek eddigelé az államhatalom részéről örvendett. E 
tény által azonban egyúttal igényt és jogot nyert azon önállóságra és 
függetlenségre, mely őt természeténél fogva megilleti. A püspöki kar nem 
is késett ez irányban előterjesztéseket tenni a legfőbb kegyurnak. Azon
ban az első kísérletek a 48-as mozgalmak miatt nem vezethettek kívánt 
sikerhez. Az ügy kifejlődését, lebonyolítását megakadályozták a szomorú 
események. A szabadságharcz után bekövetkezett viszonyok szintén nem 
voltak kedvezők az autonómia fontos kérdésének megoldására nézve. 
Amint aztán 1867-ben az alkotmányos élet visszaállíttatott, minden oldal
ról sürgették ismét az autonómia életbeléptetését.

A mozgalmat leginkább br. Eötvös Józsefnek 1867. jul. 20. kelt 
s a prímáshoz intézett azon irata indította meg, melyben kéri, szorgal
mazná, hogy „Magyarországban a kath. egyház helyzete és jövője“ auto
nom törvényhozás által biztosittassék és „az iskolákra, az egyház javára 
és érdekeire a világi katolikusoknak is arányszerü befolyás engedtessék. “

A herczegprimás ez iratra 1867. szept. 18. kelt terjedelmes vá
laszában adta meg a feleletet. Hálával fogadva a miniszter ur kezdemé
nyezését, előadja, hogy a magy. püspöki kar kebelében tüzetes megvita
tás tárgyát képezé e kérdés évek óta és hogy a javaslat semmikép sincs 
ellenkezésben az egyház szellemével. Miután azonban a miniszter levele 
a javaslat érdekében felhozott érvek között azon „erkölcsi hátrányt“ is 
felemlíti, mely szerint a katholikusok között fel nem található közszellem 
és összetartás hiánya a népnevelés hátramaradását és vallási közönyössé
get szül“ : áttér ez érvek taglalására és hatalmasan kimutatja, hogy a 
miniszter feltevései nem felelnek meg a valóságnak.

„Valamint téves azon feltevés — úgymond — mintha a világi 
katholikusok egyházi befolyásának eddigi mellőzése hazánkban az egyház 
szervezetéből venné eredetét és mintha ez a klérusnak lenne felróható: 
úgy joggal tiltakozik a kath. egyház honunkban minden felelősség ellen 
azon felsorolt erkölcsi hátrányokért, melyeket Excellentiád nagybecsű 
levele felemlít; joggal tiltakozik még azon esetben is, ha azok akár egész



SIMOE JÁNOS ÉLETE. 47

ben, akár részben, akár csak egyrészt a világi katholikusok befolyásának 
akadályozásából lennének származtathatók. “

Kétségbe vonja, hogy a vallási közöny hazánkban éppen csak 
a katholikusok között lenne található és figyelmeztet arra, hogy „azon 
eszmekór, melybó'l a vallásbeli közönyösség és lelkisivárság fakad, az ál
lamot és társadalmat még nagyobb veszélylyel s tartósabb pusztítással 
fenyegeti, mint az egyházat.“

Különös hévvel száll azonban sikra a miniszter abbeli állitása 
ellen, mintha a katholikus népnevelés elmaradott volna. Nem tartja mél
tányosnak e feltevést akkor, „midőn a katholikus iskolák oly férfiakat 
képesek nevelni, kik a hazai műveltség és tudomány, erkölcsi jellem és állam
férfim bölcseség által kitűntek s a magyar nemzet nevét és politikai értékét 
európai hírűvé tették. Pedig e nép többsége katholikus és kath. iskoláikban, 
katholikus tanítók által képeztetettP

Előadja aztán az autonómiai mozgalom egész történetét. Részle
tesen ismerteti, mit tett e tekintetben már a magyar püspöki kar és vé
gül megjegyzi, „hogy a fenforgó kérdésben már különben is czélba vett 
tanácskozásokat“ ügyekezni fog legközelebb megindítani és végmegálla
podáshoz juttatni segiteni.

Nem is késett a herczegpritnás ez Ígéretének beváltásával. Már 
a következő' évben létesült a „vegyes tanácskozmány“, a melyben 1868. 
okt. 1. határozottan kijelentette, hogy:

„Ha az egyenló'ség elve, melyet a törvény megállapít, azt je
lenti, hogy az állam a törvényesen bevett felekezetek között nem teszen 
többé különbséget, úgy viszont a kath. egyháznak ugyanazon egyenló'ségi 
elvnél fogva joga van követelni azt, hogy neki is adassék meg az állam 
irányában azon autonómia és függetlenség, melynek a két evangélikus és 
a gör. kel. egyház van birtokában éš követelni azt, hogy a legfó'bb fel
ügyelet jogának terjedelmére nézve ezekkel egyenlő' lábra helyeztessék.“ 

Több éven keresztül folytak aztán a tanácskozások az iránt, 
mint lehetne e nevezetes kérdést a legsikeresebben úgy megoldani, a 
mint azt a kath. egyház tanai kivánnák és megengednék. Az idevonat
kozó legfó'bb vezérelveket a herczegprimás az ezen kérdésben 1870. okt. 
26. tartott gyűlésen, elnöki megnyitó beszédében adta eló'. Kívánalmait a 
következőkben foglalta össze:

„Hogy a szőnyegen forgó autonómiai intézményt úgy alkossuk, 
úgy szervezzük, miszerint a várakozás szükségének és előnyeinek érzetét fel
ébresztve, egyházunk minden rendű tagjait és híveit szorosan füzzük az egy: 
házhoz; hogy azon határok között, melyeket az egyház sértlietlen szervezete



48 SIMOR JÁNOS ÉLETE.

kijelel, a világi képviselet az egyházi és iskolai ügyek körében oly befo
lyásban részesittessék, mely azt jogainak gyakorlására és kötelességeinek 
teljesitésére egyaránt buzdítsa; hogy az uj intézmény egyházunkban a 
belbékességet ápolja s szilárdítsa és az egyházi és világi tagok között a 
kölcsönös bizalom éltetője legyen, miszerint ezáltal hazánk ősi kath. la
kossága minden irányban azon fokra emelkedjék, mely azt nemcsak nagy 
többségénél fogva, de bátran állíthatjuk, erkölcsi s szellemi tekintetben is 
megilleti; hogy a kath. egyház és a kath. nép hazánkban az autonómiai in
tézményben újabb garantiát birjon mind vallásszabadságának biztonságára, 
mind egyházi s iskolai önkormányzatának függetlenségére oly mérvben, 
mely az apostoli király legfőbb véduraságán kivül semmi más jogos be
avatkozást nem ismer, mint azt, melyet, mint államszükséget minden más 
vallásfelekezet elfogadni tartozik; hogy végre az uj intézmény képesekké 
tegyen bennünket mind az egyház s főleg a lelkipásztorkodás szükségle
teinek megfelelni, mind a kath. ifjúságnak, a falusi iskolától kezdve fel
felé az egyetemig, oly nevelést és képzést biztositani, mely Isten előtt 
kedves legyen, de a világ szellemi haladásának színvonalán is álljon s 
hogy igy minden újabb kath. nemzedékben a hazának értelmes, életre 
való, királyához hű, törvénytisztelő s rendületlen újabb támaszt ad
hassunk.“

Úgy látszott, hogy a körülmények, melyek között a nevezetes 
mozgalom ekkor megindult, kedvezők az ügyre nézve. Azonban az 1871. 
év márczius havában Budapesten tartott tanácskozmányok folyama mást 
bizonyított. Mutatkoztak u. i. törekvések, nyilvánultak téves nézetek, me
lyek ugyancsak veszélyesekké válhattak volna az egyházra nézve. Han
goztattak elveket, melyekre az autonómiát a katholiczizmus határozott kára 
nélkül fektetni nem lehetett volna. A prímás azonban országszerte bá
mult bölcsesége, tudománygazdag beszédei és hatalmas ékesszólása által 
szerencsésen keresztül vitte, hogy az egyedül helyes szervezet jutott dia
dalra. E szervezetet a herczegprimás egy 10 tagú bizottság élén 1871. 
jun. 12. felterjesztette ő felségének, ki a küldöttséghez intézett szavaiban 
kilátásba helyezte, hogy az ügyet tárgyaltatni fogja és gondja lesz, hogy 
a katholikus hívek érdekei kielégítve legyenek. Az ügy azonban még nem 
lön elintézve. A herczegprimás azóta is folyton foglalkozott az „epochá- 
lis eszme megoldásával“ és a legújabban megindult mozgalom iránt is 
élénk érdeklődést tanúsított.
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IX.

Az egyházi önkormányzat ügyében kifejtett lelkes és kitartó 
tevékenysége a herczegprimásnak országos örömet okozott. De ez általános 
örömet nem sok idő múlva épp oly általános szomorúság és aggodalom 
váltotta fel. Megdöbbent minden igaz honfiúi kebel, midó'n 1872. márczius 
hó vége felé azon hir áradt szét a hazában, hogy az osztatlan tisztelet- 
és szeretetnek örvendő' herczegprimás veszélyesen megbetegedett.

A megeló'zó' évek állandó fáradalmai nehéz próba tárgyává te
hették a herczegprimás egészségét. Azonban életeró's szervezete, mértékle
tes életmódja, s z ív ó s  természete diadalmasan küzdöttek a szakadatlan 
munka emésztő hatásával.

Viruló egészségnek örvendett, midó'n a mondott év márczius 
21-én a reggeli órákban, miséjének végzése után hirtelenül rosszul lett. 
Dr. Feichtinger Sándor, majd a helybeli katonai törzsorvos is ágyához 
siettek. Látván, mily súlyos a baj, tanácsolták, hogy Budapestről vagy 
Bécsből liivassék egy szakértő műtő, mert a veszélyes helyzetben csak 
szerencsés operáczió segíthet.

E tanács folytán Dr. Pita lön meghiva Bécsből. Pita azonban 
éppen beteg lévén, személyesen nem jöhetett és Dr. Podhraczky Frigyes 
tanárt küldötte a magas beteghez. Podhraczky 22-én reggel érkezett 
Esztergomba és vizsgálat alá vevén a bajt, feltétlenül műtétet ajánlott, 
melyet még az nap, d. u. 3 és 4 óra között a Gondviselés különös ke
gyéből oly szerencsésen hajtott végre, hogy a magas beteg élete meg 
lön mentve.

Mielőtt a műtét kezdetét vette, Panlovics Demjén sz. Ferencz- 
rendü atyának meggyónt és magát Isten s a bold. Szűz ótalmába aján
lotta. Páratlan lelki erőt tanúsított a fájdalmas műtét alatt. Végeztével a 
veszélyes baj úgyszólván egyszerre megszűnt. Láz nem jelentkezett és a 
seb sem okozott nagyobb fájdalmakat.

Harmadnapon, 24-én, pálma-vasárnapján már sz. misét hallga
tott, melyet Szabó József püspök végezett szobájában és megáldozott. Zöld- 
csötörtökön — 26-án — Dr. Dankó József misézett szobájában és áldoz- 
tatta meg. Ezután javulása napról-napra nagy haladást tett, úgy hogy 
ápril 10-én Podhraczky megengedte, hogy felkelhessen. Tiz nappal később 
— 20-án — már elhagyta szobáját. Legelső útja ekkor a Bakács
kápolnába vezette, a hol misét mondott és felgyógyulásáért hálákat
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rebegett. A következő napon az egyházmegye összes templomaiban Dur- 
guth József ált. érseki helynök rendelkezése folytán ünnepélyes „Te 
Deum“-ok tartattak.

Az egész ország őszinte részvéttel kisérte súlyos betegségében. 
0  felsége pedig naponkénti tudósitást kért állapotáról.

Hálából már 25-én egy Szakolczáról szerzett, régi művű, stílsze
rűen megujitott értékes kelyhet és drága miserubát ajándékozott a székes
egyháznak, később pedig egy párját ritkitó, remek szentségtartót készit- 
tetett. A gyönyörű rajzot Lippert József lovag szolgáltatta. A remekmű 
haute-renaissance stílben van tartva, talapzatán szép zománczozásban az 
ajándékozó czimerével. Súlya 60U db. arany. Ekiti 165 db. gyémánt azon 
fönséges mellkeresztből, melyet ő felségétől kapott a koronázás alkalmá
ból. A talapzat legszélső körzetén e szavak hirdetik az ajándékozás alkal
m át: „XXII. Martii 1872. medici manu e mortis ereptus faucibus, ideoque 
Deo gratus fieri et datoe a coronato Rege crucis lapidibus ornari jussit Prine. 
Primas Joannes Simor. “ „1872. márczius 22. orvos keze által a halál tor
kából kiragadtatván, hálából Istennek készíttette és a koronázott királytól 
kapott kereszt köveivel ékítette Simor János herczegprimás. “

X.

Simor János lelkületének fénypontját mély, benső vallásos meg
győződése, renditbetlen hite képezte. Elénk hitéből, mely minden gondo
latát, szavát, cselekedetét átlengette, melynek kristálytiszta forrásából szent 
lelkesedését, lelki erejét merítette, mintegy önkéntelenül folyt azon tánto- 
rithatlan ragaszkodás, melylyel az apostoli sz. Szék iránt mindenkor visel
tetett, melyen — mint maga mondja — »egész szivével“ függött.

Bizonyítják ez érzelmeit sűrű zarándoklásai Rómába. Tanúságot 
tesznek róla hódolatának sokszoros külső nyilvánításai. Hangosan hirdetik 
sz. beszédei, melyekben alkalom adtával mindig nemes hévvel, elragadta
tással szól az egyház feje iránt köteles tiszteletről, szeretetről, ragaszko
dásról és gyujtóan lelkesít azok tanúsítására.

Ismerte e tényt Róma is. Tudta, hogy hűsége szilárd és nincs 
földi hatalom, mely annak megrenditésére sikerrel ostromolhatná. Ismerte 
azonban Róma Simor János magas egyházi érdemeit is. Bő tudomása 
volt feddhetlen életéről, nagy tudományáról, bőkezűségéről, hatalmas al
kotásairól. Misem tehette tehát kérdésessé, hogy számára is nyitva áll 
azon legmagasabb egyházi kitüntetés, melyben a római sz. Szék elődeit,
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legalább is azok túlnyomó nagy részét, magas egyházi és közjogi állásuk, 
jelentékeny politikai befolyásuk folytán is részesítette. A politikai viszo
nyok azonban mindinkább késleltették azon legmagasabb egyházi kitün
tetést, melyet Simor János számára az egész ország már régóta óhajtott, 
sőt a dicsó' uralkodó kieszközölni meg is kísérlett.

r t
Már 1868-ban nyilvánította ki 0  felsége a b. e. IX. Pius pápa 

előtt, mennyire óhajtaná, hogy birodalmában legalább két érseket diszi- 
tene fel a bibornoki méltósággal. Az egyik a salzburgi érsek, a másik a 
magyar primáš volt, kiknek a felség e kitüntetést osztályrészül óhajtotta.

Ugyanazon idő körül azonban III. Napoleon is hasonló kéréssel 
fordult a sz. Székhez. Kérelmét IX. Pius fontos okoknál fogva nem tel
jesíthetvén, nehogy Napóleont megsértse, 1868. és 1869-ben egyátalán 
nem adta senkinek a bibornoki föveget. Közbejött még a szerencsétlen 
1870. év is, mely a szentséges Atyát államától és szabadságától meg
fosztván, csaknem lehetetlenné tette, hogy idevonatkozó jogát gyakorolja. 
Több év folyt tehát le anélkül, hogy bibornoki méltóságot adományo
zott volna. Csak az 1873. deczember 22-én tartott konziztoriumban 
nevezett ki ismét bibornokokat, nevezetesen 12 és ezek között Simor 
Jőmos is szerepelt.

Karácsony ünnepe volt! A herczegprimás a főszékesegyházban 
végezte az istenitiszteletet, misézett és prédikált.

Féltizenkettő körül visszaérkezvén palotájába, asztalán egy leve
let talált, melyben Crispolti Cézár őrgróf, pápai nemes testőr tudomására 
hozza, hogy bizonyos pápai iratokkal hozzá érkezett. Megjegyezte még, hogy 
a primáši palotához közel fekvő „Fürdő vendéglőben“ van szállva.

Pár perez múlva a prímás legdiszesebb fogata állott a nevezett 
vendéglő elé, hogy a pápa megbízottját palotájába szállitsa. Ekkor érte
sült a prímás, hogy a deczember 22-iki konziztoriumban bibornokká lön ki
nevezve és az érintett iratok az ezen tényre vonatkozó okmányok.

„De miért nem értesített sürgönyileg érkezéséről?!“ kérdé a 
meglepetett prímás. „Erre nem volt felhatalmazásom“, válaszolá a küldött. 
„Nekem csak az lön megparancsolva, hogy haladéktalanul jöjjek Eszter
gomba és kézbesítsem az okmányokat. E parancsnak eleget teendő, még 
22-én elindultam Rómából és tegnap este Nánán voltam. Mivel azonban a 
Dunán éjjel átjönnöm nem lehetett, a pályaudvaron töltöttem az éjszakát és 
ma reggel jöttem a városba, midőn már herczegséged a templomban volt.“

Oly lelkiismeretesen hajtotta végre Crispolti őrgróf a kinevezte- 
tés hírének „haladéktalan“ átvitelére vonatkozó parancsot, hogy még 
Bécsben sem állapodott meg és Esztergomból értesítette Mocenni Márius
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nuncziaturai titkárt, Hogy őt bizta meg a pápa a biretum és okmányok 
átnyujtásával ő felségének.

Mocenni 26-án érkezett Esztergomba és 27-én reggel IOV2 óra
kor adta át Crispolti a primáši palota kápolnájában a kis föveget. Jelen 
voltak ezen ünnepélynél a főkáptalan tagjai, a pozsonyi káptalan két 
küldötte, az egész esztergomi papság, a tisztikar főbbjei, a különféle 
hatóságok képviselői, a tanintézetek igazgatói és tanárai és 25 pap
növendék.

Crispolti őrgróf olasz nyelven ékesen adta elő küldetésének czél- 
ját és az összes harangok zúgása s mozsárlövések durrogása mellett át- 
nyujtá a kis bibor föveget. Erre az uj bibornok latin beszédet mondott, 
melyben a szent Atya iránti köszönetét és hálás érzelmeit tolmácsolta. 
Majd a káptalan üdvözletét fogadta. A bibornok egyszerűen de jellemző 
szavakban válaszolt: „Istennek köszönöm, úgymond, hogy annyi méltóság 
és kitüntetés, melylyel az isteni Gondviselés érdemeimen kivül felruházni 
jónak látott, el nem vakitott, kevélylyé, felfuvalkodottá nem tett. Ezen 
uj és legfőbb méltóság sem fog rajtam egyebet változtatni, mint a kül- 
szint. Vagy ha mégis, úgy ez abban fog állani, hogy ha eddig dolgoztam, 
ha eddig fáradtam, ha eddig éjjeleztem, úgy ezentúl még többet fogok éjje
lezni, fáradozni, dolgozni a nagy érdekek javéira, melyek képviseletében 
birom állásomat.“

A bibornoki esküt 1874. január 11-én tette le Budán palotája 
kápolnájában Mocenni Márius apostoli delegatus előtt, Ilaynald Lajos ka
locsai érsek, Perger János kassai, Zalka János győri, Kovács Zsigmond 
pécsi püspökök, továbbá Kruesz Krizoztom pannonhalmi főapát, Császka 
György és Dulánszky Nándor esztergomi kanonokok jelenlétében.

Másnap — január 12. — vette át ő felsége kezeiből a biretu- 
mot a szokásos szertartások mellett, kivéve azt, hogy külön királyi enge
dély folytán nem hatos, hanem négyes fogaton ment a váriakba és nem 
is az udvar, hanem saját fogatán. Budán u. i. nem rendelkezik a királyi 
udvar oly sok készlettel és a bibornoknak sem volt hatos fogata.

Az átvételi ünnepélyt nagy mise előzte meg, melyet Ilaynald 
Lajos érsek végzett. Utána adta át ő felsége a biretumot. Köszönetét 
nyilvánítván ezután a bibornok, a felség kivánatára bement a váriakba 
és áldását adta Mária Valéria főherczegnőre. Mennyire örvendett ő fel
sége kedvelt prímásának magas kitüntetése felett, mutatja legfelsőbb el
határozása, melylyel a nap emlékére Mocenni Márius apostoli delegátus
nak a II., Crispolti Cézár őrgróf, pápai futárnak pedig a III. osztályú 
vaskoronarendet adományozta.
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A szertartások befejezése után, visszakajtatván a bibornok palo
tájába, a miniszterek és magas méltóságok üdvözleteit fogadta, előhirnö- 
keiül azon ünnepélyességeknek, a melyek e ritka alkalomból Esztergom
ban tartattak és a melyek járadékát a január 18-án, a primáši palotában 
adott diszebéd képezte.

Mindezen ünnepélyeken résztvettek Mocenni Márius és Crispolti 
Cézár is és 19-én hagyták el Esztergomot, magukkal vivén ó' felsége azon 
kitüntetéseit, melyekkel ó'ket ez alkalomból feldíszíteni kegyeskedett.

A bibornoki méltóság az egyházi hierarchia legmagasabb rang
fokozatát képezi. Nagy kiváltságai között a legelső' bizonyára azon előjog, 
melylyel a pápaválasztásnál szavazattal bir. Magas jelentőségénél fogva 
adományozásának utolsó szertartásai is rendszeriut Rómában szoktak le
folyni, a hol a pápa végzi a szájnyitást, a bibornoki kalap és czim, 
valamint a saphir gyűrű átadását.

A jelzett szertartásokra 1874. junius 8. indult a bibornok Ró
mába, ezúttal ötödször. Esztergomból Csúszka György, már akkor kineve
zett szepesi püspök és Rajner Lajos hgprimási levéltárnok kisérték. Bécs- 
ben még Lippert József lovag, mríépitész csatlakozott a kísérethez, mely
lyel junius 10-én hagyta el a birodalmi fővárost és 12-én érkezett Rómába.

O Szentsége 14-én fogadta először az uj bibornokot és a 15-én 
tartott konziztoriumban végezte a fentebb érintett szertartásokat, kivéve 
a bibornoki kalap átadását. A szerencsétlen római viszonyok miatt nem 
látszott lehetőnek s czélszerűnek, hogy a pápa a kalapot is megadja. Ké
sőbb azonban a sz. szék ismét mást határozott és gyakorolni kezdette e 
jogát. E körülmények folytán Simor János a bibornoki kalapot csak ké
sőbben, az 1879. szeptember 22. tartott titkos konziztoriumban és igy már 
XIII. Leo kezeiből vette át.

Trónját a neki adományozóit, a Tiberis szigetén épült sz. Ber
talan egyházban jun. 22. foglalta el a délutáni órákban. Templomában 
remek latin beszédet tartott. Meghatottan foglalja el, úgymond, bibornoki 
jogainak e helyét, hol közvetlen előde a nagy belgiumi prímás, Stercks 
bibornok volt, a hires lőweni katli. egyetem megalapítója. Egy másik előde 
gr. Batthyányi esztergomi érsek volt, kinek nagy erényeit és érdemeit kell 
utánoznia, ha méltó utóda akar lenni. Örül is azonban, főleg azért, mivel 
e templomban őriztetik sz. Adalbert érsek és magyarországi hittérítő nagy 
ereklyéje, jobb keze, mely a magyarok első apostolát és sz. királyát meg
keresztelte. Örül, mivel e templom bírja sz. Bertalan testét, kinek mindig 
hő tisztelője volt. Nem is tartóztathatja magát, hogy emléket ne vigyen 
magával e sz. falak közül. E szándékát megvalósítandó, felnyittatta sz.
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Adalbert ereklyéjének szekrényét, melybe jobb keze volt zárva és abból 
egy részt vett el, melyet Esztergomba hozva, értékes tartóba foglaltatott 
és a főszékesegyháznak ajándékozott, hogy ott örökös tisztelet tárgyát 
képezze. A tartány felirata a következő': „E brachio Romae servato s. 
Adaľberti AEppi. Martyris. Adtulit et heic locavit Joannnes Card. Simor. 
a. I). 1874.“ Néhány nappal előbb, 19-én, letette az esküt, mint az „In
dex sz. gyülekezetének“ tagja.

Nem hosszú ideig tartózkodott ez alkalommal a bibornok lló- 
mában. Már 30-án haza felé indult és julius 5-én Bajoson állapodott meg. 
hogy kikerülje a nagyszerű fogadtatást, melyet Esztergom julius 5-éu 
számára készitett. Az ó'szinte tisztelet és szeretet azonban sokkal mélyebb 
volt a város lakosságában, hogysem nemes elhatározásától tágíthatott 
volna. Midó'n másnap haza érkezett, ismét talpon volt az egész város és 
a Duna partján lelkesült óvácziókkal fogadta.

XI.

A nap, ha délpontjához ért, a legbó'vebben árasztja szét tüzes 
sugarait. Simor bibornok életének napja is a zenithre emelkedett. A leg
magasabb egyházi méltóság, oly kitüntetés lón osztályrészévé, a minővel 
vajmi kevés halandó dicsekedhetik és a mely méltán tekinthető határvo
nalnak egy férfiú életutján.

Határvonalat képezr a bibornoki méltóság az ő életében is. Mily 
természetű azonban a jelleg, melyet ezutáni élete magán hord, azt leg
hívebben jellemzik saját azon szavai, melyekkel e méltóság’ elnyerése után 
nála tisztelgő káptalana előtt azon elhatározását fejezte ki, hogy a Gond
viselés e kiváló kegyét csak ösztön gyanánt fogja tekinteni arra, liogv 
még odaadóbban fáradozzék, mint eddigelé.

Szavait a legteljesebb mértékben váltotta be. A következő évek 
története nem egyéb u. i., mint hatalmas alkotásainak szakadatlan lán- 
czolata. Nem múlt ‘el év, melyben valami nagyobb alkotást ne létesített, 
jelentékenyebb alapítványt ne tett volna. „Év év után múlik — írja egy 
levelében — és minden múló pillanat figyelmeztet, hogy élve az alka
lommal tegyünk, hassunk és alkossunk! “ Magasztos gondolat, dicső elv 
rejlik e szavak alatt. Magasztosabb azonban a hűség, melylyel e meggyő
ződésének megfelelőleg cselekedett; bámulatosabb a mód, melylyel ez 
elvét érvényre juttatta.

Néhány héttel visszaérkezése után Rómából, hová bibornoki jel



vényeinek átvétele czéljából utazott, 1874. augusztus 27-én felszentelte az 
esztergomi vár oldalában diszlő „Sz. István-kápolnát“, melyet nagy költ
ségen újíthatott meg. „Örömmel tettem — írja aug. 27-éről naplójában — 
Isten dicsó'ségére és érsekségem legbó'kezűbb alapitójának tiszteletére.“

A következő' évben — augusztus 15. — a „Bakács-kápolnát“ 
szentelte fel, melynek megújítására szintén nagy áldozatokat hozott.

Ugyanezen évben alapította meg a „ Himor-képtárt“, melynek 
műkincseit nagy összegeken vásárolta össze. Létesítette a „Simor-mu- 
zeumíl-ot és „ Simor-könyvtáratu, melyeknek gyarapítására tetemes összege
ket szentelt. Majd méltóságának megfelelő' fényes palotát épített; majd a fő
székesegyházi kincstárt gazdagította; majd a fó'székesegyház remek díszítését 
eszközöltette. Evró'l-évre iskolákat emelt, templomokat restauráltatok, nevelő- 
intézeteket állított; nagy adományokat tett egyes káptalanok számára és 
alapítványokat a lelkészek, segédlelkészek és tanítók javára. Minden év
ben újabb s nagyobb áldozatokat tett le vagy Isten dicsőségének, vagy 
az emberszeretetnek, vagy a nevelés ügyének oltárára. Mondhatjuk, hogy 
minden évben egy-egy maradandó emléket állított nevének! Nemes szi
vének napja életének zenithjén leggazdagabban lövelíte jótékony sugarait.

Csakis nagy alkotásaival kapcsolatban hangzott neve az ország
ban. Különben székvárosára szorítkozott ; elvonultan töltötte napjait. A 
tényleges politikában nem nagy mértékben vett részt. Tudván, hogy az 
ország kormányzásának napjainkban erre külön hivatott orgánuma van a 
felelős minisztériumban, számolt a helyzettel és nem kívánt a kormányzás 
ügyeibe elegyedni. Tekintélyét és méltóságát pedig sokkal magasabbra 
becsülte, hogysem azt a politikai pártküzdelmekbe bevinni, azok esélyei 
által koczkára tenni képes lett volna. Hivatását kimeritettnek tekintette 
abban, hogy mint a magyar katli. egyház feje eleget tett főpapi kötelmeinek 
és egyházát az evangéliumi tanok értelmében bölcsen vezetni ügyekezett.

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy hazájának politikai nagy 
kérdései iránt közönyös volt. Nem ! Oly kérdésekben, melyek az egyház 
érdekeit közelebbről érintették, nem riadt vissza attól, hogy a politikai 
küzdelmek csataterére lépjen. Bátran és határozottan szólalt fel az egyház 
tanainak és jogainak védelmére, ha azokat veszélyeztetve látta és szilárd 
meggyőződésének — mint azt számtalanszor bebizonyította — még akkor 
is leplezetlen kifejezést kölcsönzött, ha álláspontja a kormányéval ellen
tétben állott.

Áldásos munkásságának csendjébe, visszavonult életének egyfor
maságába rendszerint csak oly fontos események hoztak változatosságot, 
a melyek vagy az egyház, vagy saját életében merültek fel.
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Ily nevezetes esemény volt, midőn 1878. február 7-én, a dél
utáni órákban IX. Pius az élők sorából elköltözött. Az egész katholikus 
világ és vele Magyarország is a legmélyebb gyászba borult.

A bibornok február 8-án gr. Andrássy Gyula külügyminisztertől 
vette a legelső gyászhirt. Rögtön intézkedéseket tett egyrészt az egyház 
fejét megillető tisztelet külső kifejezésére, másrészt pedig utazására Ró
mába. Elrendelte, hogy Esztergomban három napon keresztül a város 
összes templomaiban reggel, délben és este egy-egy óráig harangozzanak, 
a főszékesegyházban pedig febr. 11. ünnepélyes „Requiem“ tartassák.

Másnap, 9-én, — mint az egész utat, a temetést s választást 
bőven ismertető naplójában találjuk — Szántóffy Antal kanonok, Lippert 
József lovag és Maszlaghy Ferencz levéltárnok kiséretében útnak indult. 
Bécsben fogadtatáson volt ő felségénél, ki a választás ügyében hosszasab
ban tanácskozott a bibornokkal, kit azon nagy kegyével tüntetett volt ki, 
hogy ráruházta a veto-jog esetleges gyakorlatát. Mennyire érdeklődött ő 
felsége a pápaválasztás iránt, mutatja azon tény, hogy másnap, 10-én, 
újból fogadta a bibornokot és vele ismét hosszabb ideig beszélgetett a 
választás felől, melyre nézve különösen kettőt óhajtott, nevezetesen, hogy 
a konklavé Rómában és ne máshelyütt tartassák ; továbbá, hogy a vá
lasztás lehetőleg rövid idő alatt megejtessék.

Délután Schwartzenberg és Kutschker bibornokokkal együtt in
dult el Bécsből. A pályaudvarban Jacobini Lajos pápai nunczius is meg
jelent, hogy a bibornokoktól búcsút vegyen. Február 12-én érkezett az 
örök városba. Legelső útja a helyhez vezette, hol a nagy nevezetességű 
pápa ravatalra volt helyezve. Résztvevén az összes szertartásokon, melyek 
a pápa végtisztessége alkalmából tartattak, február 18-án d. u. három 
órakor a konklavéba vonult, mely mint ismeretes, nem volt hosszú 
tartalmú.

Volt ugyan nézeteltérés a választó bibornokok között, de túl
nyomó része Pecci Joachim, bibornok, azon nagy szellemű férfiú felé ha
jolt, kinek egész múltja mutatta, hogy a Gondviselés nagy dolgok mű
velésére jelelte ki. A választás február 20-án szerencsésen megtörtént. A 
jelenvolt 60 bibornok közül 44 Pecci Joachimra szavazott, ki ..az isteni 
Gondviselés intézkedését látván a választás eredményében“ azt elfogadta 
és a „XIII. Leo“ nevet vette fel. A választást eldöntő 44 szavazat között 
volt Simor János bibornoké is !

Említést érdemel azon felszólalása, melylyel a szavazások alkal
mával egy vitás kérdést elintéznie sikerült. A pápaválasztás — mint is
meretes — titkos szavazás által történik. Hogy a szavazó valóban titokban
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maradjon, jeleltjének nevét minden bibornok egy lapra írja, azt össze
hajtva idegen pecsétnyomóval pecsételi le, rá, kívülről egy tetszésszerinti 
szót, mondatot s számot ir és aztán rövid imát mondva, bebocsátja az e 
czélra felállitott kelielybe. A bold, bibornok jelszava például e szentirási 
mondat volt: „Dominus illuminatio mea11. „Az Úr az én világosságom" 
(Zsolt. XXVI. 1.); száma 50. A papirlap lezárásához Lippert József 
pecsétnyomóját használta.

Történt, hogy egy bibornok tévedésből saját pecsétnyomójával 
zárta le a szavazó lapot és összeolvasván a szavazatokat, kitűnt, hogy a 
megválasztatáshoz szükséges két harmadrész szavazatot senkisem nyerte el 
a bibornokok közó'l. A pápaválasztás rendje szerint most az úgynevezett 
„hozzájárulási" folyamatot kellett volna megejteni. Kérdés támadt azon
ban, vájjon miután a jelzett tévedés történt, érvényes-e az egész szavazás’? 
A bibornokok többsége ugyan a szavazás érvényessége mellett volt, de 
az ellenkező' nézetet valló kisebbség tüzesen védelmezte álláspontját. Miután 
a többség szószólója Bilio és a kisebbségé Frajiclii bibornokok többszörö
sen felszólaltak, de az ügy végeldöntését kieszközölniök nem sikerült: 
felemelkedett Simor bibornok és ékes latin beszédben kifejtette, hogy a 
jelzett tévedés miatt magában véve nem- tartaná kétségesnek a sza.vazás 
érvényességét, mivel ez esetben — hasonló tévedés könnyen fordulhatván 
elő bármikor — tulajdonkép sohasem lehetne pápát választani. A legfon
tosabb dologról lévén azonban szó, nehogy talán valakinek lelkiismeretét 
nyugtalanság gyötörje, vagy a választás érvényét támadhassa meg valaki, 
mondja ki a bibornokok magas testületé, hogy a jelen szavazást érvény
telennek tekinti és uj szavazást rendel. A közvetítő ajánlat tetszéssel ta
lálkozván, elfogadtatott és az uj szavazás el lön rendelve.

Február 26-án hagyta el Rómát és márczius elsején érkezett 
Eécsbe, hol 2-án Ő felsége fogadta és meghallgatván előterjesztését a tör
téntek lefolyásáról, örömét fejezte ki a felett, hogy a választás oly sze
rencsésen és gyorsan végződött. Köszönetét mondott egyúttal a bibor- 
noknak, hogy óhajának teljesítése körül úgy ő, mint a többi ausztriai és 
magyar bibornok is oly készséges szolgálatokat tett.

Örömmel töltötték el a bibornok szivét a nemeskeblü felség e 
nyilatkozatai. Szavaiban újabb bizonyitékát láthatta u. i. azon gondosság
nak, melylyel az egyház ügyei és vele népének érdekei iránt is viseltetik.

Bécsből még az nap székvárosába utazván, kedves meglepetés 
gyanánt vette észre, mily lelkes fogadtatást készítettek itt számára. A 
nánai indóháznál a megyei tisztikar várta megérkezését és ékes szavakkal 
üdvözölte a megyei alispán Kruplanicz Kálmán, a város és megye leg-
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őszintébb örömét fejezve ki, hogy magas személyét viruló egészségben 
ismét körében birhatja. Este lévén az idő, Párkány és Esztergom fénye
sen ki volt világitva. Palotájában pedig a főkáptalan, az egész papság és 
a város összes előkelőségei össze voltak gyülekezve, hogy a szeretett főpa
pot oly hosszú távoliét után láthassák és tisztelhessék.

Látható örömmel vette a nemesszivti bibornok a gyöngéd figye
lem e nyilvánítását. Még nagyobb örömmel töltötte el azonban a tudat, 
hogy immár a harmadik oly világtörténeti nevezetességű eseményben vett 
részt, a minők egy ember életében nem igen szoktak előfordulni. Még 
kevésbbé pedig történik meg az, hogy egy főpap királykoronázáson, egye
temes egyházi zsinaton és pápaválasztáson oly tettleges szereppel birjon, a 
minőt ez eseményeknél Simor János játszott.

E világtörténeti nevezetességű események mellett azonban saját 
személyére vonatkozólag is fordultak elő életében oly mozzanatok, a me
lyek a legnagyobb ritkaságok közé sorozhatok.

XII.

Rendkívül érdekes, mivel a legnagyobb közvetlenséggel irt nap
lójában, minden év elején hosszabb-rövidebb, a tényleges viszonyokra 
vonatkozó reflexiókat találunk.

Ily reflexióval vezeti be az 1882. évet is és a következőket irja :
„Püspökségem X X V ,  érsekségem X. éve ez! (A „X.“ szám nyilván 

tolihiba, mert tudvalevő, hogy a XV. volt.) Istentől, az élet és halál Urá
tól fog függni, vájjon haszontalan szolgáját, „servum suum inutilem“ — 
mint nagy alázatossággal irja — kit oly sok jótéteménynyel halmozott el, de 
a kire oly nagy munka-, gond- és aggodalomteljes terheket rótt, tűrni fogja-e 
még ezen s néhány más éven keresztül e földön. Különben, a mint O akarja, 
úgy legyen.“

Alább pedig junius 27-én ezeket ir ja : „Kora reggel . . . .  el
hagytam Esztergomot és a Duna jobb partján indultam útnak Bajosra, 
a hol 28. és 29-én tartózkodtam . . . Junius 29-én szenteltettem u. i. 
püspökké 1857-ben és azért távoztam e napra Esztergomból, mivel nem 
akartam zajos ünnepségek tanúja lenni és az üdvözlők sokaságát fogadni."

Az egész ország örömtől dobogó szivvel várta a dicső nap fel- 
virradtát. Mindenfelé lelkes ünnepségekre készültek, hogy a ritka jubi
leum alkalmából leróliassák leghőbb tiszteletük, lángoló szeretetük és há
lás ragaszkodásuk adóját azon Férfiú iránt, ki dicső hivatásával járó szent
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kötelmeit a legnagyobb buzgalommal, állandó hűséggel, valódi bölcseség- 
gel teljesitvén és nagylelkű áldozatkészségének számtalan jelét adván, az 
egyházi élet terén épp úgy, mint a haza jól felfogott érdekei körül a 
legmaradandóbb érdemeket szerezte magának.

Az egész hazai sajtó megünnepelte a napot és lélekemelő' mél
tánylásban részesítette a nagy érdemekben gazdag Fó'pap tevékenységét.

„A magyar kath. egyház fejének jubileuma — Írja e napon 
ünnepi számában egy tekintélyes napilap — országos ünnep. Habár az 
ünnepelt szerénysége kitér minden fény és pompa elől, a hódolat és tisz
telet annál őszintébben nyilvánul. A mostani bibornok kiváló egyházfeje
delem. Még azon fényes sorozaton is számot tesz, mely Pázmánytól az ő 
primásságáig nyúlik. Ezzel sok, de való van mondva.“

„Orömteljes nap ez az egész országra — mondja egy másik lap 
— mert alkalom nyílt, hogy a meggyőződés szivből fakadó közvetlensé
gével ünnepelhesse hazánk nagy fiát, kit a magyar nemzet felett őrködő 
hatalmas és jó Isten kiválasztott, hogy lelki őre legyen ama dicső vallá
sosságnak, mely nemzetünket nagygyá tette és annyi sok századon tör- 
hetlenül fentartotta . . . .  Püspöksége óta mint fénylő vezércsillag ragyo
gott ezen isteni küldetés pályakörében . . . .  Mert az ösvénveken, me
lyeken halad, mindenütt a vallásosság, a vigasz, a gyarapodás, a jólét és 
kultúra maradandó virágos kertjei támadnak.“

Mennyire volt országos a készülődés, mily általános volt a lel
kesedés az ünnep alkalmából, mutatták a pazar fénynyel, drága ékitések- 
kel kiállított, hódolatteljes üdvözleteket tartalmazó diszalbumok, melyek e 
napon a bibornok palotájában felhalmozódtak; a szebbnél-szebb alkalmi 
ódák, dicsköltemények, emléklapok, melyek tiszteletére nagy számban ki
adattak és a haza legkiválóbb egyéneinek távirati üdvözlései, melyek a 
hazából és a külföld számtalan helyéről Esztergomba érkeztek.

Székvárosa fényes ünnepélyt rendezett. A megelőző nap alko
nyán a város összes harangjai messzire hangzó ércznyelven hirdették a 
következő nap örvendetes jelentőségét. Másnap virradóra a vár ormairól 
szertezugó ágyúdörgések mintegy varázsütéssel ünnepies hullámzásba hoz
ták a lakosságot, mely 9 óra felé sűrű csoportokban tódult a főszékes
egyház felé, hogy az ott tartott hálaadó-istenitiszteleten résztvehessen. 
Az ünnepi misét Szabó József felszentelt püspök végezte, az ünnepi szó
noklatot pedig Krotký József tartotta. Ugyanezen alkalomra jelent meg 
Knauz Nándor „Monumenta Ecclesiae Strigoniensis“ czimü nagy mun
kájának II. kötete.

Személyesen csak a főkáptalan tolmácsolta hódolatát jun. 26-án,
8*
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miután báró Hornig Károly akkori irodaigazgató által a másnapra terve
zett elutazásról értesült. Szajbély Henrik czimz. püspök tolmácsolta a ío- 
káptalan és a papság érzelmeit és átnyújtotta a nehéz arany-érmet, me
lyet az örömnap emlékére készíttetett és a következő feliratokkal látta
tott el. Az egyik oldalon a bibornok jól talált mellképe körül e sza
vak állottak:

„Joannis B. Card. Simor P. Primatis R. A. Eppi Strigoniensis.“
A másik oldalon pedig a főkáptalan jelvényei körül a következő 

szavak voltak olvashatók:
„Episcopatus A. XXV. 1882. die 29. Junii Cum. Jubilo. Recolit. Metro

politanum Capitulum. “
Más fogadás nem történt. A bibornok u. i. sohasem volt barátja 

a zajos ünnepségeknek. Félrevonult tehát ez alkalommal is, hogy csend
ben, annál buzgóbban rebeghessen hálát a Mindenhatónak ama kegyéért, 
melylyel e napot megérnie engedte. Nemcsak szóval mondott azonban 
hálát, hanem tettlegesen is nyilvánitotta azt, részint a nagyszombati káp
talan segélyezésére és a Székesfehérvárott állítandó árvaház javára tett 
százezer frtos fejedelmi alapitványai, részint két nagyszerű műalkotása 
által. Az egyik a főszékesegyházban emelt, Della-Vedova Péter művészi 
vésőjét magasztaló remek Pázmány-szobor, mely deczember 8-án állíttatott 
fel; a másik az uj primáši palota volt!

Igen szerény, szűk, egy emeletes épület volt a palota, mely a 
primások lakhelyéül szolgált. Simor János rég feltette magában, hogy a 
primáši méltóságnak megfelelő palotát fog emelni. Szándékát 1881-ben 
valósította meg, elrendelvén, hogy a régi palota helyén, sőt használható 
részeinek átalakításával, saját költségén, uj épület emeltessék. Huszonegy, 
lázas gyorsaságú munkában folyt hó alatt 1882. évi deczember végére 
elkészült a díszes, egyes részleteiben valóban remek palota, melynek a 
főpap finom műizlését és óhajait tökéletesen kielégítő kitűnő terveit Lip- 
pert József készítette.

A jubiláns év méltó záradékául deczember 17-én Márkus Gyula 
apát, dr. Csernoch János titkár, Lippert József lovag és dr. Rapcsák Imre 
főorvos kíséretében Rómába indult, részint hogy a pápa előtt hódolatát 
tolmácsolja, részint hogy egy nevezetes missiót teljesítsen. A magyar szent 
koronához tartozó dél-szláv tartományokban u. i. egy mozgalom indult 
meg ez idő körül, mely nem kevesebbre törekedett, mint a szláv nyelv 
behozatalára a latin helyett az egyházi szertartások végzésénél. Simor Jéi- 
nos aggodalommal nézte e merész, az egyházi élet tekintetéből határo
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zottan káros törekvéseket és a szent ügy iránti lángoló buzgalma által 
indíttatva, egyenesen a pápához fordult, hogy őt a mozgalom jelentősége 
felől tájékoztassa. Fáradságait fényes siker koronázta. A mozgalom ered
ménytelen maradt. Feladatát teljesítvén, rövid egy heti tartózkodás után 
elhagyta az örök várost és decz. 30. érkezett székhelyére. Ekkor lépte 
át legelőször az uj palota küszöbét.

A palota a Víziváros nyugati oldalán, a Duna partján emelke
dik, összeépítve a sz. Ignácz-templommal, mely hajdan a jézus-társaságiak 
tulajdonát képezte. Nagy két emeletes, kettős homlokzattal biró és a Duna 
felől hatalmas kupolával díszített épület. Miuden részében művészies ki
viteli!, előkelő és czélszerű berendezésű építmény. Nemcsak fényes otthont 
nyújt az a magyar katholikus egyház fejének, hanem a tudomány és 
művészet gazdag kincsliázát is képezi. Vitéz érsek fényes palotáját nagy 
magasztalásokkal halmozzák el kortársai. „Az ország legszebb renaissance 
építményének tartatott az“ és az érsek lakásául szolgáló termek mellett 
hatalmas könyvtárt, továbbá az általa gyűjtött festészeti és szobrászati mű
remekek egész tárházát foglalta magában. Mindezt bátran elmondhatni Si
mor palotájáról is. Mint épület méltó helyet foglal el az ország legfénye
sebb palotái között. A benne levő „Simor-könyvtár“ és „Simor-muzeum“ 
műkincsei folytán pedig joggal megilleti a „kis magyar Vatikán“ nevezet.

A megelőző év nagyszerű alkotásai alig voltak még befejezve, 
midőn egy újabb nagy tényével lepte meg az országot. 1883. május ha
vában, annak 30. napján kelt körlevelében tudomására hozta egyházme
gyéje papságának, hogy miután a Gondviselés régebbi terveinek, a minők 
a főszékesegyház építészeti befejezése, az érseki lak felépítése voltak, sze
rencsés foganatositását megengedte, figyelmét és gondoskodását hű mun
katársainak, papságának anyagi helyzetére fordította és kijelenti, hogy 
100,000 irtot tett le a papi nyugdij-alap javára. Közli a nyugdíj-szabály
zatot is, mely a régibb módozatokat előnyösen megváltoztatta. Egyidejű
leg az egyesek által hangoztatott kötelező hozzájárulást a nyugdíj-alaphoz, 
szeretettel visszautasította, hanem melegen ajánlotta, hogy tehetsége sze
rint ki-ki önkéntes adományaival növelje az alapot.

Néhány hónappal később elrendelte, hogy a drégeli vár ormain 
a halhatatlan keresztény hős Szondy György emlékére, ki ott 1552. julius 
9-én vérzett el hazájáért, diszes emlékkápolna emeltessék. A kápolnát, 
melynek tervét Lippert József készité, 1885. október hó 6. személyesen 
szentelte fel, nagy részvéte mellett Hontmegye közönségének, mely az 
ünnepély alkalmára szép érmet is veretett. Az érem egyik fele a kápol
nát tünteti fel a várromokkal s e körirattal: „Emelte Simor J. Bibornok.



_ /
Prímás. Észt. Érsek. 1884.“, mig az ellenkező oldalon a drégeli várhegy 
látható jelen állapotában és e feliratot viseli: „Szondy György Drégelvár 
hősének. 1652. “

Ugyanily hazafias ténye volt még ez évben azon fényes ünne
pély. melyet Esztergomban — október 28. — a török szolgaság alól 
történt felszabadulás kétszázados évfordulójának alkalmából rendeztetett. 
A főszékesegyházban maga végezte a hálaadó istenitiszteletet, utána 
pedig történeti háttérrel biró lelkes beszédet mondott és egy becses al
kalmi iratot is tétetett közzé, m ely: „A kereszt diadala a félhold felett“ 
czim alatt látott napvilágot.

Ha e tettek fényes tanúságai lángoló hazaszeretetének, úgy a 
következő évek nagylelkű intézkedései újabb elévülhetlen bizonyitékai 
főpásztori gondosságának, áldozatkészségének és páratlan szívj óságának.

A papság kellő kiképeztetése mindig fő gondjai közé tartozott. E 
czélból alapított Győrött „kis-szemináriumot“ és rendezte a theologiai tan
folyamot. Ugyanezen törekvéséből származtak azon intézkedései is, melye
ket e téren Esztergomban foganatosított. Érseksége tizedik évében az 1876/77 
tanévre „gyermek-szemináriumot“ alapított a nagyszombati főgimnázium 
mellett, a honnan azt 1885 őszén Esztergomba tette át és elrendelte, 
hogy a növendékek a nyilvános gimnáziumot látogassák. Egy évvel előbb 
az 1884/85. tanév kezdetén, egy uj rendes theologiai tanszéket állított a 
hitelemzés- és neveléstan tárgyai számára, 1888-ban pedig az egész theo
logiai tanfolyamot újjászervezte és a csoport-rendszer helyébe az osztály
rendszert hozta be.

Ugyanezen idő körül 1885. márczius havában határozta el azon 
nagy műalkotás létesítését, mely az esztergomi főszékesegyház kupolájának 
al stucco díszítését, márványozását, a kupola köröndjében levő freskók 
megújítását jelentette. A nagyszerű munka, melynek rajzait Lippert József 
készítette, kivitelét pedig De Torna Antal eszközölte, több, mint másfél 
évet vett igénybe és 1886 őszére készült el. Daczára azonban a roppant 
összegeknek, melyeket e munkálat igénybe vett, még egy nagy alapít
ványra is jutott 1885-ben, midőn márczius 12-én kétszázezer forintot tett 
le a főkáptalannál egy Nagyszombatban emelendő árvaház javára, melyet 
az esztergomi papneveldétől külön vásárolt és czélszerüen átalakított nagy 
épületben helyezett el.

Ez utóbbi alkotásai távolabbi czéljuk mellett, közelebbi rendel
tetéssel is birtak. Hála-tények akartak ezek lenni a dicső főpap részéről 
azon ritka nagy nap emlékére, mely a jövő 1886. év őszén vala bekö
vetkezendő.

62 ___  SIMOR JÁNOS ÉLETE.
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XIII.

A hosszú élet az isteni Gondviselés nagy és ritka kegyei közé 
tartozik. A magyar prímások diszes soraiban többen találkoznak, kiket e 
tekintetben is különösen kegyelt az Eg. Voltak, kik érsekségük 25 éves 
jubileumát ünnepelhették. Másoknak megengedtetett a ritka szerencse, hogy 
áldozárságuk ötvenedik évfordulójának örvendhessenek.

A régi egyház nem ismerte az áldozári jubileumok szokását. 
Úgy látszik, hogy az V. vagy VI. századé az ezen irányú kezdeményezés 
dicsősége. Ez időtől kezdve mindinkább terjedt e divat s ma már általá
nos szokássá lön megünnepelni a napot, mely az áldozárság 25. vagy 50. 
évfordulóját képezi.

Simor János — mint fentebb láttuk — 1882-ben ülte meg 
püspöksége 25 éves jubileumát. Megélte azonban azon szerencsét is, hogy 
mint 50 éves áldozár léphetett az Ur oltára elé! Hű papsága és szerető' 
hazája régóta várta e dicső alkalmat és minden lehetőt elkövetett, hogy 
azt az ünnepelt férfiúra nézve a lehető legörvendetesebbé tegye. Lázas 
tevékenységgel készült különösen a főmegyei papság, hogy mint egy sze
retettől lángoló nagy család méltó alakban rója le hálás ragaszkodásának 
adóját azon nagyszivű atya iránt, ki lelki fiait hő szeretettel szorította 
szivéhez, azok testi-lelki boldogitását különös feladatává tűzte.

Az előkészületi mozgalom a papság részéről Esztergomban 1884. 
november 8-án indult meg, midőn Dr. Majer István püspök elnöklete 
alatt a szükséges teendők végzésére egy 25 tagú bizottság alakult az 
esztergom-városi papság köréből. Szándéklatait, terveit a bizottság min
denekelőtt a főkáptalannal tudatta s miután az november 13. tartott ülésében 
helyeslőleg fogadta a mozgalmat, felhívást intézett november 27-éu az 
egész főmegyei papsághoz és annak hozzájárulását is kérte. Az összes 
papság lelkesülten fogadván a kezdeményezést, misem állott a terv meg
valósításának útjában. A terv maga egy oly irodalmi emlék létesítése volt, 
mely az ünnepelt bibornok életét és alkotásait, tevékenységét és jótéte
ményeit a legfényesebb alakban tárja az ország színe elé. Nagy és szép 
terv volt az. Foganatositása azonban sok munkát igényelt. A papság 
azonban oly lelkesedéssel fáradozott a siker biztosítása körül, hogy a 
munka az aránylag rövid idő alatt az óhajtott alakban szerencsésen elké
szült. Különösen sok munka és gond nehezedett e tekintetben Dr. Majer 
István vállaira, ki a bizottság kérésének engedve, a főszerkesztői tisztet 
elvállalni nem vonakodott.
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Az egyházmegye kiválóbb írói mind közreműködtek és megosztva 
készitették az album tartalmas czikkeit. Majer István püspök, Lietzen-Mayer 
Sándor festő az initiálék rajzain dolgoztak. Lippert József lovag az illusz- 
trácziók terveit készitette. Budapest, Bécs, Velencze és Páris leghíresebb 
műintézetei a képek kivitelében buzogtak. A mű nyomdai kiállításával az 
ország legelső' e nemű intézete, a Franklin-társulat lön megbízva.

Messzeterjedő előkészületeket tett azonban az egész ország is, 
hogy a jubileum napján fényes alakban mutathassa be mély hódolatát és 
hű tiszteletét azon nagy Fia előtt, ki mint egyháznagy és honpolgár 
egyaránt a közszeretet, népszerűség és osztatlan tisztelet tárgyát képezte.

A kormány, a törvényhozás mindkét háza, minden város, megye, 
tanintézet, testület és minden társadalmi osztály valláskülönbség nélkül 
törekedett arra, hogy a nagy napon a tisztelgők soraiban helyet foglal
hasson. írók, költők és művészek vetélkedve siettek tiszteletöket és kegye
letüket méltóan tanúsítani az ünnepelt bibornok előtt.

Ily nagyszerű előkészületek mellett közeledett a jubileum dicső 
napja, mely 1886. október 28. virradt fel. Maga az ünnepelt bibornok 
leginkább azt óhajtotta, hogy ez örvendetes napjára a főszékesegyház ku
polájának díszítési munkálatai elkészüljenek. Ez óhaja teljesült. Aranymi
séjét a díszítés pompájában úszó bazilikában mutathatta be az Urnák.

Látható lévén előre, hogy a jubileum napján Esztergom óriási 
látogatottságnak fog örvendeni, minden el lön követve, hogy az érkező 
vendégek méltó fogadtatásban részesüljenek. Különösen két nagy bizott
ság fejtett ki roppant tevékenységet. Az egyik az elszállásolási, a másik 
a rendező bizottság volt. Az előbbinek Mattyasovszky Lajos, hgprimási 
uradalmi igazgató, az utóbbinak Dr. Helcz Antal polgármester állott élén. 
A rendező bizottság október 20-án kelt felhívásában részletesen tudatta a 
közönséggel az ünnepély sorrendjét; kérte a házak illő feldíszítését, elren
delte 27-ére a kivilágítást, az üzleti helyiségeknek a,z ünnep napján d. e. 
8—11 óráig leendő bezárását és kérte, hogy a 27-iki fáklyásmenetnél 
minél tömegesebben vegyenek részt. A lakosság azonban már régebben 
önként is készületeket tett a nagy napra. A házak tataroztattak; diszittet- 
tek. Az egész város ünnepi színezetet öltött.

Esztergom városa volt már nagy ünnepségek színhelye. A múlt
ban és jelenben egyaránt merültek fel életében mozzanatok, melyek félbe
szakították szokott csendjét és vidám zajt, pezsgő elevenséget hoztak falai 
közé. Magának a primáši széknek is voltak Esztergomban nagy fényű 
országos ünnepei. Gróf Széchy Dénes prímás korában, midőn az esztergomi 
bazilika az egész hazai klérus támogatása s a világiak bő adakozásai se-
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gélyével megujittatott, a felszentelés 1453-ban nemcsak a főpapság s a 
polgári osztály, hanem az ország kormányzójának, a halhatatlan Hunyadi 
Jánosnak vezérlete alatt az ország nagyjainak legnagyobb része is oda se
reglett. Nagy ünnepet ült a város 1856-ban, midőn a jelenlegi főszékes- 
egyház legkegyelmesebb urunk és királyunk magas jelenlétében szentel
tetett fel. Kétségkívül fényes ünnepélyek folytak le ez ős falak között 
Széchenyi Gryörgy, Eszterliázy Imre és Scitovszky János prímások arany
miséje alkalmából is!

Bármily nagyok, bármily fényesek és látogatottak lehettek is az 
érintett ünnepélyek, alig szárnyalták túl annak fényét, melynek Eszter
gom Simor János bibornok aranymiséje alkalmából volt tanúja.

Az ünnep már 24-éu kezdődött. A főrendiház küldöttsége üdvö
zölte e nap a bibornokot. Érzelmeit b. Sennyey Pál tolmácsolta. Utána 
26-án a minisztérium következett. Trefort Ágoston tolmácsolta a kormány 
tagjainak érzelmeit és átnyújtotta a meghatott bibornoknak az összes mi
niszterek által aláirt üdvözlő iratot. Ugyancsak Trefort mondott a diszebéd 
alkalmával is pohárköszöntőt, mely a többi között e jelentőségteljes sza
vakat tartalmazta: „O Eminencziája nagy munkát végzett és elmondhatja 
magáról, hogy nem élt hiába. Múzeumot alapított, folyton istápolta a 
tudományokat és minden alkotása monumentális. A kormány egoisztikus 
óhajtása az, hogy a prímás minél tovább éljen! Mert a mig él, addig a 
primáši szék és a kormány között komoly konfliktus nem képzelhető. 0  
a béke embere ugyan, de jogaiból nem enged és mindeddig szerencsésen 
tudta kívánalmait a körülményekkel összeegyeztetni.“

Másnap — 27-én — már reggeli tiz órakor kezdődött a fogad
tatás. Legelőször papságát fogadta az ünnepelt. Bubla Károly ez. püspök, 
nagyprépost volt a szónok s ő nyújtotta át azt a díszes albumot is, pom
pás kötésben, melyet az esztergommegyei klérus készíttetett a jubileumra. 
A disz-munka, mely e czimet viseli: „Emlékkönyv. Főmagasságu és Fő
tisztelendő Simor János a római sz. egyház bibornoka, Magyarország her- 
czegprimása, esztergomi érsek úr aranymiséjének ünnepére. 1886. Mind- 
szenthava 28. Fölajánlja az esztergomi főegyházmegyei papság", valóban 
nagyszerű emléke e feledhetlen napnak. Két — egy latin és egy magyar 
— üdvözlő beszédet, két költeményt, 33 terjedelmes czikket tartalmaz és 
85 illusztráczióval van díszítve. Folio-alakban, rendkívül tinóm papíron 
van kiállítva és 270 lapot számlál.

E napon vette a bibornok ö felsége legmagasabb kéziratát is, 
melyben őt az ünnep alkalmából a következő szavakkal üdvözli: „Kedves 
Simor herczegprímás! Aldozárságának félszázados évfordulóját kegyelettel

9
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ünnepeli önnel nemcsak a főpásztori kormánya alatt levő' anyaszentegyház 
minden egyes tagja, hanem mondhatni valláskülönbség nélkül az egész 
ország, és pedig méltán, mert önben nemcsak az országnak erényekben 
gazdag első főpapját, hanem a fenkölt szellemű hazafit is tisztelve szereti. 
Örömmel használom fel Részemről is ezen ünnepélyes alkalmat, önnek 
legbensőbb szerencsekivánataimat azon biztosítással kifejezni, hogy évek 
hosszú során át az egyház, úgy mint a trón és az állam körül tántorit- 
hatlan hűséggel szerzett sokoldalú fényes érdemei mindenkor felejthetet
lenek lesznek előttem, kérve az isteni Gondviselést, hogy áldást árasztó 
életét az egyház és a haza javára az emberi kor legvégső határáig tartsa 
meg. Kelt Bécsben 1886. évi október 26. Ferencz József, s. k.

Majd az esztergomi katonaság tisztikara, a benczések gimnáziu
mának tanárai, a budapesti és esztergomi szemináriumok, a bécsi Pazma- 
neum küldöttei következtek. Ezután herczeg Eszterházy Pál nevében Bu- 
bics kassai püspök művészi kivitelű stólát és albát nyújtott át. Eszter- 
gommegye küldöttségét Majláth György gr. főispán vezette. A küldöttsé
gek nyomban fölváltották egymást s a prímás mindenkinek válaszolt.

Időközben a város e jubileum alkalmából diszközgyülést tartott, 
melyen Helcz polgármester alkalmi beszédben magasztalta a prímást és 
felolvastatott a herczegprimás legújabb 30,000 forintos alapitványlevele a 
város elaggott polgárainak fentartására. Az egész közgyűlés testületileg 
vonult a primáši palotába, a polgármester és Takács Géza főjegyző veze
tése mellett. A fogadtatás a legszívesebb volt és a polgármester mélyen 
érzett szavakban sorolta föl ama jótéteményeket, melyekben Esztergom 
részesült a prímás által. A nagyszámú küldöttség a tűzoltók zenekarának 
kisérete mellett távozott el a palotából.

Délután 2 órakor érkeztek meg a főváros, a fővárosi katholiku- 
sok és a képviselőház küldöttségei, melyek szintén az nap tisztelegtek.

Budapest küldöttségét JRáth Károly polgármester vezette, átnyúj
totta az üdvözlő föliratot és a fővárosi diszpolgárságról szóló oklevelet. A 
prímás örömét fejezte ki a főváros részéről történt megtiszteltetés fölött. 
Tudni fogja kötelességeit s ha eddig nem feledkezett meg a fővárosról, 
ezentúl még inkább meg fogja tenni, a mit csak tehet. A hosszas éljen
zés után Királyi Pál a fővárosi katholikusok üdvkivánatait tolmácsolta, 
átnyújtva a nagy diszű pásztorbotot és diszkötésű üdvözlő feliratot. A her
czegprimás meghatottan fejezte ki köszönetét. Az országgyűlési képviselők 
nevében Bégen Gusztáv tartott üdvözlő beszédet.

A fogadtatás egyik fénypontját az ország püspöki karának tisz
telgése képezte, melynek nevében Haynald Lajos biboros-érsek üdvözölte
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latin nyelven a herczegprimást, ki szintén latinul válaszolt. Vannutelli 
bécsi nunczius a pápa üdvözlő levelét nyujtá át a jubilánsnak. A levél 
egész terjedelmében a következőleg hangzott.

„ K e d v e l t  f i u n k , ü d v ö t  é s  a p o s t o l i  á l d á s t !  Nemsokára ismét fel fog virradni 
ama szerencsés nap, a melyen ötven év előtt a szent áldozatot bemutatandó, az oltár
hoz járultál. A múlandó kor ezen nem csekély tartam a alatt annyira kitűntél papi és 
főpásztori erényeid által, hogy sok és nagybecsű érdemet szereztél magadnak nemcsak 
az egyház, hanem az emberi társadalom körül is. Épp azért legkevésbbé sem kétel
kedünk, hogy a magyar nemzet, melynek főpásztorai között az első helyet foglalod el, 
ez örvendetes esemény alkalmából sietni fog irántad való szeretetének, ragaszkodásá
nak és nagyrabecsülésének világos tanujeleit nyújtani. E közös örömben mi is részt 
veszünk kedvelt kunk, a k ik  mindig különös jóakarattal viseltetünk irántad. A miért 
is forrón kívánjuk, hogy Isten épen és sértetlenül tartson meg és buzgón kérjük őt, 
hogy még évek hosszú sorával nyújtsa meg életedet, hogy a nagynevű esztergomi fő
egyházmegye bölcsesóged, szereteted, tudományod és buzgóságod gyümölcseit még 
sokáig élvezhesse. Továbbá pedig szeretetünk jelét is óhajtván nyújtani, ezen leve
lünkkel együtt küldjük Neked drágakőbe vésett arczképünket. Végül teljes szívből 
adjuk apostoli áldásunkat neked kedves fiunk, az esztergomi egyházmegye papságá
nak és népének, valamint az összes magyarországi híveknek. Kelt Rómában, Szent- 
Péternél, 1886. évi szept. hó 21. pápaságunk kilenczedik évében. L e o  p .  p .  X I I I .  s .  k . L‘

tr

0  felsége a királyné a következő táviratban üdvözölte :
„Fogadja Eminencziád sikerdus áldozárságának 50 éves jubileuma alkal

mából legőszintébb szerencsekivánataimat és azon óhajomat, hogy az egek U ra még 
számos éven át engedje, miszerint ön áldásdus működését sz. vallásunk és szeretett 
hazánk javára gyakorolhassa. E r z s é b e t .  “

Rudolf trónörökös szintén táviratilag küldé üdvözletét, mely igy
hangzott:

„Fogadja félszázados áldozárságának mai ünnepélyes alkalmából saját és 
nőm, a koronaherczegné legszivélyesebb kivánatait. R u d o l f . “

Az ünnepély előtti napon érkezett József főherczeg családja és 
Coburg Nándor lierczeg. Klotild főherczegnő sajátkezüleg hímzett gyö
nyörű misemondó ruhát nyújtott át a főpapnak. Este a város fényesen 
ki volt világítva és óriási fáklyásmenet vonult a palota elé.

Az aranymise napja október 28. volt. Gyönyörű őszi nap ked
vezett az ünnepélynek. Az összes küldöttségek, számra nézve 62, 8 óra 
körül a Széchenyi-téren gyűltek össze és impozáns menetben vonultak fel 
a bazilikába, hová a bibornok 83/4 órakor indult el palotájából. Útjá
ban mindenütt óriási közönség képezett sorfalat és tiszteletteljesen üdvö
zölte az egyháznagyot.

A főszékesegyházban, hová csak jegy mellett lehetett az ünnepi
9*
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miséhez belépni, már 8 óra körül gyülekezett az óriási ünnepló' közönség 
és midőn a bibornok megérkezett, már zsúfolásig telve volt.

A legelső helyeket Clotild főherczegasszony és fenséges gyer
mekei, továbbá Coburg Nándor hg. foglalták el, kik a szentély jobb ol
dalán külön karszékeken ültek. A balfelőli kanonok-helyeken az első sor
ban Szapáry Gyula gr., Bedekovich Kálmán és Széchényi Pál gr. miniszterek 
foglaltak helyet. Velők szemben ültek a főváros polgármesterei, az or
szággyűlési képviselők, a szent István- és László-társulat és a küldöttsé
gek tagjai, valamennyien diszmagyarban. A szentély padjai közötti téren 
két sorban a püspöki kar foglalt helyet, legelői Vannutelli pápai nun- 
cziussal és Haynald biboros érsekkel. A bazilika közepén a hajóig a ka
tonaság díszben sorfalat képezett.

Simor prímás teljes bibornoki díszben jelent meg, uszály os bi
bor palástban, a herczegprimási hermelin-gallérban, a szent István-rend 
nagykeresztjével. Balján Haynald bibornok haladt. Az egyházi szertartás
hoz való átöltözködés után megkezdődött az aranymise. A prímás jobbján 
Zalka győri püspök, balján Kovács veszprémi püspök teljesítette a szolgálatot 
és az esztergomi kanonokok segédkeztek a misénél. Az egyházfejedelem a 
mise alatt a főváros által ajándékozott pásztorbotot használta. Ünnepélyes 
hatást gyakorolt, midőn az egyházi zenekar a „Szózatot“ énekelte, melyet 
Takács Imre karnagy az általa ez alkalomra készített misébe illesz
tett bele.

Mise végeztével a prímás a szószékre lépett s erőteljes han
gon egyházi beszédet tartott, melynek tárgyát a katholikus hit isteni 
eredete és az állam és egyház közti béke fentartása és ápolása képezte. 
„Nem engedhettem másnak e beszédet — írja naplójában — mert nem akar
tam oly dicséreteket hallani, a minőktől az ily beszédek áradozni szoktak.11 
Az ötnegyed óráig tartó hitszónoklatot azzal végezte az egy háznagy, hogy 
szive belsejéből áldást kért ő felségére, a hazára, a kormányra és az or
szág minden népére. A beszéd mély hatást tett a hallgatóságra. Az egy
házi szónoklat után a biboros főpap a főoltárhoz ment, Hornig veszprémi 
püspök pedig a szószékről kihirdette, hogy a pápa felhatalmazta a her- 
czegprimást, hogy pápai áldást adhasson. Simor János herczegprimás ez
után megáldotta a pápa nevében a híveket, kik térdelve fogadták az ál
dást. Ezzel ért véget a nagyfényű templomi ünnep. A harangok és mo
zsarak zúgása közt hagyta el a prímás a templomot; utána a főherczegi 
család lépett ki.

A főherczegi család a primáši palotába ment és megreggeliz
vén, Alcsuthra utazott.
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A prímás aztán ismét küldöttségeket fogadott. Legelőször a sz. 
László-társulat küldöttsége üdvözlé, melyet Schlauch Lörincz püspök ve
zetett. Majd a sz. István-társulat következett, melynek nevében Apponyi 
Albert gróf szólott. Utánok több megye, az erdélyi kath. státus, az összes 
káptalanok, s a többi küldöttség tisztelgett. Ekkor fogadta szülővárosának, 
Székesfehérvárnak küldöttségét is, melyet Havranek polgármester vezetett, 
ki a város által készített alkalmi érmet is átnyújtotta, mig az ottani nő
egylet tagjai saját készítményű szép szőnyeget vittek. A fogadtatás a 
legmelegebb volt s a primáš könyekre fakadt.

Délután 2 órakor kezdődött a diszebéd. Négy helyen: a palotá
ban, a szemináriumban, a fürdő-vendéglőben és a dalárda helyiségében 
oszlottak el a meghívottak. A primáši palotában csak kevesen férhettek 
e l; egyedül a főpapság, a főispánok, a küldöttségek vezetői foglaltak itt 
helyet. Az első felköszöntőt az ünnepelt mondta a pápára és az uralkodó 
családra. Haynald bibornok a prímást éltette ékes szavakkal, gr. Szapáry 
Gyula miniszter a kormány nevében szólt, majd Vannutelli pápai nunczius 
latin nyelven a pápa üdvkivánatait tolmácsolta. Ráth Károly a főváros, 
Polónyi Géza a fővárosi katholikusok nevében mondott felköszöntőt.

Még nem is csillapodott le egészen a nagyszerű ünnepségek 
zaja, midőn Esztergom október 30-án újabb rendkívüli ünnepély szín
helye lön.

O felsége a király érkezett a városba, hogy az ünnepelt bibor- 
nokot arany miséj ének alkalmából legmagasabb személyében üdvözölje. 
Magas érkezése az ünnepély legkiemelkedőbb mozzanata, az ünnepelt 
legnagyobb kitüntetése, a dicső nap ünnepségeinek koronája volt.

0  felsége külön udvari vonaton jött Budapestről Tisza Kulmám 
miniszterelnök, Topp főszárnysegéd, Pápay udv. tanácsos és még két más 
katonai méltóság kíséretében. Az indóháznál dr. Majer István, br. Hornig 
Károly püspökök, Pellet József kanonok, a hatóság részéről pedig gr. Maj- 
láth György főispán, Kruplanicz Kálmán alispán, dr. Helcz Antal pol
gármester jelent meg üdvözlésére. A városba érkezvén, egyenesen a pri
máši palotába ment s ott a bibornokot legelőször saját lakásán üdvözöl
vén, fogadta a küldöttségeket. A legelső küldöttség a papságé volt, me
lyet a bibornok maga vezetett ő felsége elé. Rövid üdvözlő beszédében 
kérte ő felségét, „fogadná kegyesen az ő, valamint főkáptalana és pap
sága hódolatát és azon jobbágyi törhetlen hűségét, melyben magát sem 
ő, sem főkáptalana, sem papsága fölülmulatni senki által sem fogja en
gedni.“ 0  felsége erre a következőleg válaszolt:

„A magyar kath. egyház prímásának székhelye, az első apostoli
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elődöm, sz. István király dicső emléke által megszentelt ős Esztergom 
iránt mindenkor sok kegyelettel viseltettem. A kegyelet njabb nyilvá
nítása mellett, köszönettel fogadom hódoló tisztelgésöket s szivemből kí
vánom, engedje az isteni Gondviselés, hogy szent hivatásukat az egyház 
és a haza javára még évek hosszú során át jelenlegi érdemdús föpásztoruk 
bölcs vezénylete alatt és annak 'példája nyomán teljesíthessék.“

A küldöttségek fogadása után 0  felsége a bibornok kalauzolása 
mellett megtekintette a város nevezetességeit, majd a primáši palota gaz
dag gyűjteményeit, résztvett a tiszteletére adott diszebéden és d. u. 38/4 
órakor elhagyta a legmagasabb látogatása által olyannyira megtisztelt bi
bornok szerény székvárosát.

Nem hagyhatjuk el ez ünnepélyt a nélkül, hogy fel ne soroljuk 
azon főbb irodalmi termékeket, melyek annak alkalmából közrebocsátva 
lőnek. Legnevezetesebb, valóban monumentális emléke e napnak a fen
tebb említett „Emlékkönyv,“ mely mindenkor egyik legfőbb s legbecsesebb 
forrását fogja képezni Simor Játnos élettörténetének. Megjelentek ezen 
kivül a következő munkák :

Fm. és ft. dr. Sim or János bibornok hgprimásnak, a sz. István-társulat 
fővédnökének e társulat nagygyűlésein mondott megnyitó beszédei. Áldozársága fél
százados jubileuma alkalmából kiadja a sz. István-társulat. B udapest., 1886. Negyed
rét. 94 lap.

Josep h u s D ankó. Munimentum Quinquagenariorum Sacerdotii Eminentis- 
sinii Domini Joannis Cardinalis Simor J. 1!. H. Primatis, Archi-Episcopi Strigonien- 
sis. Strigonii, 1886. 8-rét. 64 lap. Gyönyörű arczképpel.

K nauz N ándor. Buda ostromához. Simor János bibornok, hgprimás ötven 
éves áldozári jubileum ának emlékére. Budapest. 1886. Franklin-társ. Negyed-rét. 128 lap.

V en ez e ll A ntal. Iubiláris prímások. Budapest. 1886. Franki in-társulat. Iv-
rét. 41 lap.

K őh alm i-K lim stein  József. Simor János. Élet- és jellemrajzi vázlat. Po- 
zsony-Budapest. 1886. Stampfel Károly. 8-rét. 125 lap. Számos illusztrációval.’

K őh alm i-K lim stein  József. Simor János Magyarország bibornok hgprimása. 
Otven éves apostolkodása hitben, szeretetben, jótékonyságban. Pozsony-Budapest. 1886. 
Stampfel Károly. Ivrét. 16 lap. Képekkel.

Zádori János. Alkalmi szent beszédek. Esztergom. 1886. Buzárovits Gusztáv. 
8-rét. 205 lap.

K om óesy  József. A Magyar Szion dicsősége. Budapest. 1886. Franklin-tár- 
sulat. Ivrét. 23 lap.

Dr. S am u el W argha. Carmen panegyricum. Honoribus Em. Card. Joannis 
Simor quum quinquagesimum Sacerdotii annum celebraret. Budapestini. 1886. Frank- 
lin-társulat. 4-rét. 12 lap.

Dr. K őrösy László. „Esztergom.“ Esztergom. 1886. Laiszky János. 16-rét. 
256 lap. Képekkel.
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G yőrffy Lajos. Az esztergomi bazilika története és leírása. Esztergom. 1886. 
Buzárovits Gusztáv. 8-rét. 51 lap.

B og isich  M ihály. Dics-hymnus fm. és ft. Simor János bibornok, stb. arany
miséje emlékére. Budapest. 1886. Rózsa K. és neje.

Orömhangok, melyekkel fűmag. Simor Jánost, stb. aranymiséje alkalmából 
iidvözlé az esztergomi papnövelde. Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 1886. Ivrét.

Jós. B u d ay . Carmen honoribus em. Dom. Joannis Cardinalis Simor etc. 
dum jubilaeum  sacerdotale celebravit. Tyrnaviae. 1886. Typis Sigismundi Winter. 
Negyedrét.

Örömdal, melyet főtisztelendő Dr. Simor János stb. stb. ő Főmagasságának 
1886. okt. 28-án átnyújt a jászóvári premontrei kanonok-rend. 6 lap. Ivrét.

Enthusiasmus quo jubilaeum sacerdotale eminentissimi ac reverendissimi 
domini .Joannis Cardinalis Simor principis primatis Regni Hungáriáé, archi-episcopi 
Strigoniensis celebravit Seminarium centrale Budapestinense, 1886 Ivrét. 22. lap.

A magyar Sion biboros főpapját főmag. és főt. Simor János Magyarország 
herczegprimását arany-ünnepén M DCCCLXXXVI. Mindszenthó 28-dik napján fiúi 
szeretet és hódolattal üdvözli a Pázmány-intézet. Ívrét. 8 lap.

Vigassági ünnepély, melylyel főmag. és főt. Simor János érsek urunk 50 éves 
áldozársági jubileum át megülte az érseki főgymnázium ifjúsága Nagyszombatban. A 
nagyszombati érseki főgymnázium dalárdája s zenekarának XX V . academiája, az 1886. 
évi okt. 28-án esti 5 órakor.

Im a  1886-ik év okt. 28-án, Simor János herczegprimás aranymiséje alkal
mával már a kisvárdai olvasó-egylet által elimádkozva. Szerkeszté Szinegh Gyürgyné 
adótárnokné. Kis-Várda. 1886. Berger Ignácz. Kis 8-rét. 3 lap.

A lapok sűrűén hozták azon költeményeket, melyek ez alkalom
ból a bibornok dicsőítését zengedezték. Legyen elég a hosszú sorból csak 
a következő neveket kiemelnünk : Bogisich Mihály, Bornemisza Antal, 
Budaváry József\ Dr. Földváry István, Giergl István, Haán Béla, Kuchár 
Endre, Bály Ede, Sujánszky Antal, Szabad József, Trompf Lajos, Var- 
gyas Endre.

Külön könyv volna szükséges ahhoz, hogy a különféle emlék- 
tárgyakat felsoroljuk. Csak röviden jegyezzük meg azt, hogy közel kétszáz, 
diszesnél diszesebb, értékesnél értékesebb album, továbbá sok más emlék
tárgy és számtalan üdvözlő távirat érkezett e napra a bibornok palotájába.

A lapok lelkesült czikkekben rótták le tiszteletöket az ünnepelt 
bibornok iránt s a mily bőven értesítették a közönséget az előkészületek
ről, épp oly terjedelmesen közölték az ünnepély lefolyásának mozzanatait. 
Külön tudósítókat küldöttek Esztergomba az ünnepély napjára, kik lázas 
és kimeritő munkásságot fejtettek ki. hogy tudósitásaik minél hiíebbek 
és részletesebbek lehessenek. Megérdemlik e fáradhatlan férfiak, hogy 
elismerést szavazzunk tevékenységüknek. Azértis ideiktatjuk neveiket a 
lapokkal együtt, melyekbe dolgoztak.-
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„Budapesti Hirlap“ : Dr. Kó'rösy László, Tóth Béla. — „Egyet
értés“ : Bártfáy Géza, Várkonyi Dezső. — Kó'nyomatos lap: Egyesi, 
Csathay. — „Magyar Állam“ : Lonkay Antal, Dr. Walter Gyula. — 
„Nemzet“ : Relle Iván. — „Neues Pester Journal“ : Vészi József. — 
„Neues Polit. Volksblatt“ : Dr. Kó'rösy László, Lányi Adolár. — „Pesti 
Hirlap“ : Barabás Albert, Bártfay Géza.— „Pesti Napló“ : Günther Béla.

Nagy fényű ünnepély volt a bibornok aranymiséje! Oly orszá
gos ünnep volt az, a minő aranymise alkalmából még nem tartatott. 
Áldásként omlott a jókivánatok özöne és mindenki örült, hogy végre ta
núságot tehetett a bibornok előtt tisztelete és hódolata érzelmeiről. Maga 
az ünnepelt bibornok pedig százháromezer frt alapitványnyal örökitette meg !

XIV.

A liirekből, melyek az előkészületekről a nyilvánosság elé ju
tottak, sejthette a bibornok, hogy arany miséj ének napján maga körül 
fogja látni hűen ragaszkodó nemzetének legjobbjait. De hogy az ünnepély 
mégis oly mérveket öltsön, mint a minő arányokban tényleg lefolyt, azt 
nehezen gondolta. Meg is látszott rajta, mennyire meghatotta a szeretet 
és tisztelet ily impozáns nyilvánulása. Gyakran emlékezett vissza e napra 
és azt élete legszebb napjának nevezte.

E körülmény és azon törbetlen ragaszkodás folytán, melyet az 
apostoli szent Szék iránt mindenkor tanusitott, nem csodálhatjuk, hogy 
lelkesen karolta fel azon világszerte megindult mozgalmat, mely X III. 
Leo pápa 1887. deczember végén tartandó áldozári jubileumának méltó 
megünneplése czéljából keletkezett. Jóval előbb terjedelmes s nemes hévtől 
áthatott körlevelet bocsátott ki papságához, melyben az előkészületek s a 
nap megülésének módozatai felől intézkedik. Elmondva, hogy csak 14 
pápa ülhette meg e ritka ünnepet, méltatja a pápák érdemeit Magyar- 
ország körül és a pápa arany miséj ének megünneplésére nézve a követ
kező rendelkezéseket teszi:

1. „Óhajtja, hogy a hódolat-aláirási iveket minden kerület alesperese sze
rezze meg és törekedjék minél számosabb aláírást gyűjteni. 2. Buzditja papságát, hogy 
a szeretetadományok gyűjtésére a legnagyobb gondot fordítsák a lelkészi hivatalok. Ipar
kodjanak oda hatni, hogy minden hivő járuljon tehetségéhez képest a Szent-Atyának 
átnyújtandó adományhoz. 3. Tudatja, hogy ő Szentségének aranymiséje alkalmából a 
vatikáni palotában jubileumi kiállítás is fog rendeztetni. Illő tehát, hogy a magyar katho- 
likusok e kiállításon is legyenek képviselve. A kiállítandó tárgyak különfélék lehetnek
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ugyan, de óhajtandó mégis, hogy leginkább olyanok küldessenek, melyek az istentisz
teletnél és a szent szertartások végzésénél használhatók, úgym int: misemondó-ruhák, 
mise-könyvek, keresztek, kelyhek, gyertyatartók stb. 4. Elrendeli, hogy az ünnepet 
megelőző napon, vagyis ez óv deczember 30-án este 6 órától 7-ig az összes harangok 
meghúzássanak. 5. Elrendeli továbbá, hogy másnap, vagyis deczember 3l-én a fő
egyházmegye összes plébániai, szerzetesi s egyéb templomaiban, melyekben rendesen 
istentisztelet szokott végeztetni, ünnepi „Te Deummal“ egybekötött szentmise tartassák, 
és a pápáért való ima mondassák. 6. Végül meghagyja, hogy a hivő nép a körlevél 
és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv nyomán az ünnepre nézve a szószékről előzetesen tá
jékoztassák és e körlevél a hivek közt szétosztassék. “

Az előkészületek egész tartama alatt élénk érdeklődéssel kisérte 
a mozgalmat és mindent elkövetett, hogy Magyarország méltán lépjen a 
sz. Atya trónja elé és megfelelő kifejezést adjon azon hálának, melyre a 
sz. Szék iránt kötelezve van. 0  maga fogalmazta a terjedelmes és remek 
üdviratot, mely a másfél millió aláirást tartalmazó disz-albnm élén foglalt 
helyet. Lelkesülten üdvözölve bevezető soraiban a katholikus világ e fé
nyes napját s túláradó örömét fejezve ki a felett, hogy mindazon ádáz 
merényletek daczára, melyek a sz. Szék függetlensége, az egyház szabad
sága ellen elkövettettek, oly általános szeretet és tisztelet, oly odaadás 
és ragaszkodás környezi, a miről ez alkalomból a hivők milliói oly fen
séges s megható tanúságot tesznek: áttér hazájára s igy szól:

„Mialatt az egész keresztény hivő világ félszázados áldozárságod- 
nak örvend...........a hivő magyar nép, mely az apostoli pápa által apostol
nak nevezett első sz. királyunk kath. hitéhez annyi sok viszály közt, 
oly sok csapás után ma is hű, minden nép között legerősebben érzi magát 
indíttatva, hogy neked e napon tiszteletét, szeretetét, ragaszkodását, hódo
latát bemutassa, mert minden nép, minden nemzet között ő részesült a 
sz. szék legtöbb jótéteményében.“ Részletezve aztán e jótéteményeket 
megható szavakban kéri a sz. Atya áldását, „mely Isten ótalmának, a bél
és külbékének, minden boldogulásnak termékeny magva, biztositó záloga.“ 
Személyesen akarván hű nemzetét a sz. Atya szine elé vezetni, 1887. 
november 23. Rómába indult. Az ünnepélyes fogadtatás 30-án ment végbe, 
oly fénynyel és pompával, annyi megragadó momentummal, hogy feled- 
hetlen marad a résztvevők emlékében. Személyesen nyújtotta át saját hó
dolati ajándékát is, azon 300 arany súlyú kelyhet, melyet e czélból 
Lippert József rajza után készíttetett és e felirattal láttatott el: „Leoni 
X III. Summo Pontifici. Quinquagenaria. Sacerdotii. Celebranti. Dev. Offert. 
Joann. Card. Simor. Prim. Hung. A. Eppus. Strig. A. 1887. “ A fogadtatás 
után rögtön haza felé indult és deczember 3-án szerencsésen megérkezett 
székvárosába, a hová most csak azért is sietett, hogy minél előbb vég-

10
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megállapodásokra juthasson azon tervét illetőleg, melylyel a főszékesegy
háznak teljes díszítését, czélozta.

Midőn a kupola munkálatai elkészültek, finom Ízlése rögtön 
észrevette az öszhang azon hiányát, mely most a kupola s a templom 
többi része között mutatkozott. Hő vágy ébredt tehát lelkében, hogy a 
kellemes öszhangot minél előbb létesítse. Lippert Józsefet' megbizva tehát 
újabb tervek készítésével s mihelyt ezek készen állottak, elrendelte foga
natosításukat is. A következő, 1888. év tavaszán kezdetét vette a nagy 
munka, mely 1889. augusztus közepéig tartott és a főszékesegyház
nak oly fényt kölcsönzött, hogy az ma a legdíszesebb templomok között 
foglal helyet. E díszítés, melynek részleteit Dr. Bankó József püspök a 
legnagyobb szakértelemmel ismertette („Pester Lloyd“ 1889. évi 212. 
szám.), volt eddigi nagy műalkotásainak koronája. Örömmel tekinthe
tett most a bibornok főszékesegyházára, mert vigasztalhatta a tudat, hogy 
mindent elkövetett, ami annak az Úrhoz méltó külsőt adhatott.

Ugyanazon időben, mely alatt a főszékesegyházban felállított 
állványerdő közepeit nyüzsgött a művészek és munkások serege, a város 
egy más pontján is lázasan dolgoztak a nagyszivű főpap rendeletéből. A 
sz. Glyörgymezőn árvaház épült, melyet a múlt 1890. évben, ő felsége, 
a király névünnepén adott át magasztos rendeltetésének. Szépen és igazán 
mondja valóban Dankó József imént említett czikkében, hogy „kora emel
kedésével növekedett a bibornokban az alkotás szükségérzete és öröme.“ 
Még igazabbaknak fognak e szavak feltűnni akkor, lia tudjuk, mily nagy
szerű terve volt a főpapnak a közel jövőre nézve. A következő évben 
ünnepelhette volna érsekségének negyedszázados jubileumát. Az ország 
már-már készülődött e fényes alkalomra. Tervezgetett azonban maga a 
bibornok is és nemes szándéka — melyet egy magas állású meghittjével 
közölt is már — nem volt kisebb, mint egy nagy süket-néma intézet 
felállítása Esztergomban.

Ezen tervét — fájdalom — már meg nem valósíthatta. Mig 
azonban élt, megtett bizonyára mindent, a mit Isten dicsőségére, egyháza 
és hazája javára tehetett. Csodálkozással elegyes hálával kell gondolnunk 
e tekintetben a legutóbbi évekre is. Élénk emlékezetben élnek még azon 
adományai, melyekben 1888-ban az árvízkárosultakat, az esztergommegyei 
tisztviselők nyugdíj-intézetét, a pozsonyi virágvölgyi templomot és a Ee- 
hér-kereszt-egyletet; 1889-ben pedig a sz. István-társulat irod. és tud. 
osztályát, majd a selmeczi főgimnáziumot részesítette. Ki feledte volna 
már el az érseki kórház ujjáépitését, a soproni káptalannál tett alapítvá
nyát, vagy a sz. györgymezői leányárvaházat ?! Épp oly ismeretesek e
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tényei, mint azon lankadatlan munkássága, melyet az egyházmegye kor
mányzása és a közügyek terén egészen a legutolsó napokig kifejtett.

E tekintetben a kongrua-ügy, a legújabban megindult autonó
miai mozgalom, az oly nagy izgalmat keltett „elkeresztelés“, a budapesti 
püspökség, a magyar kath. egyetem kérdései, továbbá a kisded-óvás és a 
vasárnapi munkaszünetről szóló törvényjavaslatok a legélénkebben foglal
koztatták. Mily beható érdeklődéssel viseltetett ez ügy iránt, bizonyitják 
a sűrű tanácskozmányok, melyeket a legutóbbi időkben a püspöki karral 
tartott; tanúskodnak mellette a sz. Székkel s a magyar kormánynyal foly
tatott gyakori tárgyalásai; hirdetik nyilatkozatai, melyeket e kérdésekre 
nézve tett.

Hogy csak néhányat emlitsünk, az autonómiára nézve abbeli 
meggyőződésének adott 1889. junius havában kifejezést, hogy „egyházi 
és hatalmi érdekek nem szólnak az autonómia ellen“, de azon szervezet, 
melyet ő 1871-ben ő felségének átnyújtott „ma már sok részben elavult, 
mert a tapasztalás kimutatta némely részletintézkedés czélszerűtlenségét.“ 
Hangsúlyozta, hogy „a helyi autonómiákkal kell megpróbálkozni.“ Meg
jegyezte végül, hogy „autonómia kérdését igazán aktuálissá a kongrua 
rendezése fogja tenni.“

A budapesti püspökség kérdése a legutóbbi időkben szintén igen 
élénken foglalkoztatta s meg lehetünk győződve, hogy úgy ezen, mint a 
többi fontos kérdésre nézve is megkísérelt volna mindent, a mit egyrész
ről az ügyek jelentősége, hordereje, másrészről az egyház érdeke s a haza 
békéje, jóléte érdekében tennie lehetett volna! Mert csak e sz. érdekeket 
ismerte. Ezek megóvása s lehető előmozdítása volt legfőbb óhaja. Az egy
ház és a haza sorsa, öröme, bánata az övé is volt.

Midőn 1889. január 30. a b. e. Rudolf trónörökösnek — ki 
1888. april 16. magas látogatásával örvendeztette meg Esztergomban — 
oly korai halála renditette meg az országot, mély szomorúság borult lel
kére, a legőszintébben osztozott fájdalomsujtott felséges királyunk s a 
könyező haza bánatában. A legelsők között volt, kik a mondhatlan csapás 
nehéz napjaiban vigasztalásért fohászkodtak a „legjobb király" számára.

Körrendeletét bocsátott ki papságához, melyben bánatos szivvel 
a következőket ir ta :

„Rudolf főlierczeg és trónörökös ő fensége életét a halállal cserélte föl. Nincs 
az egész osztrák-magyar birodalomban, sőt egész Európában ember, kit e halálhír fáj
dalommal nem sújtott volna; de bizonyára a legborzasztóbb csapást mérte ő Felsége 
apostoli királyunk atyai szivére, a kivel együtt érez és szenved majdnem az egész 
világ. Illő és méltányos, hogy a jóságos mindenható Istent buzgón kérjük : vigasztalja

10*
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és erősítse meg a legjobb király fájdalomsujtott szivét és tartsa meg őt zavartalan ép 
egészségben minél tovább a neki alávetett nemzet vigaszára és javára, melynek elő
mozdítása lankadatlan törekvését képezte. Kétségkívül enyhülést szerzünk királyunk 
végtelen fájdalomtól sajgó szivének, ha az irgalmas Istenhez meghalt fiáért is esedezünk. 
Ezennel tehát elrendelem, hogy a következő napok egyikén az összes plébánia-egyhá
zakban énekes gyászmise tartassák s arra a nyilvános hatóságok és a hivő nép meg
hivassanak. Esztergom 1889. febr. 4-én. J á n o s  b i b o r o s - é r s e k . u

Átérezte a nagy veszteséget, mely az országot gr. Andrássy Gyula 
halálával érte és végezte Budapesten 1890. febr. 21. temetésének szertartásait.
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Törhetlen erővel, lankadatlan kitartással viselte az egyházmegye 
kormányzásának gondjait. Ifjúi hévvel, magasztos lelkesültséggel végezte 
az egyházi ténykedéseket nemcsak Esztergomban, hanem egyházmegyéje 
legkülönbözőbb pontjain, sőt távolabbi vidékeken is. Pedig ez utóbbi évek
ben csakugyan számos rendkivüli alkalom szólította el székvárosából kü
lönféle egyházi ténykedések végzésére. Hogy ezek egyik legörvendete- 
sebbikét emlitsük első helyen, 1890. julius 15. ő esdett áldást a budai 
királyi palota sz. Zsigmond kápolnájában Margit Klementina főherczegnő 
és Thurn-Taxis Albert herczeg frigyére. Két év alatt két püspököt szen
telt. Veszprémben 1888. szeptember 8-án báró Hornig Károly, 1890. szep
tember 8-án Esztergomban Dr. Steiner Fülöp püspökök felszentelését vé
gezte. Továbbá felszentelte 1888. október 20-án a pozsonyi virágvölgyi, 
október 2o-án a Budapest-Terézvárosi és 1889. szept. 29. a garam-sz.- 
benedeki templomot, mig 1890. október 4. az Esztergom-sz.-györgymezei 
leányárvaliáz megáldását és megnyitási ünnepélyét végezte.

Munkakedve, életereje után következtetve, hinni lehetett volna,* /
hogy áldásos tevékenységének még sokáig örvendhetünk. Ámde az isteni 
végzések könyvében másként volt megirva! Pár napi kinteljes szenvedés, 
mint erős vihar a tölgyet, döntötte le az oszlopot, melyen a magyar 
katholikus egyház és a haza boldogulása, jóléte, üdve nyugodott!

XV.

Rövid és halvány vonásai ezek a megdicsőült Főpap nagysza
bású életének.

E főbb adatok, e kiemelkedőbb mozzanatok is elégségesek azon
ban arra, hogy megismerjük lángszéliemét, rendkivüli szellemi tehetségeit, 
páratlanul nemes szivét, példány szerű jellemét.

Elégségesek a jelzett tények arra, hogy megmagyarázhassuk 
magunknak úgy a szeretetet, tiszteletet és ragaszkodást, mely életében 
állandóan környezte, mint az országos mély és őszinte bánatot, mely 
elhunyta felett kesergett.

Es méltán!
Mint főpap és tudós, országnagy és ember egyaránt oly em

léket hagyott hátra, melyre a legkésőbbi nemzedékek sem fogják borí
tani a feledés fátyolát. Ellenkezőleg csak magasztalva és áldva fogják 
emlegetni.

Fenmarad emléke, mint főpapnak, ki apostoli szellemmel töltötte
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be hivatását, kinek hite oly benső, mély és tevékeny volt, hogy lángjai 
messzire világitólag lobogtak.

Minden szavából, tettéből előtört annak szilárdsága és rendit- 
hetlen ereje. Visszatükröződött gondolkozásmódján, érzelmein és akaratá
nak irányán. Átjárta szivét és a legdicsőbb tettekre gyulaszt.á.

Innen van, hogy lelkesedve áldozta magát, minden idejét, erejét 
és tehetségeit arra, hogy előmozdítsa Isten dicsőségét, közremunkálhasson 
egyházának javára.

Hitének forrásából fakadt nagy szeretete, fakadtak nemes szi
vének azon hajlamai, melyek csak a jótékonyságban, a bőkezű adakozá
sokban találtak kielégítést.

Hitének mélységéből és bensőségéből magyarázhatjuk meg gyé
mántjellemét, szigorú részrehajlatlanságát, nagy igazságszeretetét és gon
dosságát, melyet hiveinek lelki üdve körül tanusitott.

Biztosította emlékét mint hittudós és szónok, mert mély tudo
mányosságra, terjedelmes olvasottságra, eleven képzeletre és éles ítéletre 
valló irodalmi munkái, hatalmas beszédei a legbecsesebb szellemi termé
kek között foglalnak helyet.

Őrizni fogja emlékét a műtörténelem, mert nem feledkezhetek 
meg sohasem azon nagyszerű alkotásokról, páratlan áldozatokról, melyek 
a legelső Maecenások közé sorozzák.

Mint országnagy bölcs mérséklete, hazájának rajongó szeretete 
által tűnt ki.

Egyházának szentelte ugyan életét, de tudott használni hazá
jának is. Sohasem ragadtatta ki magát egyházi működési köréből a poli
tikai és társadalmi élet mindennapi harczaiba.

Ha pedig a politika terére szólították állásából kifolyó köte
lességei, minden szilárd ragaszkodása mellett az egyház tanaihoz, ma
gasra becsülte hazája érdekeit is és azok javát megóvni, biztosítani 
törekedett.

Magán élete tiszteletet parancsol. Szigorú pontosság és rendsze
retet, egyszerűség és munkásság, kötelességteljesités és szigor valának 
e tekintetben főjellemvonásai.

Télen nyáron 6 órakor kelt. Naponként önmaga borotválko
zott. Félhétkor reggeli imáját végezte, aztán misét mondott. A nap to
vábbi részét munkában töltötte egészen az audencziáig, mely 12—lVs 
óráig tartott.

Ebéd után a fogadó termekbe vonult vissza vendégeivel és ott 
3 óráig társalgóit. Ez időpontot rendszerint sok szegény várta ablakai
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előtt. Üresen sohasem bocsátotta el őket. Gyermekkori szeretetét a szegé
nyek iránt hűen megőrizte legmagasabb koráig.

Három óra felé elbocsátván vendégeit, lakosztályába vonult és 
dolgozott, imádkozott egészen a sétáig, melyet az évszakok szerint a ko
rábbi, vagy későbbi délutáni órákban a palotája előtti terászon végzett.

Vacsoráim nem szokott. Hanem sétája után még társalgóit rend
szerint 10 óráig. Társasága azonban már rég eloszlott, ő még mindig 
dolgozott és csak 11 óra felé tért nyugalomra. E napi renden csak akkor 
változtatott, ha magasabb vendégei voltak, különben a legnagyobb pon
tossággal megtartotta.

A szórakozásokat nem ismerte. Nagy ritkaság volt, ha egy-két 
óráig tekézett. Különben dolgozott állandóan s legfeljebb a munka válto
zatossága által szerzett magának üdülést. Ha már kifáradt könyvei és 
iratai között, a könyvtárba vonult, vagy múzeumában időzött.

Mig azonban kerülte a szórakozásokat, szivesen vett részt — a 
gyermekek örömeiben.

Ritka jó szivét misem bizonyítja annyira, mint a szeretet, le
ereszkedés, nyájasság, melyet a gyermekek körében tanúsított. Azértis, ha 
csak gyöngélkedés nem akadályozta, mindig megtisztelte jelenlétével a 
helybeli nőzárdákban tartott különféle ünnepélyeket.

A vízivárosi nőzárda hálás kegyelettel őrzendi mindig e feled- 
hetlen látogatások emlékét. A város lakossága nemzedékeken át fogja 
emlegetni a leereszkedést, melylyel a boldogult bibornok a karácsonyi 
ünnepek alkalmaival az apró világnak ajándékait kiosztani szokta.

Közép termetű, szikár alak volt. Erős és edzett. Magas homlo
kán az értelem és méltóság kifejezése honolt. Sűrű, erélyre valló szemöl
döke alatt mélyen ülő szemei szürkésbe csillámlottak és kifejezték szive, 
lelke egész valóját. Ajkai kellemes metszésíiek és örökös mosolytól ár
nyékol vák. Hangja tiszta, csengő. Járása egyenes és ruganyos. Minden 
mozdulata határozottságot és erélyt mutató.

Ily külső fődé nagy és ritka szellemét azon Férfiúnak, kitől oly 
fájdalmasan vagyunk kénytelenek búcsút venni!

De nem ! Nem vehetünk búcsút tőle!
Testileg ugyan nincs már közöttünk, de itt hagyta szellemét, 

mely hatni, világítani, lelkesiteni fog minden időn keresztül.
Itt hagyta példáját, mely uralkodni fog időn és enyészeten.
Nemes alakja, mely a nagy erények és ritka szellemi tulajdonok 

magas piedesztálán állva, szeretetre, tiszteletre keltette kortársait, őszinte 
kegyeletre fogja hangolni a jövő nemzedéket is.
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Legyen tehát maradandó és áldott emléke!
Legyen vonzó és termékeny példája! Méltó rá, mert oly Férfiú 

volt, kire teljes joggal alkalmazhatjuk sz. Ágoston e gyönyörű szavait: „ Quid
quid vobiscum egit hortando, loquendo, se ipsum ad imitandum proponendo, 
tenete, et memoria ipsius ornatissima vos eritis. .. Vivat sepultus in vivis se- 
pulchris; sepidtura enim ejus memoria vestra est. Apud Deum vivit, ut felix 
sit; apud vos vivat, ut felices sitis.“ „Kövessétek, a mit buzdítása, szavai és 
példája által cselekedett. így lesztek ti legdíszesebb emléke. Legyen éló' 
sírokban eltemetve. Mert sirja a ti megemlékezéstek. Istennél él, hogy 
boldog legyen. Éljen közietek, hogy ti boldogok lehessetek.“ (Sermo 
395. In assumptione Eppi.)
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SIMOR JÁNOS BIBORNOK ALKOTÁSÁT.

„A  v a llá s  és az á llam  ezóljaira  
történ ő  k iad ások n ál n agy 
szerűen  k e ll  fe llé p n i.“

A r i s z t o t e l é s z .

Nem méltányolhatnék kellőleg Simor János életét, nem ismer
nék egész valójában páratlan tevékenységét és gazdag érdemeit, ha elte
kintenénk ritka tulajdonainak azon legékesebb virágaitól, melyek életutján 
a határt nem ismerő jótékonyság, a kifogyhatlan bőkezűség, a nagy tet
tekre képes áldozatkészség alakjában diszelegtek.

Apostoli szellemtől dagadó keblében kiolthatlan tüze lángolt 
mindazon dicső tettek hő vágyának, melyek Isten dicsőségének, a kath. 
egyház és a haza javának, az erkölcsiségnek és közművelődésnek előmoz- 
ditására, biztosítására, vagy arra hivatvák, hogy felszántsák a könyűket, 
enyhitsék a nélkülözések terheit, feledtessék a sors csapásainak fájdalmait.

Mindezen irányban oly alkotások fűződnek nevéhez, a melyek 
épp oly tanúságai szép, magas röptű szellemének, mint azon törekvésé
nek, hogy nemcsak korának, hanem a legkésőbbi nemzedékeknek is hasz
náljon. Világosabb áttekintés kedvéért külön-külön szólunk nagy alkotásairól.

1. Slmor János, mint muharát.

A világtörténelem legkiválóbb alakjai mindig abban találták 
egyik fő nagyságukat, hogy az Ur dicsőségére templomokat építtettek.

Dávid királynak forró vágya, hogy Jehovának fenséges lakhelyet 
emelhessen, sok királynak, sok hatalmas urnák dagasztotta már kebelét. A 
boldogult bibornok is egyik legfőbb gondját az Ur hajlékainak emelésére,

ll*
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vagy méltó díszítésére fordította, fényes tanúságául egyrészró'l azon el- 
vitázhatlan történeti ténynek, hogy a kath. egyház a művészetek leggon
dosabb művelője volt mindenkor; másrészről pedig ápolására, szilárdítá
sára a benső' vallásosságnak, melynek fejlesztését az Ur házának megfe
lelő disze hathatósan szokta előmozdítani.

De Simor Jánosnak magas és finom műizlése is volt. Sokat 
utazván s különösen gyakran tartózkodván huzamosabb ideig az örök 
városban, bő alkalma nyílt tanulmányozni az egyházi műremekeket. Kü
lönben is behatóbban tanulmányozván az egyházi művészetet, műérzéke 
a legmagasabb fokban fejlődött ki. Mihelyt aztán tehetségében állott, nem 
is tartóztathatta magát, hogy úgy fentebb jelzett törekvését, mint műiz- 
lését kielégítse.

Alig érkezett Győrré, máris megujittatta palotájában a Dóczy 
püspök által emelt, de az idők folyama alatt művészi eredetiségéből sokat 
veszített kápolnát. Majd restauráltatta a főszékesegyházat az abban levő 
Iléderváry-kápolnával együtt, mely nevét valószínűleg Héderváry Dénes 
1382 körül élt győri kanonoktól nyerte. E munkálatok alatt állíttatta 
fel az első üvegfestészeti műtermet hazánkban a Rákoson levő nyári püs
pöki kastélyban, melynek vezetésével Fink soproni rajztanárt bizta meg. 
Sopronban az Orsolya-szüzek templomában főoltárt, szószéket készíttetett; 
ugyanott a sz. Mihály templomban, sz. Péter oltárának Dobyaschofszky 
által festett képét ujittatta, meg.

Mindezeken felül sok falusi templomot javíttatott, egyházi kész
letekkel és ruhákkal látott el, tornyokat építtetett, orgonákat vásárolt stb. 
úgy, hogy püspöksége alatt több, mint százezer forintot költött egyház
megyéje templomaira.

Esztergomba érkezvén, nagy gondot és tetemes költséget fordí
tott arra, hogy az elődei alatt megkezdett főszékesegyház befejeztessék. 
Nagy és merész terv volt az, melynek keresztülvitele a dicső bibornokot 
foglalkoztatta. A hatalmas Ég azonban kedvezett szándéklatainak. Szíve
sen fogadta a tiszta áldozatot méltó szolgája kezéből! Mindenekelőtt a 
bazilika külsejét kellett befejezni és amennyiben részint a kupola, részint 
a külfalak voltak megrongálva és szilárdítást kívántak, ezeket kellett ki
javíttatni s biztosíttatni.

Aztán a fenséges előcsarnokot épitteté fel, mely hatalmas osz
lopaival a leghíresebb görög építményekre emlékeztet. Ugyanekkor állít
tatta az előcsarnokban diszlő két szobrot, az egyiket Hunyady Jánosnak, 
a másikat Széchy Dénesnek és elhelyezteté a falazatba a templom építői
nek czimereit e feliratokkal: Rudnay — „Coepit11 („Megkezdette“); Ko-
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pácsy — „Continuavit“ („Folytatta"); Scitovszky — „Consecravit“ („Fel
szentelte“) és Simor — „Consummavit“ („Befejezte“).

Még ekkor nem nyugodott. Magas műizlése a templom belsejét 
nagyon egyszerűnek találta. Elrendelte tehát aranymiséjének emlékére a 
kupola remek diszitését és megörökittette a nagy munkát a kincstár 
bejárata felé helyezett már vány táblán e szavakkal :

„T E M PL I THOLUM  ET  LA Q U E A R  REFEC TUM  

O R N A V IT

JO A N N E S CARD. SIMOR IN G E N IO  E Q U IT IS JO SE PH I L IPPE R T  

A R A D IE N SIS  O PERA A N T O N II DETOM A A ST IE N SIS  

A N N IS  M D C C C LX X X V  E T  SE Q U E N T I  

SAC ER D O TII SU I JU B IL A E O .“

Hogy azonban tökéletes legyen a mű, folytattatta 1888-ban a 
munkát és öszhangzó diszitéssel ékitteté a templom további részeit is. 
Ez kétségkívül legnagyobb műalkotása a bibornoknak és költsége csekély 
számítással egy fél millió írtra tehető.

Ezenkívül 1874-ben eredeti fényébe állittatá vissza az 1507-ben 
készült „Bakács-kápolnát“ 8000 frt költséggel. Majd a várhegy déli olda
lán levő „Sz. István kápolnát“ alakittatá át 10000 frton. 1877-ben kibő- 
vittette és diszittette az érsekujvári templomot, melyre 26 ezer forintot 
költött. A pozsonyi sz. Márton egyház javítási költségeihez 1876-ban 
10000 frttal járult. A székesfehérvári kálváriára és sz. Donát kápolnára 
1878-ban 3500 frtot adományozott. 1879-ben a budapesti Ferenczvárosi 
templomra 5000, az esztergomi sz. Anna templomra 6000 frtot adott és 
a íőszékesegyháznak egy 10000 frt értékű pásztorbotot ajándékozott. Az 
1882-ben emelt Pázmány-szobor 25 ezer frtba került, mig a drégeli 
Szondy-kápolna költségei 20 ezer frtot tettek. Azon különféle egyházi 
készletek, templomi ruhák, szertartási könyvek, melyeket a bazilika szá
mára vásárolt, több mint 60 ezer frtba kerültek. Maga azon művészies 
kivitelű szentségtartó, melyet 1872-ben szerencsés felgyógyulása emlékére 
készíttetett és ajándékozott a főszékesegyháznak, 18 ezer frtba került. Ha 
mindezekhez hozzávesszük még azon áldozatokat, melyeket más templo
mokra szentelt, láthatjuk, mily apostoli gondoskodást tanúsított Isten di
csőségének előmozdítása körül.

Nemcsak a szorosabb értelemben vett egyházi művészetnek volt 
azonban a bibornok nagy pártfogója, hanem lelkes és bőkezű Maecenása 
volt a művészeteknek általában is. A művelt nyugattal szemben, sok
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kívánni valót találunk ugyan a művészet szempontjából hazánkban, mind- 
azáltal el kell ismernie minden elfogulatlan bírálónak, hogy a legújabb 
időben e téren is igen sok történt. A magasabb műérzék mindinkább 
fej lodik s úgy az állam, mint egyesek nagy áldozatokat hoznak a művé
szetek érdekében. Ez utóbbiak között Simor János a legelsők egyike.

Már győri püspök korában kezdette egész lelkesedéssel gyűjteni 
az ó- és uj festészeti iskolák nevesebb mestereinek műveit. Talán tanul
mányainak, talán nemes szenvedélyének áldozott, anélkül, hogy az eszme, 
egy képtárt alakitani, nála megfogamzott volna.

Midőn azonban 1867-ben ó' felsége a király az esztergomi érseki 
és primáši székre kinevezte, határozottabb alakot nyert nála, a mi lelke 
mélyében forrott; mert alig foglalta el érseki székét, a művészet termékei 
után való kutatásai, megrendelései oly nagy mérveket öltöttek, hogy rö
vid évtized alatt, sőt már 1875 tavaszán meg volt a „Simor-képtár“, 
melyet a nyilvánosságnak is megnyitott.

Tekintve napjaink felhalmozott művészeti anyagát és a nehéz
ségeket, melyekkel minden gyűjtőnek küzdenie kell, elég rövid idő volt ez 
egy képtár alapjának megvetésére, különösen ha számba vesszük ama 
körülményt, hogy benne a byzanti és ó-német iskolák nevezetesebb mű
vészei a legújabb mesterekig vannak képviselve azon 500-nál több fest
mény által, melyet a képtár magában foglal, nem számítván ide azon ké
képeket, melyeket a bibornok előszeretettel őrizett szobáiban.

Ha e képtár nagy és ízléssel párosult egyszerűségben diszitett 
tág termének jól világított falain ékeskedő képeit átfutjuk, azon benyo
mással gazdagodunk, hogy itt nemcsak a művészetek tiszteletére emelt 
pantheonba lépünk, hanem hogy e termekben a szép érzékének élénkítése, 
ébresztése, a tudomány színvonalán álló gyűjtés törekvésével egyesült.

Valóban oly magángyűjtemény a „Simor-képtár“, mely eddigi 
kincseivel is minden attribútumát birja oly műcsarnoknak, mely a kezde
ményezés korát elhagyta s fejlődési képességgel bir. Ha a régibb iskolák 
itt-ott tán kiegészítésre várnak is, az újkor Deger, Ittenbach, Dobya- 
scliofszky, Litzen-Mayer, Ligeti, Markó, Lotz, Flatz, Blaas, Fürich, Mol
nár, Vörndlo, Grigoletti, Szoldatics, Sattler, Paczka stb. példányaival, az 
olaszok korábbi művészete pedig Ghirlandajo, Cimabue, Carlo Dolce, 
Luca Signorelli, Pinturicchio, Palma, Vecchio, Crivelli, Andrea del Sarto, 
Guido Reni, Caracci s mások által magaslanak ki.

Kiemelendőnek tartjuk azon körülményt, hogy Simor János bi
bornok 1878. évben, midőn a pápaválasztás fontos ügye személyét Rómá
hoz kötötte, Bertinelli római kanonok képgyűjteményét, melyről Over
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beck, a hires művész, Strossmajer diakovári püspökhöz sajátkezüleg irt 
levelében, mint igen becses gyűjteményről emlékezik meg — a kanonok 
hagyatékából 20,000 írtért megvásárolván, ennek 60 darabra rúgó képé
vel öregbítette képtárát és ez, a gyűjtemény belbecsét tekintve, valóban 
óriási lépés volt a képtár megalakítására. Bertinelli gyűjteménye minden
esetre a primáši képtár magva és dicsősége.

Tagadliatlan, hogy e képtárt egy bizonyos irány lengi át és ez 
a vallásos festészet, mely tulnyomóságával azonban mégsem zárja ki a 
profán tárgyú művészetet, mely több történelmi, genre- és tájképben 
van képviselve, az újabbkor különböző' iskoláiból. Különben hogy a val
lásos irány az egészen átvonul, annak két tényezó'ben található oka. 
Egyike azon körülmény, hogy a képtárt alkotó kéz és lélek par excel
lence egyházi; másika pedig és nem kevésbbé döntő' az, hogy a korábbi 
századok művészete majdnem kizárólag az egyház szolgálatában és an
nak szárnyai alatt fejlődött, nőtt nagygyá. Vallásos irányú tárgyak lévén 
tehát a művészek számára a leghálásabbak, minden kéz, sőt a legszárnya- 
lóbb teremtő fantázia is ott kereste alkotásaihoz a megfelelő anyagot 
és ililettséget.

Ha, azonban a képtárban felismerhetjük alapitójának nemes haj
lamait, úgy ezeket a képtárral kapcsolatos metszettárnak régibb és ujabb- 
kori metszetei, kézrajzai, melyek között Dürer, Marcantonio, Rajmondi, 
Leyden, Grolz, Cranach, Rembrandt, Ostade, O. Wisher, Stradaniis, Sa- 
deler, Waterloo mesterművei lépnek elénk, még kétségtelenebbé teszik 
és bizonyitják, hogy e termek szellemét nemcsak nemes szenvedély, 
hanem a kor színvonalán álló magas műértelem is vezeti. A gyűjtemény 
e része valóban nagy mértékben emeli a „Simor-képtár11 kulturális értékét.

Van azonban a „ Simor-képtárnakLí még egy más specifikus 
előnye is, mely a műirodalomban és illusztrácziókkal teljes könyvgyűj
teményben rejlik. Képviselve vannak ebben a régi- és újabb metszők 
munkái és utánzásaik, régiség-gyűjtemény és sok más vegyes ismertetések, 
leirások, magyarázatok, mintegy átmenetet képezve a képzőművészetek 
csarnokából a valóban fejedelmi „Simor-könyvtárba

Simor János egész életén keresztül a mily tehetséggel, épp oly 
szorgalommal művelte a tudományokat.

Tudománya gazdaságáról és alaposságáról legfényesebb tanúságot 
szolgáltatnak a nagy és értékes munkák, melyek czimlapját az ő neve 
ékíti. Fiatalabb éveiben — mint fentebb érintettük — tudományos folyó
iratokba dolgozott s különösen egyházjogi kérdésekről irt. Mily nagy 
tájékozottsággal rendelkezett azonban a hittudományok egyéb ágaiban is,
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mutatják későbbi munkái, bizonyitják körlevelei, melyeket a hittani iro
dalom ritka gazdagítására 1882—83-ban öt kötetben adott ki. A munka 
e czim alatt jelent meg: „Epistolae Pastorales et Instructiones Selectae A. 
A. 1867—1882. A. Joanne Card. Simor Dimissae.11 Strigonii. Negyedrét. 
I. köt. 447. — II. köt. 383. — III. köt. 463. — IV. köt. 409. — Y. 
köt. 727>. lap.

Hálára kötelezte valóban az utókort, hogy szellemi termékeit, 
melyek legtöbbje örökbecsű gyöngye marad a hittani irodalomnak, köz- 
kincscsé tette.

Nagybecsű szellemi hagyatékának tekinthetjük „Naplóit“ is, me
lyeknek gondos vezetése fáradságot nem ismerő munkásságát, tartalma 
pedig fürkésző szellemét, éles ítéletét bizonyltja. Korunk történetére nézve 
határozottan sok és becses anyagot tartalmaznak e naplók. Voltak meg
hittjei, kik előtt tett volt említést naplóiról. De oly féltékenyen őrizte 
azokat, hogy életében senkisem látta. A naplók három folio-alaku vaskos 
kötetre terjednek.

Az első kötet e czimet viseli: „ Protocollum functionum Episco
palium ab Episcopo Jaurinensi Joanne Simor susceptarum ac peractarum.“ 
Finom merített papiros és 236 oldalra terjed, de csak 129 oldala van 
beírva. Kezdő szavai ezek: „Isten dicsőségére, ct szeplőtelen szent Szűz és a 
szentek tiszteletére.“ Ezután jön az évszám: „1857.“ Legelső jegyzéke püs
pökké történt kineveztetése- és felszenteltetésére vonatkozik. Terjed egészen 
1867. julius 25., a mely napon az esztergomi papnövelde kápolnájában 
10 végzett papnövendéket áldozárokká és további hatot részint szerpa
pokká, részint csak alszerpapokká szentelt.

A II. kötet tábláján e czim olvasható: „Functiones Episcopales 
aliaque notata Joannis Simor, Primatis Hungáriáé et A. Eppi Strigoniensis. 
Ab anno 1807—1877. inclusive. Tomulus 7.“ Belül azonban az első lapon 
újabb felirat van, mely igy hangzik: „Functiones Ecclesiasticae Principis- 
Primatis Hungáriáé et Archi-Episcopi Strigoniensis Joannis Simor, necnon 
memorabiliores, qui sub ejus gubernio acciderunt, eventus.“ Szintén folio- 
alaku és 276 oldalra terjed. Négy kivételével, mind tele irvák. Kezdődik 
„A sz. Háromság nevében“ és legelső jegyzetében 1867. május 5-ről, Je- 
kelfalussy Vincze és Zalka János püspökök felszenteltetését irja le. Vég
ződik 1877. decz. 31. A hátralevő négy lapot bizonyosan azon okból 
hagyta üresen, nehogy az évet meg kelljen szakítania. E kötetben irja 
le székfoglalását Esztergomban, a koronázást és a vatikáni zsinatot.

A III. kötet, külső kiállítására nézve a legszebb, a táblán e 
feliratot viseli: „ Punctiones Episcopales Joannis Cardinalis Simor, Primatis



et Archi-Episcopi Strigoniensis, neonon notata de aliis objectis ac eventibus. 
Tomulus IT.“ Az előbbi kettőnél jóval nagyobb folio-alak és 132 oldal, 
a melyek közül 12 üresen maradt. 1878. január 1-ről szól a legelső fel
jegyzés, az utolsót pedig 1889. deczember 25. irta. A múlt és jelen év
ről tehát nem tett semmiféle feljegyzést.

Mindhárom kötet latin nyelven, szép, tiszta, könnyen olvasható 
Írással és jó fekete téntával van Írva.

Amily hivatottsággal és kitartással művelte azonban ő maga a 
tudományokat, épp oly kedvelőjük is volt. Ennélfogva az egyházi férfiak 
egyéb érdemei mellett, kiváló tekintettel volt mindig irodalmi munkássá
gukra és e körülménynek tulajdonítható, hogy a főmegyei káptalanok 
tagjai között: dr. Majer István, Sujánszky Antal, dr. Dankó József, dr. 
Palástiig Pál, dr. Knauz Nándor, Rajner Lajos, dr. Csernoch János, Masz- 
laghy Ferencz, Pór Antal, Varga Mihály stb. tudósok és irók neveivel ta
lálkozunk. Udvari papjait is az irodalom munkásai közül választotta.

A tudományok fejlesztése, előbbrevitele érdekében nem rettent 
vissza semmi áldozattól. E bőkezűségéből származtak azon irodalmi ter
mékek, melyek parancsából és költségein jöttek létre. Ilyenek: hires tör- 
ténetbuvárunk dr. Knauz Nándor ama nagyszabású, ritka tudományosság
gal irt müve: „Monumenta Ecclesiae Strigoniensis“, mely az egyházmegye 
történetére vonatkozó okmányokat alapos értekezésektől kisérve tárja elénk. 
Továbbá a „Necrologium Sacerdotum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab a. 
1737—1889“, valamint a sajtó alatt levő: „Series Parochorum ADioecesis 
Strigoniensis“, melyeknek szerkesztését Németiig Lajosra bizta. Kevéssel 
halála előtt nyert ilyféle megbízatást Kollányi Ferencz is az esztergomi 
kanonokok életrajzainak megírására.

Leghangosabban hirdeti azonban magas tudományszeretetét rop
pant könyvtára, mely „Simor-könyviáru név alatt alkotásainak sorában a 
legelőkelőbb helyet foglalja el.

Már győri püspök korában bámulatos szenvedélylyel gyűjtötte 
a könyveket és oly könyvtárt létesített, melynél fényesebbel senkisem 
rendelkezett a győri püspökök közül. Elfoglalván az esztergomi érseki 
széket, folyton gyarapitotta, gazdagította könyvtárát és arra törekedett, 
hogy a jeles irók minél becsesebb kiadásai mellett, nagybecsű ritkaságo
kat, kéziratokat, ősnyomtatványokat is gyűjtsön össze. E buzgalmában és 
áldozatkészségében nagy költségen lemásoltatta a hires „Moldvai Missalét“, 
melyben a „Halotti Beszéd“ található, továbbá 1888-ban a lembergi 
könyvtárban őrzött, 1509-ből származó „ Ordinarius Agriensis“ becses 
munkát, melynek eddigelé egyetlen példánya sem volt hazánkban. Mily
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kincseket tartalmaz egyébként a könyvtár, azt fényesen kimutatta kitűnő 
tudósunk dr. Dankó József, ki azokkal a bibornok jubileuma alkalmából 
közzétett s fentebb emlitett, munkájában behatóan foglalkozik.

Nagyságára nézve hazánk legelső könyvtárai közé tartozik. Több, 
mint 40 ezer kötetet tartalmaz és mag'ában foglalja a tudományok min
den ágának legkitűnőbb termékeit, mint azt a könyvtárnak Sujánszky An
tal által szerkesztett s e czim ala tt: „ Catalogus Bibliothecae Joannis Card. 
Simor“ 1887-ben megjelent jegyzéke mutatja.

Nemes szenvedélylyel, nagy áldozatkészséggel gyűjtötte össze a 
„Simor-könyvtár“, vSimor-képtáríl és ,, Simor-rnuzeum“ kincseit. Nemes volt 
azonban a szándék is, melylyel az áldozatokat hozta, nemes a czél, melyet 
bőkezűségével létesíteni óhajtott. Egyházának és hazájának akart gazdag 
gyűjteményeivel szolgálatokat tenni. E czélból 1887. május 5-én meghívta 
palotájába az egész főkáptalant és kijelentette előtte, hogy a könyvtárból, 
képtárból, régiségekből, egyházi szerekből és fegyverekből álló keresztény 
múzeumát az esztergomi főszékesegyház kizárólagos és elidegenithetlen 
tulajdonába bocsátja. E nagylelkű elhatározását egy hosszasabb beszédben 
adta a főkáptalan tudomására, mely fényesen tükrözteti vissza főnkéit 
gondolkozását. Az ékes beszéd a következőleg hangzott:

„Főtisztelendő Főszékesegyházi K áptalan! A katholikus egyház mindenkor 
hű őre és terjesztője volt a tudom ánynak és szépművészeteknek.

Esztergom különösen nevezetes volt tudományos és műkincseiről, miglen 
a török hódoltság nem kényszerité az érseket káptalanával együtt másutt keresni 
menedéket.

Évszázadok múltak, mire ismét sikerült az érseki széket és káptalant 
visszahozni ősi helyére, melyet részére az első sz. király kijelölt. A visszatérő érsek 
és káptalan a m agyar Sión ormát pusztán és elhagyatva találta. Mindent élőiről kell 
vala kezdeni. Istennek hála és dicsőség, hogy az alkotás müve azóta serényen és 
szakadatlanul folyik s az elért siker és eredmény eddig is szép előhaladásra mutat.

A mióta Istennek kegyelméből püspökké lettem, törekvésem oda irányult, 
hogy az egyház miszszióját a tudományok terjesztése s a művészetek ápolása körül 
a körülményekhez képest és anyagi tehetségemhez mérten kiven foganatosítsam és 
megvalósítsam. Már mint győri püspök nagy anyagi áldozatok árán vetettem meg 
alapját egy tudományos művekből álló könyvtárnak és egy m űértékkel biró kép- és 
metszvény-gyüjtemónynek, m ár akkor szemeim előtt lebegvén azon gondolat, hogy egy 
püspöki székháznak nem lehet szebb és értékesebb dísze, mint egy keresztény muzeum, 
hol a felhalmozott tudományos és műkincsek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a 
főpásztor, ki őre a hitnek és tiszta erkölcsnek, őre, pártfogója, ápolója egyúttal a 
tudom ánynak és művészeteknek.

A valódi tudomány egy és ugyanazon forrásból merit a hittel s a valódi 
művészet az erkölcsöt nem sérti, hanem nemesíti.

Midőn az isteni Gondviselés Győrből az ország első érseki székébe vezérelt,
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a tudományos és műkincsek gyűjtését még kiterjedtebb m értékben folytattam és miután 
az esztergomi érseknek állásához m ért székháza nem volt, első sorban oda irányult 
törekvésem, hogy egészen sajátomból, az érsekség törzsvagyonának minden megter- 
heltetése nélkül, emeljek magam és érsekutódaim számára palotát s midőn azt létesí
tettem, volt rá gondom, hogy annak egy része az általam sok gond és fáradsággal s 
még több anyagi áldozattal összehordott tudományos és műkincsek elhelyezésére szolgáljon.

Most pedig önöknek, tisztelendő testvérek, kik az esztergomi főszékesegy
ház káptalanét képezvén, annak jogait képviselni és megvédeni tartoznak, ezennel 
ünnepélyesen kijelentem, hogy az általam gyűjtött s ezen érseki palotának megfelelő 
helyiségeiben elhelyezett tudományos könyvtár, kép-  és metszvénytár, diszmüvek tára, 
pénz- és éremgyűjtemény, régi egyházi szövet és szerelvények tára, fegyver s egyéb 
régiségekből álló gyűjtemények, úgy a mint azok az illető helyiségekben találtatnak, az 
esztergomi főszékesegyház kizárólagos és elidegeníthetetlen tulajdonát képezik, azokat 
ezennel a főtisztelendő főszékesegyházi káptalan ellenőrzése és felügyelete alá helyezem, 
kérve, feljogositva és szigorúan kötelezve, hogy azt minden bármely oldalról származ
ható megtámadtatás, elidegenítés, megcsonkítás, jelen helyiségeikből való eltávolítás 
vagy szétszóratás veszélyei ellen megvédeni és megoltalmazni tartozzanak és kötelez- 
tessenek ugyanazon eskü erejénél fogva és terhe alatt, melyet székeikbe való beik
tatásuk alkalmával a főszékesegyház tulajdonának és jogainak fentartására és meg
védésére letettek, vagy ezentúl letenni fognak. H a pedig daczára annak, akár az 
esztergomi főszékesegyházi káptalan ezen kötelességéhez hütelen találna lenni, mit 
semmiképen sem akarok feltételezni, akár pedig legjobb ügyekezete és minden erő
feszítése mellett sem sikerülne azt bármely oldalról jövő erőszak és elidegenités ellen 
m egvédeni: azon esetre fölhatalmazom szülővárosom szab. kir. Székesfehérvár váro
sának közönségét, hogy ezen elidegenités ellen óvást tegyen s az nem használván, az 
általam gyűjtött és főszékesegyházam tulajdonába ezennel átbocsátóit „keresztény muzeum“ 
nevezet alatt egybefoglalt összes gyűjteményekre kezét reá tegye, avval mint sajátjával 
rendelkezzék, azt per utján is m agának vindikálhassa, Székesfehérvárra átszállíthassa 
és ott keresztény muzeum nevezet alatt fölállíthassa, mely esetben az ezen muzeum 
fentartására általam netalán teendő alapítvány is Székesfehérvár városának lesz 
kiszolgáltatandó. “

Nemzeti művelődésünk bizonyára hálával tartozik a nagylelkű 
Főpapnak, ki csendes, de következetes és nemes tevékenysége által meg
mutatta, bogy megérti korát és a kor szellemének megfelelőleg a tudo
mány és művészetek oltárára oly nagy áldozatokat szentelt.

2. Simor János, mint jótevő.

A boldogult bibornok a sz. iratokból mentette életelveit. Dicső 
tetteinek irányadója az Ur törvénye és akarata volt. A czél, mely után 
egész pályáján törekedett, a jövő élet boldogságában öszpontosult.

Tudta ő az örök igazság intelmét: „Ha bővelkedtek gazdagság-
12*



ban. sziveteket ahhoz ne kössétek.“ Ismerte sz. Pál szavait: „A jótékony
ságról pedig és az adakozásokról el ne feledkezzetek, mert ily áldozatok 
tetszenek Istennek.“

Mily mértékben követte e magasztos tanokat, mennyire tekin
tette a földi kincseket csak eszközöknek, melyek segélyével a szeretet 
müveinek gyakorlása által a legdusabban kamatozó tőkét szerezhetni, azt 
mondani csaknem felesleges. Nevének puszta említésére már szemeink 
előtt állanak azon nagy adakozások, melyeknek hírét s érdemét mind
nyájan ismerjük.

Nagy szelleme azonban, mely egész lényén visszatükröződött, 
hű tanácsadója, vezére, sugalmazója volt akkor is, midőn nemes szive 
követelte jogait. Nem pillanatnyi felbuzdulás, hanem érett megfontolás 
kifolyásai voltak jótékonyságának tettei. Számolt a körülményekkel, mér
legelte a viszonyokat és mindezek bölcs megfontolása után oly irányban 
és mértékben gyakorolta a jótékonyságot, a mely által leginkább hasz
nálhatott a hazának. Innen vannak azon nagyszerű alkotásai, melyeket 
tudományok és művészetek, az oktatás és nevelés, valamint a szenvedő 
emberiség érdekében létesített.

Tagadhatlan tény, hogy valamint az egész föld kerekségén, úgy 
hazánkban is a katholikus egyház volt a közművelődésnek és a népneve
lésnek megalapítója, fentartója, előmozdítója. Valamint budapesti egyete
münk, úgy akadémiáink túlnyomó nagy része, a legtöbb középiskola és 
néptanoda egyházi férfiak hazafiságának és áldozatkészségének köszönhető. 
A magyar tanügy története valódi dicsőítő éneke az egyháznak azon ér
demekért, melyeket e téren szerzett. Alig volt azonban tan- és nevelés
ügyünknek bölcsebb intézője, lelkesebb barátja, hatalmasabb s bőkezűbb 
pártfogója, mint Simor János, kinek személyében a kath. egyházfő apos
toli buzgalma állandó frigyben élt a nemzete javát szivén hordozó nagy 
hazafi bámulatos áldozatkészségével. Azonban beszéljenek a tények!

Mint püspök, Győrött 1861-ben leánynevelő-intézetet alapított és 
azt a szathmári anyaliázból hivott irgalmas nővérek vezetésére bízta. Az 
intézet épülete, a felszerelés és a tanitó-nővérek eltartására czélzó alapít
vány összesen 40 ezer irtot tesz.

Elfoglalván az érseki széket, alig néhány év múlva, hasonló 
intézetet állított Esztergomban, a sz. Anna templom mellett. E templom 
környékén lakó iparosok és földművesek gyermekei a meglehetős távol 
eső és tultömött belvárosi iskolákat kénytelenittetvén addigelé látogatni, 
segíteni óhajtott a helyzeten és megalapitá a szép zárdát, melyben teljes 
elemi iskola és óvoda létezik. Az intézetet, melyben rendszerint 500 gyér-
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raek nyer oktatást, személyesen szentelte fel 1872. okt. 5. Felállitási költ
ségei a 40 ezer frtot meghaladják.

Néhány évvel később létesítette a rév-komáromi-nőzárdát. Az 
1868. évi népoktatási törvény életbe léptével Meszlényi Gyula szathmári 
püspök, akkor a város lelkésze, a bibornok buzdítására külön kath. iskolát 
nyitott, melynek fentartásához évenkint hozzájárult. Végre elhatározta, 
hogy leányiskolákat emel a városnak. Szándékának megvalósítását 80,000 
írt költséggel 1877-ben eszközölte.

Mint a fentebbi intézetek is mutatják, a boldogult bibornok kü
lönösen a nő-nevelésre fordította figyelmét, meg lévén győződve, hogy 
Fénélon szavai szerint: „ A nőnem nevelésének elhanyagolása több kárt 
okoz, mint ha a férfinem képeztetése hiányos.“ E meggyőződése által in
díttatva és a körülmények bölcs figyelembe vételével 1879-ben elhatározta, 
hogy Budapesten, a József-város azon részében, hol a legtöbb szegény 
lakik, leányiskolát állit. Az intézet 1880. augusztus 23. adatott át ma
gasztos rendeltetésének és az épitéssel, felszereléssel s a tanitó-nővérek 
alapítványával együtt — 100 ezer frtot képvisel.

A következő évben Ersekujvárat ajándékozta meg nőzárdával és 
leányiskolákkal. Az intézet, mely 1881. szeptember 20. nyittatott meg, 
közel 42 ezer frtba került.

E nagyobb intézetek mellett több kisebb falusi iskolát is létesí
tett. így 1871-ben Bajoson, 1874-ben Bajnán, 1880-ban Alsó-Bottfalun, 
Vágyóezon, 1881-ben Miaván, Pjerg-Szélaknán. Legújabban Esztergom- 
sz.-Gryörgymezőn létesített leányiskolát, mely 1887. szeptember 11-én lön 
dr. Majer István püspök által felszentelve.

Nemcsak külön állított azonban iskolákat, hanem tetemes össze
gekkel segélyezett is egyes helyeket, a hol iskolák felállításában buz- 
gólkodtak. így adományozott Selmeczbánya városának a leányiskolákra 
1881-ben 12 ezer frtot; Léva városának 1880 és 1882-ben összesen 24 
ezer frtot; Balassa-Gyarmatnak 1882-ben 23100 frtot. Az esztergomi fő
gimnázium épitéséhez 1878-ban 5000 frttal járult. Ugyanott a tanitóké- 
pezdei épület átalakítására 1883-ban 12 ezer frtot költött. A lévai főgim
názium két felső osztályának felállítására 1886-ban 10,000 frtot. A sel- 
meczbányai gimnáziumra 1890-ben 50,000 frtot adományozott. Tanügyi 
áldozatai közé kell még sorolnunk a következő adományokat is.

A tanitók segélyalapját megteremtette 1882-ben 100 ezer frttal. 
Székesfehérvárnak 1882-ben árvaházra adott szintén 100 ezer frtot. Az 
1885-ben felállított nagyszombati fiuárvaház összesen 300 ezer, az 1890- 
ben épült esztergom-sz.-györgymezői leányárvaház 100 ezer frtba került.



SIMOR JÁNOS BIBORNOK ALKOTÁSAI.94

Budapesten a vakok intézetében 1886-ban 4 helyet alapított és e czélra 
20 ezer irtot áldozott.

Mitsem hordván annyira szivén, mint hogy képzett és odaadó 
buzgalmu férfiakat állitson hiveinek őreiül és tudván, hogy az anyagi 
gondok nagy mértékben bénitják a hivatásbeli buzgalmat: földeket vásá
rolt, alapítványokat tett egyes plébániák számára. Továbbá 1877-ben a 
főegyházmegyei segélyalapot 20 ezer frttal növelte; a nagyszombati káp
talan felsegitésére 1882-ben 100 ezer frt alapítványt tett; 1883-ban pe
dig az elaggott és munkaképtelen papok nyugdij-alapjára 100 ezer irtot 
adományozott.

Mindezen adományok fényes tanúságai a bibornok bámulatos ál
dozatkészségének és sokáig kellene folytatnunk, ha azt tökéletesen kime
nteni akarnék. Fel kellene sorolnunk a sok közhasznú-, jótékony-egyletet, 
melyeknek gyó'ri püspöksége óta több mint 150 ezer frtot adományozott, 
így növelte nevezetesen 1886-ban a „Magyar irók segély egyletének“ 
és 1889-ben a sz. István-társulat tud. és irod. osztályának alaptőkéjét. 
10— 10 ezer frttal. Az esztergommegyei tisztviseló'k nyugdíjalapjára pedig 
1888-ban 5000 frtot adott.

Az esztergomi elaggott polgárok fentartására 1886-ban 30 ezer 
frtot. Nem volt semmiféle elemi csapás, melynek enyhítésére ne sietett 
volna. Ha a viz bó'szült hullámai nyelték el a vidékek vagyonát; ha tűz 
hamvasztotta el a falvakat, városokat; ha jégeső', fagy, vagy földrengés 
okozott ínséget, szült nélkülözést és nyomort: Simor János mindig egyike 
volt a legelsó'knek, kik a szerencsétlenek segítségére siettek. Esztergomban 
1876-ban az árviz alkalmával 28 napon át 700 embert látott el élelem
mel. A szegedi árvízkárosultaknak 1879-ben 1200 frtot, a csallóközi jég- 
károsultaknak ugyanezen évben 3000 frtot, a pozsonyi Erzsébetszüzeknek 
leégett zárdájuk felépítésére 10000 frtot küldött. A földrengés által szeren
csétlenül járt zágrábiaknak 1880-ban 2000 frtot, a tiroli árvízkárosultaknak 
1882-ben 1000 frtot, 1888-ban a szatmári árvízkárosultaknak 1000 frtot 
adott és ugyanezen évben az ország különböző' vidékein levő árvízkáro
sultaknak a belügyminiszter utján 10000 frtot adományozott. Alig vette 
liirét 1887-ben az eperjesi és toroczkói szerencsétlenségeknek, máris az 
eló'bbieknek ezer, az utóbbiaknak 200 frtot, Hódmezővásárhely árvízká
rosultjainak pedig 2000 frtot küldött.

A bölcs Plato azt mondja egy helyütt: „Az igazán jó ember 
sohasem lehet igazán gazdag.“ Ha van is e szavakban némi igazság, 
még azt is hatalmasan megczáfolja a bibornok élete, ki mig önmaga a 
legnagyobb egyszerűségben élt, egészen igénytelen volt, addig nemcsak
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állandóan és fejedelmi nagyságban gyakorolta a jótékonyságot, hanem 
még végrendeletében is óriási összegeket volt képes a szegények javára 
hátrahagyni. Jótékonyságánál, bőkezűségénél és áldozatkészségénél fogva 
is tehát méltán foglal helyet Simor János a magyar egyház legnagyobb 
főpapjainak díszes soraiban és neve mindenkor arany betűkkel fog ra- 
gyogni évkönyveink legszebb lapjain.

3. Simor János adakozásainak összeges átnézető.

A boldogult bibornok arany miséjének alkalmából kiadott „Em
lékkönyv“ 232—242. lapjain részletes kimutatást találunk azon nagy ada
kozásokról, melyeket Simor János a jubileumig tett.

Négy czim alatt vannak ott az adakozások felsorolva. Hogy 
most bőkezűségének nagysága egész valójában álljon szemeink előtt, 
követve az érintett kimutatást, annak négy czime alatt folytatjuk az ada
kozások összeállítását a jubileumtól kezdve haláláig.

Az „Emlékkönyv“ 242. lapján a következő végösszegek állanak:
I. Templomi és egyházi czélokra tett adakozások 1327974 írt.

II. Nevelésügyre szentelt adományok . . . .  1220786 „
III. Egyletek és különféle intézetek czéljaira tett

adakozások........................................................... 159780 „
IV. Különféle nemes czélu áldozatok (Judtunkkal) 1276228 „

Összesen: 3984768 frt.
Az adakozások, melyeket a bibornok a jubileum óta tett, a 

következők:

I. T em p lom ok ra  és egyh ázi czélokra  te t t  adakozások:

1887. Felsőesztergályi templomra 100 frt. Átvitel : 3694 frt
7 ? Pirkercham m er-kápolnára 100 77 1887. Szibériai lengyel papoknak 100 77

77 Kicsindi templomra 100 77 77 S. lelkészek segélydijául 10000 77

77 Vicsapapátki oltárképre 320 77 1888. Szerajevoi orgonára 200 77

77 Esztergomi sz. Fér. rend. 500 77 77 Dillenburgi templomra 50 77

?7 Római sz. Bertalan ko-
77 Bpesti sz. S zív  templomra 20000 77

lostornak 500 77 77 Szécsényi Sz. Háromság
77 Vágvecsei templomra 100 77 szoborra 100 77

77 Baj esi orgonára 800 77 77 Pozsony-Virágvölgyi tem-
77 Semptei templomra 60 77 plomra 8000 77

77 Házasnényei templom és 77 Esztergomi sz. Fér. r. 200 77

lelkészi lakra 1114 77 77 É rsekújvár „ 100 77

Összesen: 3694 frt. Összesen: 42444 frt
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Á tvite l: 42444 frt. Á tvitel: 387976.50
1888. Római sz. Bertalan egyh. 500 11 1890. Nyírbátori templomra 100 frt.

n Garamlöki kápolnára 800 11 11 Nagyenyedi harangra 100 „
n Pozsonyi szemináriumra 140 11 11 Alsódombói orgonára 50 „
u Lancsári kápolnára 200 11 11 S. lelkészek segélydijául 5000 „

11 S. lelkészek segélydijául 10000 11 11 Nyitraegerszegi orgonára 200 „
1889. Ürge Ignácz hittéritőnek 2000 11 11 Schönbergi templomra 50 „

11 Felsőmladonyai kápolnára 100 11 11 Volóczi g. k. templomra 100 „
11 Vajki plébániára 80 11 11 Római szent Bertalan-

11 Nagysápi templomra 1000 11 egyházra 500 „
11 Soproni káptalannak 4 11 Rozsnyói leégett szent

misére 20000 11 Ferencz rendieknek 200 „
11 Gottscheei templomépi- 11 Pozsonyi szemináriumnak 140 „

tésre 100 11 n Udvardi templomnál ala-
11 S. lelkészek segélydijául 10000 11 pitvány-pótlás 200 „
11 Egy ablak a Mátyás tóm- ii Angermündei templomra 50 „

plombán 312.50 ii Sieni templomra 50 „
11 Esztergomi főszék. diszit. 300000 frt. ii Csitári templomnak 73 „

1890. Okolicsnai sz. Fér. rend. 200 11 1891. Kálvaborfői templomnak 100 „
11 Esztergomi „ 100 11 11 Tövisfalvi kápolnára 50 „

Összesen: 387976.50 Összesen: 394939.50

II. N ev e lésü g y re  sz en te lt  a d o m á n y o k :

1886. Budapesti vakok int. 4
alap it vány i hely 20000 frt.

11 Lévai főgimnáziumnak 10000 .,
11

Trsztenai gimn. tápint. 300 „
1887. Garamszőllősi iskolára 50 „

11 Csejkői 11 100 „
n Bánkeszii 11 100 „
i i Ipolybalogi 11

100 „
71 Kiskovalóezi 11

100 „
11

Sziládi 11 25 „
11 H édervári 11 60 „
11 Szent-Istváni 11 200 „
11

Pathi 11 150 „
11

Loóczi
11 150 . „

11 Felsőth úri 11 100 „
n

Vágai
11 1714 „

i i
Barsnémethii 11 200 „

n Steruszi 11 150 „
1888. Kiskovalói 11 100 „

Összesen : 33599 frt.

Á tv ite l: 33599 frt.
1888. Ipolybélyi iskolára 100 „

n Balassagyarmati „ 600 „
n Ságujfalusi 71 200 „
n Kőkeszei 11 100 „
ii Nagysenkviczi 11 400 „
n Felsőszelii n 300 „
ii Szempezi n 1000 „
ii Losonczi 71 150 „
ii Uj-Szőnyi 11 300 „
ii Kolozsvári siket-némák

intézetének 200 „
1889. Esztergomi tképezde táp-

intézetére 400 „
11 Pilis-Sz-Lászlói iskolára 50 „
11 Borostyánkői iskolára 200 „
11 Radossóczi 11 100 „
11 Fenyvesi n 150 „
n Nagy-Mácsédi n 100 „

Összesen: 37949 frt.
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Átvitel 37949 frt. Á tv ite l: 190122 frt.
1889. Hollókői iskolára 100 frt. 1890. Keszihóczi iskolára 50 „

11 Verbóczi ,, 100 „ 55 Nemesoroszii „ 150 „
11 Vágszerdahelyi 200 „ 11 Keszegfalusi „ 100 „
11 Vámosmikolai ,. 200 „ 11 Szent-Endrei „ 7000 „
11 Mohorai .. 100 „ 11 Felsőthuri „ 150 „
11 Dunaujfalusi „ 80 „ 11 Nagyszelezsényi iskolára 60 „
11 Ľbedcczi „ 100 „ 11 Szúnyogdi „ 200 „
11 Megyeri „ 80 „ 11 Ekeli „ 400 „
11 Nagylapási „ 100 „ 11 Garamszőllősi ,, 50 „
11 Miavai „ 100 „ 11 Brezovai „ 88 „
11 Mohorai „ 100 ,. 11 L ukai „ 40 „
11 Nagyszombati tképezdei 11 Esztergomi tképezd, táp-

tápintézetnek 300 „ intézetének 200 „
11 Medvei iskolára 200 „ 1891. Vágkirályfai iskolára 100 „
11 Csesztvei „ 150 „ 11 Kisujfalusi ,, 80 „
11 Selmeczbányai gimn. 50000 „ 11 Laksártom kii 150 „
11 Esztergom-sz.-györgyme- 11 Vaj kai „ 80 „

zei leányárvaházra 100000 „ 11 A budapesti, esztergomi
1890. Nagysárói iskolára 63 „ és nagyszombati ér-

f f Tergenyei „ 100 „ seki kath. tanitóképez-
11 Németoroszii „ 100 „ dének 1886—1890.

Összesen : 190122 frt. évenként 5666 frt 28330 „

Összesen: 227350 frt.

III . K ü lö n fé le  eg y le te k  és in té ze te k  czólja ira  te tt  ad akozások:

1886. Magy. irók segélyegyl. 10000 frt
„ Budapesti szegények „Sz.

Yineze egyletének“ 800 „
„ Esztergomi elaggott polg. 30000 „

1887. Bpesti jogászegyletnek fco o o

„ Budai legényegyletnek 100 „
„ Pozsonyi oltáregyletnek 100 „
„ Győri Erzsébet-egyletnek 100 „

1888. Bpesti „Sz. Vincze egyl.“ 300 „
„ Bpesti mentő egyesületnek 100 „
„ Székesfehérvári nőegyletnek 120 „
„ Bpesti Vincze egyletnek 100 „
„ Legény egyleteknek 150 „
„ Bpesti poliklinikai egyl. 3000 „
„ Aranyos mar óthi tűzoltóknak 50 „
„ Kis-Mártoni legényegyl. 100 „
„ Budakeszi apáczák házára 100 „

Összesen : 45320 frt.

Á tv ite l: 45320 frt.
1888. Győri sz. Erzsébet egyl. H-1 o o

11 Pozsonyi jóték. nőegyletnek 200 „
11 F  ehér-kereszt-egyletnek 5000 „
n Pozsonyi közműv. egyesül. 200 „
ii Sz. Vincze egyl. Bpest 300 „
ii Bajnai tűzoltóknak 50 „

ii Győri legényegyletnek 300 „
n Drinápolyi apáczáknak 100 „

1889. Selmeezi apáczáknak 24P „
11 Pozsonyi oltáregyletnek 100 „
11 Sz. László társulatnak 100 „
11 Sz. István társ. Írod. oszt. 10000 ,,
11 Nagy-Károlyi apáczáknak 200 „
11 Esztergomi kath. legényegyl. 100 „
11 Érsekujvári legényegyl. 100 „
11 „Katholikus körnek“ Bpest 300 „

Összesen : 62710 frt.
13
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Á tv ite l: 62710 frt.
1889. Bécsi „Ausztria“ egyletnek 100 „

n Bácsi tűzoltóknak 50 _
77 Bpesti sz, Yincze egyletnek 300 „
r> Budai legényegyletnek 100 „
77 Győri sz. Erzsébet egyl. 100 „
77 Párkányi legényegyletnek 115 „

1890. Lévai legényegyletnek 100 „
77 Bpesti bölcs, halig, se-

gélyegyletnek 100 „
Összesen: 63675 frt.

Á tv ite l: 63675 frt
1890. Pozsonyi oltáregyletnek 100 „

„ Bécsi apáczáknak 150 „
„ Mainzi apáczáknak 50 „
„ Pozsonyi oltáregyletnek 100 „
„ Győri sz. Erzsébet egyl.

OO

„ Mocsai tűzoltóknak 100 „
1891. Budai kath. legényegyletnek 50 „

„ Esztergomi kath. legényegyl. 50 „

Összesen : 64375 frt.

IV . K ü lö n fé le  n em es ezó lu  á ld o z a to k :

1886. Székesfehérvárnak 22000 frt. Á tv ite l: 86180 frt
1887. Esztergomi szegényeknek 300 77 1888. Esztergommegyei tiszti

77 Mokriháji tüzkárosultaknak 100 77 nyugdíjalapra 5000 77

77 Karlsbadi szegényeknek 100 77 77 Győri veteránoknak 100 77

77 Eperjesi tüzkárosultaknak 1000 V 77 Nagykeszi tüzkárosultaknak 100 77

77 Nagy-Károlyi „ 600 77 77 Vadkerti tüzkárosultaknak 200 77

77 Toroezkói „ 200 77 77 Bpesti apáczák kar. fájára 340 77

77 Hódmezővásárhelyi viz- 77 Esztergomi szegényeknek 300 77

károsultaknak 2000 77 1889. Bikszárdi tüzkárosultaknak 100 77

77 Bikszárdi tüzkárosultaknak 120 77 77 Vatikáni okm ánytárra 500 77

77 Veszprémi tüzkárosultaknak 500 77 77 Bpesti apáczák kar. fájára 500 77

77 Oslii tüzkárosultaknak 100 77 77 Prencsfalusi tanító nyugd. 200 77

77 Esztergomi szegényeknek 300 77 77 Esztergomi szegényeknek 300 77

1888. Esztergomi érseki kórház 1890. Loóczi pléb. magtár építésére 200 77

alapítványa 44100 77 77 Esztergomi szent Anna
77 Kóspallagi ínségeseknek 200 77 lelkész házára 250 77

77 Szatmári vizkárosultaknak 1000 77 77 Moóri tüzkárosultaknak 300
77 Csallóközi ínségeseknek 3000 77 77 Tokaji tüzkárosultaknak 300 77

77 Tokaji vizkárosultaknak 500 77 77 Garamszőllősi tüzkárosult. 100 77

77 Árvízkárosultaknak 10000 77 77 Aranyosi tüzkárosultaknak 100 77

77 Ipolyszécsénykei pléb. 77 Bpesti apáczák kar. fájára 250 77

m agtár épitésére 60 77 77 M. T. Akad. diszterem fest. 700 77

Összesen: 86180 frt. 1891. Bussai kántoriakra 153 77

Összesen: 96173 frt.
V ég'összegek:

— Az 1886. évi kimutatással együtt. —

I. Templomi és egyházi czélokra tett adakozások
II. Nevelésügyre szentelt adományok....................

III. Egyl. és különféle int. czéljaira tett adakozások
IV. Különféle nemes czélu áldozatok (tudtunkkal)

Összesen:

1722913 frt 50 kr. 
1448136 „ -  ,,
224155 „ — ,, 

1372401 „ — „ 
4767605 frt 50 kr.
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1. SIMOE JÁNOS, MINT GAZDA.

A határozottság, önállóság és tetterő', mely Simor János bibor- 
uokot, mint főpapot és országnagyot jellemezte, visszatükröződött úgy ma
gán életében, mint az érsekség anyagi ügyeinek rendezésében is. E téren 
is bebizonyította, hogy gondolkozó fő, alkotó tehetség. Bebizonyította 
azonban azt is, hogy nemcsak valódi püspök, kinek az egyház javai nem 
annyira saját czéljaira adatnak, mint azon magasabb rendeltetéssel, hogy 
azok által az egyház javát és a közjót előmozdítani törekedjék, hanem 
igazi hazafi is, ki még e téren sem tévesztette szemei elől honfiúi kötelmeit.

Mennyiben használta anyagi javait egyháza és hazája érdekeinek 
elősegítésére, arról elég fényes tanúságot tesznek milliókra menő ada
kozásai. Mikép gondolkozott azonban e tekintetben, mint magyar hazafi, 
azt mutatják következő szavai.

„Hazafias kötelessége — úgymond — minden magyar embernek 
nemcsak megtartani, de lelkiismeretes műveléssel gyümölcsöztetni azt a 
földet, mely rája származott. Mig a magyar ember jó gazda, addig nem 
kell félteni Magyarországot. Nekünk egyházi férfiaknak a jó gazdálko
dáson kivíil egyéb kötelességünk is van; be kell ugyanis bizonyítanunk az. 
ország előtt, hogy a kezünkre bízott javak jó kezekre vannak bízva.“

Ez elvet a bold, bibornok a szó legteljesebb értelmében úgy va
lósította meg, hogy az egész ország legkitűnőbb gazdái egyikének tekin
tetett. Ezen irányú kitűnő képességeit már mint győri püspök kezdette 
ragyogtatni.

Javadalmai kellő felszerelés hiányában és czélszerűtlen gazdál
kodás folytán alig nyújtottak 16,000 frtnál több évi jövedelmet. Rendez
vén azonban a fontosabb ügyeket, oly erélylyel látott javadalmainak 
kellő felszereléséhez, oly beruházásokat tett, oly módosításokat foganato
síttatott az egész gazdálkodási rendszerben, hogy a mondott öszszeg
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80,000 írtra emelkedett volt már akkor, midőn Győrből az esztergomi 
érseki székre távozott!

Midőn az érseki széket elfoglalta, a gazdaságot szintén nem ta
lálta a legrendezettebb viszonyok között. Eltekintve attól, hogy csak 
igen hiányosan voltak a birtokok felszerelve, még 443 ezer frt annuitá
sokban törlesztendő adósság terhe is súlyosodott rájuk!

Az esztergomi érsekség összes fekvőségei 94,854 kataszteri hol
dat tesznek. Azonban csaknem ötödrésze, 16 ezer kataszteri liold oly
annyira ki van téve a viz veszélyeinek, hogy a védelmi és lecsapolási 
munkálatok felemésztik a jövedelmet. A birtokok állapota után következ
tetve s ama hiedelemben, hogy szivesen felfogná magát menteni a gaz
daság gondjai alól, kevéssel székfoglalása után egyes tőkepénzes vállal
kozók igen előnvös feltételek mellett kérték bérletbe a birtokokat. Azon- 
ban nem fogadta el az ajánlatokat, hanem azon meggyőződésében, hogy: 
„az érseki uradalom Istené és a szegényeké, meg azután azon nagy ér
dekek számára kezelendők, melyeknek szolgálatára adományozva s idők 
folytán gyarapítva lettek“ : a legnagyobb buzgalommal és szakértelemmel 
fogott a nagy terjedelmű földbirtok oly kezeléséhez, hogy sikerült nem
csak a fentebb érintett nagy terhet leemelnie a gazdaságról, hanem azt 
dúsan fel is szerelnie s annak jövedelmeiből bámulatos összegeket áldoznia 
a legkülönfélébb közhasznú czélokra.

Nagy sikereit e téren ritka szakértelmének, gondosságának és 
azon körülménynek kell tulajdonítani, mely szerint mindig figyelemmel 
volt a modern gazdálkodási rendszerre és felkarolta a kor idevonatkozó 
józan eszméit és vivmányait.

Kezdetben megtartotta e régi gazdálkodási rendszert. A hetvenes 
években azonban, midőn a gazdasági viszonyok nagy átalakulásokon men
tek keresztül, megváltoztatta azt. Nagyobb figyelmet fordított a jobb ta
lajművelésre, gépeket szerzett és általában arra törekedett, hogy birtokai 
a szükséges felszerelési tárgyakban hiányt ne szenvedjenek. Nagy gondot 
fordittatott a termékenyítő anyag kezelésére, a gulya-marha nevelésére és 
tartására. Elrendelte a takarmány-magvak házilagos kezelését, a sertés- 
tenyésztés kiterjesztését, a tinónevelést stb. Majd a nagy kiterjedésű erdők 
és az uradalom belügyeinek rendezését vétette foganatba, szóval mind 
gyorsabban s biztosabban irányitotta uradalmainak hajóját a tökéletesedés 
kikötője felé.

Legnevezetesebb e tekintetben kétségkívül azon intézkedése, me
lyet 1886-ban adott ki s az uradalmak végleges felszerelését jelentette. 
A befektetés a minisztérium ajánló felterjesztése utján ő felsége legfelsőbb



engedélyével a törzs vagy ónból eszközöltetett. Minden kerületi tiszt fel 
lön szólitva, terjessze elő, miként óhajtja a vezetése alatt álló gazdaságot 
felszerelni. E felszerelések öt éven keresztül folytak és csak 1890-ben, 
tehát életének utolsó évében ló'nek befejezve, anélkül, hogy ő munkájának 
gyümölcseit kellő' mértékben élvezhette volna. A jelzett befektetés főleg 
a következő dolgokban nyert megvalósitást.

1. Birka-mosó telepek, száritó- és nyiró-szinek építtettek.
2. Trágya-telepek létesittettek.
3. Elkészíttettek a még hiányzott marhahizlaló helyiségek.
4. Emeltetett az ökörlétszám s rendszeresítve lett a tinónevelés. 

Egyúttal részint uj istállók építtettek, részint nagyobbittattak.
5. A cselédség létszáma a szükséghez képest emeltetett.
6. A szükséges tisztilakok, magtárak, gépszínek, kukoricza-górék, 

juh-aklok építtettek.
7. Gépek vásároltattak, illetőleg átalakíttattak.
A nagy sikerek körül, melyeket a bibornok gazdálkodásával elért, 

nem kevés érdem illeti kétségkívül az alapos szakképzettséggel biró, 
munkás, buzgó tiszteket is, kik közül különösen kiemelkedtek Zubcsek 
Mihály főpénztárnok, ki oly buzgalommal és lelkiismeretességgel vezette 
nagy fontosságú hivatalát, hogy az éjjel-nappali munkában egészen tönkre 
tette idegrendszerét és több évi kínos szenvedés után éppen pár nappal a 
bibornok halála után, folyó évi január 31. hunyt el. Továbbá Mattya- 
sovszky Lajos igazgató-főszámvevő, ki szakavatott kezekkel és nagy buzga
lommal vezeti a roppant gazdaság sokoldalú ügyeit.

A gazdaság legfőbb intézője azonban, valódi lelke maga a bi
bornok volt, ki a gazdasági tudomány minden egyes ágában nagy jártas
sággal birt, uradalmainak minden legkisebb mozzanatáról értesítést kívánt, 
mindent vizsgálat alá vett, mindent' rendezett. Hogy az ügyek valódi állá
sáról minél behatóbb és alaposabb tájékozást szerezzen, gyakran rándult 
a székvárosához közel fekvő Bajosra, mely körül 17528 hold birtok terül 
el és egyszerű, de csinos nyaralóval bir. Bajcs kedvencz tartózkodási 
helye volt. Tavaszszal és őszkor rendszerint huzamosabb időt töltött ott, 
részint hogy gazdászatának vezetésére tényleges befolyást gyakoroljon, 
részint hogy a szabad, munkás természet ölén üdüljön. Bejárta itt összes 
birtokait, ismert minden gazdászati adatot; érintkezett embereivel, a néppel, 
ismerte gondolkozásukat, leereszkedett helyzetük igényeihez.

Ha aztán vendége jött oda, annak megmutatott mindent, a leg
kisebbtől a legnagyobbig, ngy hogy a vendég a látottak és hallottak 
után tisztelettel hajolhatott meg a bibornokban a szakavatott gazda előtt.
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Gazdatisztjei iránt atyai jóindulattal és szeretettel viseltetett. Mi
sem bizonyíthatná e tényt jobban, mint a levél, melyben tisztjeinek püs
pöki jubileuma alkalmából azok üdvözlő' iratára válaszolt. A levél tar
talma a következő':

.. U r a d a l m i  T i s z t s é g e m n e k !

„Püspökké szenteltetésem negyedszázados évfordulója alkalmából múlt junius 
hó 20-án hozzám intézett kedves üdvözlő feliratukban élénken kifejezett hűségüket, 
ragaszkodásukat és jó kivánataikat melegen köszönöm.

Valamint azáltal, hogy a kecsegtető bérajánlatokat visszautasítottam, gaz
datisztjeim és családjaik jövőjét a bizonytalanság nehéz nyomása alól felszabadítottam; 
az önálló, öntudatos működés engedélyezése által önöket a lealázó gépies cselekvés 
alól fölmentettem; a sikeres és üdvös működéshez szükséges eszközök megadásával 
czélszerü tevékenységüket lehetségessé tettem ; járandóságaik előnyös szabályozása által 
egyrészt a tisztességes megélhetést, másrészt a gyanúsítás lehetetlenségét biztosítottam; 
a helyes alapokra fektetett igazságos száztóli jutalmazással érdekeimhez való kötése 
által önjavuk előmozdítására bő tért nyújtottam  : szóval, valamint eddig atyailag gon
doskodtam arról, hogy önök szolgálatomban biztosságot, méltányos elbánást, tisztelt 
állást, működési kedvet és örömet, egyszersmind pedig tevékenységüknek megfelelő 
jólétet élvezzenek s igy a nemzeti vagyon gyarapitásának lényeges közvetítői lehes
senek: úgy ezentúl is önök iránti jóakaratom nál fogva lesz gondom, hogy erkölcsös 
magaviseletük, hűségük és szakértelmük, szorgalmuk és ügyességük kellő méltánylás
ban részesüljön. Isten vezérelje szándékukat és m űködésüket! Esztergom, 1882. julius 
6. H e r c z e g p r i m á s  S i m o r  J á n o s  s .  k .  e s z t e r g o m i  é r s e k . “

Tisztjei iránti nemesszivűségének fényes koronája azonban a ki
rály jóváhagyásával ellátott és élte utolsó perczeiben kiadott nyugdíj-sza
bályzat, mely fó'bb vonásaiban megegyez az állami tisztviseló'k hasonló 
szabályzataival és érvénye 1890-tó'l számittatik. Mintegy 4444 lélekró'l gon
doskodik atyailag, mert a tiz év eló'tti népszámlálás szerint a primáši uradal
makban alkalmazottaknak és családjainak lélekszáma 4444. A szabályzat 
fejezetei ezek: 1. Általános határozatok. 2. A tisztek és középállásu alkal
mazottak ellátása. 3. A tisztek és középállásu alkalmazottak özvegyeinek és 
árváinak ellátása. 4. Cselédek kegy dija. 5. Záró határozatok.

Volt a boldogult bibornoknak még egy tulajdona, melyet a gaz
dában alig lehet eléggé becsülni, a takarékossági szellem. Udvartartása 
magas méltóságához illó'en eló'keló' volt, de távol állott minden fényüzés- 
tó'l. Rendszerint székvárosában tartózkodott és nem könnyű dolog volt 
rávenni, hogy csak egészségi szempontból, valami fürdó't meglátogasson. 
Idegen helyen való tartózkodásai mindig kimértek voltak.

Mindezeknél fogva bátran mondhatjuk, hogy mint gazda is azon 
férfiak közé tartozott Simor János, kik leróva tartozásukat az emberiség 
és h aza iránt, joggal számíthatnak arra, hogy emlékök nem fog kihalni.
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A család iránti ragaszkodás és vonzalom minden romlatlan ke
délyű embernek közös tulajdona. Emlékeink között legkedvesebbek azok, 
melyek a családi körbe nyúlnak vissza. Érzi mindenki, hogy ha van valódi 
boldogság e földön, az csak a. családi életben, a rokonok őszinte és szívélyes 
barátságában és azon ártatlan, egyszerű örömökben található, a melyeket a 
család szentélyében, a szülők, gyermekek és testvérek körében élvezünk. 
Ez érzelmek elől senkisem zárkózhatik el. Nincs oly hosszú idő, mely 
alatt megfogyatkozhatnának; nincs távolság, hova sugaraik melege el ne 
hatna. Alakulhatnak viszonyaink, változhatnak szokásaink, de ez érzelmek 
állandó hűséggel kisérnek az egész életen keresztül.

Tapasztalhatni ez igazságot a boldogult bibornoknál is, ki csa
ládja iránt mindig a legnagyobb ragaszkodást, a legmelegebb szeretet ér
zelmeit tanúsította. Lehetett ugyan hallani a vádat, hogy gazdag egyház
fejedelem létére családját nem boldogítja, gazdaggá tenni nem ügyekszik. 
Aki azonban nemes szivét közelebbről ismerte, a ki megfigyelhette a szere- 
tetet, melylyel szülőit, testvéreit elhalmozta, rokonait magához bilincselte, 
az tudja, hogy e vád őt jogosan nem illethette.

E téves nézet azon körülményből származhatott, hogy mint ez 
az ész embereinél csaknem rendesen tapasztalható, nem volt képes szere- 
tetét a vonzó melegség varázsával körülvenni, azt szavakban nyilvánítani. 
De a látszólag hideg kebelben igen meleg szív dobogott.

Szülőit, főleg édes anyját, rendkívül szerette. Mint fiatalabb ko
rában keresve kereste az alkalmat, hogy szülőit láthassa, úgy vágyott ké
sőbb is ez öröm után. Atyjának halála után szeretetének egész teljét osztat
lanul birta édes anyja. Azon másfél év alatt, mely atyja halála után 
püspökké történt kineveztetéseig lefolyt, gyakrabban látogatta meg Szé
kesfehérvárott. Püspökké lévén, szintén nemcsak sűrűén látogatott édes 
anyjához, hanem gyakran küldötte négyes fogatát is szülővárosába, hogy 
édes anyját elhozassa. Édes anyja szintén rendkivül szerette egyetlen 
fiát. Sokáig azonban sohasem tartózkodott udvaránál, állandó lakásra át
költözködni pedig határozottan vonakodott. Önérzetes, derék magyar asszony 
volt. Büszkeségének tartotta, hogy oly férfiút nevelt a hazának, de még 
büszkébb volt arra, hogy — mint mondani szokta — „rá nem szorul.“

Csaknem rendes beköszöntője volt, ha a győri rezidencziában 
megérkezett:

14



„Fiam, nem pénzért jövök. Hála Istennek nem szorulok rád. 
Telik a magunkéból.“

„Nagyon örülök édes anyám — válaszolá a püspök — hogy 
nem szorul rám.“

„Hanem — folytatá az anya — vannak testvéreid és testvéred
nek árvái, azokról neked kell gondoskodnod.“

Miután e beköszöntő' majdnem minden látogatásnál ismétló'dött 
és Teréz nó'vére észrevette, hogy az nem a legkellemesebben érinti, kérte 
a derék anyát, ne mondaná azt mindig.

„De bizony megmondom leányom, válaszolá az önérzetes nó', 
mert fáj ám az az anyának, ha gyermekeitől kell valamit elfogadnia.“

Ottléte alatt mindent körülnézett a palotában. Betekintett a kony
hába, éléstárba, a cselédekhez, de egyszerűsége nehezen tudott megbarát
kozni a püspöki gazdasággal. Hiányzott neki a takarékosság, amint azt 
egy Ízben leplezetlenül kimondotta. Kérdezték Fehérvárott, miért jött oly 
gyorsan vissza Gyó'rbó'l? „Mert nem tudtam nézni azt a pazarlást, a mi 
a János konyhájában folyik“, volt a válasz.

Mennyire szerette édes anyját, mutatta az, hogy kedvéért bár
mit megtett. Midó'n Gyó'ri püspök volt a bibornok, az ottani szeminárium
ban tanult egyik rokona. Édes anyja megérkezvén, azon óhaját fejezte ki, 
hogy a kis klerikust is láthassa. „Hivasd ide ebédre", mondá fiának. A 
püspök nehézségeket támasztott, hogy „az fájna a többinek." „Ha ki nem 
hivod — feleié erélyesen — én sem maradok itt." Ekkor a püspök 
engedelmeskedett.

Midó'n 1870. febr. 11. a délutáni órákban édes anyja halálának 
hirét vette Rómában — hol akkor a vatikáni zsinat alkalmával idó'zött 
— vigasztalhatlan volt. Keservesen siratta és semmi látogatót sem foga
dott. Csak midó'n Kruesz Krizoztom fó'apátot jelentették, azt engedte be- 

' lépni. Ő volt az elsó', kivel este felé a hirt személyesen, mélyen megin
dulva közölte és elfogadta abbeli tanácsát, hogy fájdalmának enyhítésére 
sétát tegyen. Fogatott és kimentek. De alig volt képes Kruesz az egész 
séta alatt némileg megvigasztalni.

Testvérei közül hajadon maradt nó'vére Simor Teréz volt ked- 
vencze. Leveleiben ha mást senkit, ó't bizonyára említi az enyelgó' „ Trézsi“ 
néven. Midó'n bajnai plébános lett, rögtön magához vette, jóllehet nagyon 
fiatal volt még. A ház gondjait nem is ó', hanem inkább azon idó'sebb 
nó' vezette, ki valaha karjain hordozta. A fiatal leányt nem ritkán hon
vágy gyötörte. Ilyenkor rendszerint egy aranynyal szokta megvigasztalni. 
Egy ízben már két aranya volt Teréznek s Esztergomba menvén vásá
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rolni, nem állhatott ellen, hogy a két aranyon magának egy ruhára valót 
ne vegyen. Haza érvén, nagy örömmel mutatta meg a szövetet az öreg 
Liziuek. Ez azonban visszaélt a bizalommal és a történteket elbeszélte 
„a plébános urnák.“

Másnap enyelegni kezd Terézzel. „Ma egy aranyhoz jutottam 
— kezdé — azt neked szántam. Hány aranyod is lenne már, ha még 
ezt is odaadnám?!“ Teréz mitsem gyanitva, nehogy elárulja magát, nagy 
bátran mondja: „Három.“ „Hát jó, odaadom ezt is, de előbb a másik 
kettőt szeretném látni.“ Teréz irult-pirult, kifogásokat tett, mentegetőzött, 
de ő hajthatlan maradt és látni kivánta a másik kettőt. Végre csak ki
sült a dolog. Teréz egy kis leczkét kapott a takarékosságról, hanem azért 
megkapta a „harmadik“ aranyat is.

Különös szeretetét Teréz nővére iránt mindvégig megőrizte. 
Iránta volt a legtöbb bizalma és a rokonokra vonatkozó ügyeket is mindig 
vele szokta legelőször megbeszélni. Esztergomban, a primáši palotával 
átellenben levő, úgynevezett „kis rezidencziában“ jelelt számára lakást, 
mely az egész rokonság központját képezte.

Ha valaki Esztergomba jött a hatalmas bácsi látogatására, előbb 
„Teréz tanti“-t kereste fel, hogy tanácsot, utbaigazitást kérjen tőle. És a 
jóságos „tanti“ soha sem vonta meg pártfogását egy rokonától sem. 
Átvezette a látogatót a palotába és ha alkalomszerűnek találta, ügyesen 
és a bibornoknak kedves humoros módon mondott egyet-mást „a fiatalok
ról“, „az élet terhes voltáról", a „kezdet nehézségeiről.“ Szavai rendszerint 
hatottak.

Pártfogása nem maradt eredménytelen, mert ha kezdetben ke
délyesen zsörtölődött is a bibornok, hogy „bizony nekem nincs pénzem“, 
vagy: „persze, azt gondoljátok, hogy a primáš pénze csak a rokonoknak 
való“, mégis oda ment a Wertheim-szekrényhez és a rokon nem távozott 
üres kézzel.

Esztergomban lakik idősebb nővére is, özv. Rapcsák Györgyné, 
továbbá özv. Zubcsek Mihályné, az előbbi leánya és dr. Rapcsák Imre, 
ugyanannak fia és a bibornok udvari orvosa. Teréz nővére után ezeket, 
meg elhalt nővérének gyermekeit, a Holényi-fiukat szerette legjobban. 
Szeretetét és jóakaratát rendesen azzal mutatta irántuk, hogy el-eltréfál- 
kozott velük.

Meleg érzelmekkel viseltetett azonban többi testvére s összes 
rokonai iránt is. A fiatalabbakat taníttatta és gondoskodott róluk. Csak 
nem emelte ki magasra eredeti körükből és megkívánta, hogy boldogulá
sukat saját közreműködésük, önszorgalmuk által is iigyekezzenek előse-
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giteni. Legfényesebben tanúskodnak azonban őszinte szeretetéről, forró 
rokoni érzelmeiről, gyermeki ragaszkodásáról levelei, melyeket szülőihez 
irt és a melyek közöl Simor Teréz urhölgy szivességéből, ki több száz 
ily levelet őriz, van szerencsénk néhányat közölni.

Az első, mely a fiúi szeretet megható tanúbizonysága, igy
hangzik :

Kedves Szüleim!
Folyó hó 15-én, mely Szt. Teréziának 

ünnepe, édes anyám és egyik testvérem
nek pedig névnapja, az Isten oltáránál 
meg fogok a sz. mise-áldozatban emlékezni 
mind édes anyámról, mind húgomról, sőt 
az egész atyaíiságról és az egek Urához 
könyörögni, miszerint édes anyámnak szá
mos és boldog éveket engedjen még meg
érni, adjon erőt, egészséget és sz. malasztot.

A fiúi szeretet gondosságát

Kedves Szüleim!
Édes atyám levelének azért örültem, 

mert abból megértettem, hogy odahaza mind
nyájan jó egészségben vannak, bála Isten, 
én sem panaszkodhatom ezen tekintetben, 
már a köhögés megszűnt és ez nagy nye
reség; gyomrom erősítése végett minden 
nap kétszer keserű theát iszom, sikerrel. 
A nekem járó fa iránt ma Írtam szinte 
Lim bek kanonok urnák és megkértem 
őtet, hogy a fának felét édes atyám ud
varára, felének egyik felét a Zsigmond 
sógoréra, a másik felét Holényiéra bordássá, 
a gabona iránt majd máskor fogok ren
delkezni. Had legyen még a pákozdi gra- 
nariumban. Istentől minden jókat kíván
ván és kedves szüleim kezeit és testvérei
met sógorimmal együtt csókolván, m ara
dok Bécsben, január 9-én, 1852.

liáladatos fiuk 
János.

Kedves Szüleim!
Hiszem, hogyCsete kanonok úr vissza- 

menet is beköszöntött kedves szüléimhez,

Egészségem bála Istennek folyvást 
meglehetős. Édes anyám Írjon levelet. Azt, 
hogy budai főesperessé és széplaki apáttá 
nevezett ki ő  Felsége, úgy is már a fe
hérvári verebek csiripelik. Ezek után csó
kolván kezeiket és testvéreimet sógoraim
mal együtt, vagyok Bécsben, október 13-án, 
1851.

hsüadatos fiuk 
János.

örökítik meg a következők:
és elmondta, m iként semmi baj sincs Bécs
ben; én igen örültem, hogy Csete úr sza
vát megtartotta, Bécsbe jö tt és hozzám 
szállott.

Már a képet is elküldöttem a gyer
tyatartókkal és virágokkal együtt az öreg 
templom kápolnája szám ára; remélem, a 
kép fog az ájtatos népnek tetszeni, adja 
Isten, hogy a sz. Szűz tisztelőinek száma 
nevekedjék. Ha majd a kép föllesz a k á 
polnában állítva, igen fogom szeretni, ha 
édes Atyám megirandja, mikép fogadták 
azt a fejérváriak.

A deszka ládáknak, a mellyekben 
a kép a gyertyatartókkal és virágokkal 
Fehérvárra küldetett, hasznát veheti édes 
Atyám. Kérje el azokat Limbek kanonok 
úrtól. A jó és bő szüretnek örültem. De 
csak tartós is legyen a sok bor, m ert más
kép nem nagy haszon lesz belőle. Kezei
ket csókolván, testvéreimmel, sógorommal 
s a sok apró szenttel együtt, maradok 
Bécsben, november 14. (Ev nincs kitéve.)

liáladatos fiuk 

János.



SIMOE JÁNOS,

Kedves Szüleim !
Közeledik Sz. Antal ünnepe, mely 

édes atyám nak neve napja és én kettős 
örömmel ragadom meg ez alkalmat annak 
megmutatására, miszerint ezen nap reám 
nézve is örömek napja fog lenni, melyért 
különösen hálákat adandók az Ur Istennek, 
hogy édes atyám at — mint hiszem — 
friss és jó egészségben m egtarto tta; és 
egyébként is megáldotta, m ert az Ő áldá
sának kell utoljára is mindazon jókat kö 
szönnünk, mellyekkel itt az életben ellát
tattunk. Egyszersmind pedig kérni fogom 
a mennyei sz. Fölséget, hogy ezentúl is 
minden bajtól óvja meg édes atyám at s 
vele együtt édes anyámat is szinte, mint 
a  többi atyafiakat, különösen testvéreimet.

Ha bajom lett volna, bizonyára tud- 
tokra adtam volna, istennek legyen hála, 
ez évben jó egészségnek örvendek any- 
nyira, hogy mióta Becsben lakom, ilyen 
jó l nem éreztem magamat. Dolog ugyan 
van mindig elég. De ezt már megszoktam 
s igy semmi bajom sincsen. Hiszem, hogy 
a kikopott kisasszonynak sincs semmi baja, 
ruha dolgában is annyira el van látva, 
hogy bátyjára nem szorult. A múltkor 
meglátogatott Szűcs törvényszéki titoknok, 
azelőtt pedig Miskey ügyvéd, ki tudom, 
elmondá, hogy nálam volt. H át a diákok 
hogy viselik m agukat? (Holényi fiai és 
Rapcsák.)

Ezek után csókolván kezeiket, és 
Testvéreimet az atyafiakkal együtt, ma
radok Bécsben, junius hó 7-én, 1854.

Kedves Szüleimnek
háladatos fiuk 

János.

Kedves Szüleim!
Voltam Kalocsán, Mohácson, Pécsett, 

Tolnán, és vagyok jelenleg Pesten, honnan 
holnap délután szándékozom Fóthon és 
Váczon keresztül Esztergomba utazni és 
Esztergomból a prímással együtt Bécsbe 
felmenni. Istennek legyen ezer hála, eddig
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semmi bajom sem történt. — Holnap reg
gel azon szentegyházban, mely sz. Terézia 
tiszteletére van szentelve s melyben ón 
valaha káplánkodtam, fogok misézni és 
pedig édes anyámért és Trézsi húgomért, 
de édes Atyámért és a többi testvéreimért 
is. Édes anyámnak ezen kívül még min
den kitelhető testi és lelki jókat kivánok 
és az Isteni malaszt legnagyobb bővségét, 
reményiem is, hogy az U r Isten ebbeli 
forró könyörgésemet megfogja hallgatni. 
Többnyire kezeiket és Testvérimet az 
atyafiakkal együtt csókolván, maradok 
Pesten, október 14-én, 1854.

háladatos fiuk

János.

Kedves édes Anyám!
Csak azt kivántam  édes anyámnak 

tudtára adni, hogy Istennek legyen hála, 
én jó egészségnek örvendek, hasonló jó 
hirt olvastam Pauer titoknok ur leveléből 
édes anyám s a többi atyafiakra nézve, 
minek igen örülök. H a csak egy pár napra 
is, szándékozom Fehérvárra lerándulni, 
hogy édes anyámat megláthassam, és meg
csókolhassam, de ez talán csak október 
hónapban fog megtörténhetni. Trézsi hú
gom írjon minél előbb. Hogyan van Juli 
húgom, van-e még baja ? Jól tanul-e Ho
lényi nagyobbik gyerek ? Csókolom kezeit 
édes anyámnak. Testvéreimet sógorimmal 
együtt csókolom és maradok Bécsben, 
augusztus 3-án, 1856. Édes anyámnak

háladatos fia 

János.
Kedves édes Anyám !

Egynéhány hétre elfogok Bécsből 
utazni. Miután egy egész esztendeig ki- 
mondhatlanul sokat dolgoztam volna, ne
kem is jól fog esni egy kis kirándulás 
szebb vidékekre és szórakozás. Utitársam 
leend a pesti prépost plébános —  jó bará
tom. A nagy nátha, mely nyomorgatott, 
már szűnni kezd, más bajom nincsen,
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Istennek legyen hála. Édes Atyám sirjára 
itt akartam  kőkeresztet csináltatni, de a 
levitel igen sok bajjal járna, meggondol
ván tehát, hogy Fehérvárott is csinálnak 
ép oly keresztet, mint itt, megkérem édes 
Anyámat, hogy egyet csináltasson, kedve 
szerint valót, az árát én majd kifogom 
egy krajczárig fizetni. A felirást készitse 
Pauer püspöki titoknok ur, azt akarom, 
hogy rövid legyen, de hibátlan. Majd a 
jövő hónapban talán egy pár napra lerán- 
dulok Fehérvárra és megcsókolom édes 
anyámat. Addig is Isten ótalmába ajánlom 
mindnyájokat. A Holényi Jancsi gyerme

ket ne kinozza az apja. Beszéltem itt a 
Directorral, k i a gyermek szorgalmát és 
legjobb akaratját dicséri, de azt mondja, 
hogy nem vettetett meg az alap nála a jó 
tanulásra, miértis szükséges, hogy a gyer
meknek útm utatója legyen, kell neki tehát 
egy instructort fogadni, de nem ám a 
Kulcsár fiját, hanem azt, a kit a Director 
fog majd kimutatni.

Csókolom édes anyám kezeit, testvé
reimmel és sógorimmal együtt és maradok 
Bécsben, September 6-án, 1856.

háladatos fia 

J á n o s .







SIMOR JÁNOS UTOLSÓ NAPJAI.

Feladatunk legszomorubb részéhez közeledünk.
Szólamaik kell Simor János bibornok életének azon rövid sza

káról, mely a mily gyors volt keletkezésében, épp oly szomorú lón lefo
lyásában. A legszebb nyári napokon pillanat alatt a legrombolóbb viharok 
keletkeznek. A bold, bibornok betegsége is egészen váratlanul jelentke
zett. Tökéletes testi-lelki épségnek, erőnek, vidám kedély-állapotnak örven
dett, midőn egyszerre oly betegség lepte meg, mely a halál szolgálatába 
szegődve, fékezhetlen hatalmát még gyorsasággal is párosította.

1. A betegség.

Az idei rendkívüli tél egyik leghidegebb napja volt, midőn ja
nuár 18-án, Simor János bibornok rendes sétájára indult a parkba, mely 
a palota előtt a Duna felé terül el. Kíséretében Dr. Csernoch János oldal 
kationok volt. Hosszabb ideig járkált már a bibornok, midőn Csernoch 
kanonok a csipős hidegre hivatkozva, néhányszor megemlítette, hogy jó 
volna már bemenni, mivel az idő legkevésbbé sem kellemes a sétára és 
ő eminencziája megköthetné magát a metsző hidegben.

A bibornok az időhöz és korához képest könnyen volt öltöz
ködve. Csak régi, még káplán korából származó köpenyét viselte, fején 
könnyű kalap ült. Alul pedig soha semmiféle melegebb téli ruhát nem 
viselt. Nem gyanított ugyan a kanonok semmi rosszat, de a csipős hideg 
önkéntelenül óvatosságra intette. A bibornok azonban csak tréfálódott 
fázékonysága felett és folytatta a sétát, mig a rendes egy órai idő le 
nem telvén, palotájába ment és a tekéző szobába vonult. Egy ideig teké- 
zett, aztán lakosztályába ment. Hét óra körül Dr. Majer István érkezett
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látogatására és vele egészen 9 óráig kedélyesen, fesztelenül társalgóit. 
A püspök távozása után még egy ideig dolgozott és szokott órájá
ban lefeküdt.

Órák jöttek, órák mentek, de álom nem jött szemeire. Erezte, 
hogy láz fogja el tagjait és az izgatottság űzi el álmát. Forrósága mind
inkább növekedvén, jóval éjfél után orvosért küldött. Az udvari orvos, 
Dr. Rapcsák Imre, különben unokaöcscse, meglepetve vette a hirt, hogy 
a bibornok rosszul érzi magát. Rögtön ágyához sietett és magas 39‘5 fokú 
lázat konstatálván, csillapító szereket irt, melyek nem is voltak hatás 
nélkül. Reggel mindazáltal meghivatott a városi főorvos, dr. Feichtinger 
Sándor is, ki dr. Rapcsákkal egyetértőleg tüdőgyulladástól félvén, taná
csolta, hogy dr. Podhraczky Frigyes főtörzsorvos Bécsből is meghivassék, 
ki a bibornokot már többször nagy sikerrel kezelte és a kit oly nagy 
tekintélyek, mint dr. Pita és Billroth tanárok, rendkívüli tudományi! s 
jártasságú orvosnak, főleg műtőnek tartottak.

Dr. Podhraczky a vett értesítés után Lippert József műépítész 
társaságában kedden, a déli gyorsvonattal, a hózivatarok miatt kissé meg
késve, délután érkezett Esztergomba. A magas beteg nyugtalanul várta 
kedvelt orvosát és az érkezés ideje körül környezetétől többször felőle 
kérdezősködött. Végre 3 óra körül délután megérkezvén, rögtön a bibor- 
nokhoz sietett és őt alaposan megvizsgálván, megdöbbenve vette észre, 
hogy komoly bajjal áll szemben. Kezdetben nem tekintette életveszélyesnek 
a bajt és jóllehet erős meghűlést konstatált, melynek súlyos következ
ményei lehetnek, mindazáltal reményét fejezte ki, hogy a magas beteg 
jelen állapotát nem hosszú idő múlva javulás fogja követni. Határozott 
Ítéletét azonban szerdától tette függővé.

A fordulat szerdán, január 21-én csakugyan bekövetkezni látszott 
és igen kedvezőnek mutatkozott, annyira, hogy a magas beteg délután 
rövid időre fel is kelhetett, de gyöngesége miatt kénytelen volt csakhamar 
az ágyba visszatérni. Átnézte azonban legutolsó böjti körlevele nyomtat
ványait és az éppen ő felsége helybenhagyásával beérkezett tisztviselői 
nyugdíj-szabályzatot, mely felett örömét fejezte ki. Este felé látszólag 
jobban lön, némi étvágyat is érzett és kávét kért. Maga akarta azt elké
szíteni, de nem volt ereje és igy kénytelen volt azt Rapcsák orvosra bizni. 
Azonban csak megizlelte. Étvágya csak látszólagos volt. Ezalatt a láz 
mindinkább emelkedett. Rövid időre elszenderült ugyan a késő esti órák
ban, de csakhamar felébredt és nagy forróságról panaszkodott.

A heves láz, melynek erős rohamai alatt többször öntudatát is 
elveszítette, nem is szűnt meg aztán; a beteg ereje folyton csökkent és
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a tüdő nem bírván a nyálkát elválasztani, mindinkább növekedett az 
aggodalom, úgy, hogy csütörtökön már 5 órakor reggel meghivattak 
ágyához Podhraczky és Feichtinger orvosok, kik Paposakkal együtt sokáig 
tanácskoztak és nem zárkózhattak el azon szomorú való elől, hogy a leg
komolyabb bajjal, a legveszélyesebb állapottal kell számolniok. Miután az 
orvosok aggasztónak jelentették a helyzetet, dr. Majer István és dr. Pa
lástig Pád püspökök is meghivattak. A magas beteg megismerte ugyan 
őket, beszélt is velők, de csak időnként, mivel eszmélete mind zavartabb, 
állapota mind súlyosabb lön. Nem is hagyták el a püspökök a palotát, 
csakis rövidebb időre mentek el 8 óra felé, hogy nemsokára újból 
visszatérjenek.

Szerdáig a betegséget nem lehetett még életveszélyesnek, aggasz
tónak tekinteni. Határozott jelleget nem öltött, időről-időre javulni látszott. 
Maga a beteg sem panaszkodott különös fájdalmakról. Csak nyakcsigoláira 
vitte gyakrabban kezeit és mondotta, hogy ott érez fájdalmakat. A palo
tában mindazáltal a legnagyobb nyugtalanság és aggodalom uralkodott. 
Rokonai, nevezetesen Teréz és özv. Rapcsákné nővérei; Zubcsekné, Rapcsák 
orvos, Váczi és neje, továbbá udvari papjai, állandóan ágya körül tartózkod
tak. Aggodalmukat főleg a magas beteg abbeli viselkedése növelte, hogy 
nemcsak nem utasította el a nő-rokonokat, mint azt máskor — ámbár mindig 
csak kedélyes zsörtölődéssel — tenni szokta, hanem még szolgálataikat is 
elfogadta. Fokozta az aggodalmat eszméleten kívüli állapota, összefüggés
nélküli beszéde is, melyben leggyakrabban készülőben levő templomi ün
nepélyeket emlegetett. A városban is ismeretes volt ugyan a bibornok be
tegsége, de csak átmenő gyöngélkedésnek tartatott. így történt, hogy ál
lapota csak akkor lön úgyszólván nyilvánossá, midőn már — fájdalom — 
csak a legvégsőkről lehetett szó.

Amint azonban a fenyegető fordulat bekövetkezett, minden meg 
Ion téve, a mit a helyzet komolysága megkövetelt. Dr. Csernoch János 
oldal-kanonok valóban roppant önfeláldozással végezte a nagy és szomorú 
kötelességeket, melyekkel a szükséges értesítéseket küldötte, kérdezőskö- 
désekre válaszolt; figyelt, hogy a folyó ügyek fenakadást ne szenvedjenek. 
Amint a bibornok helyzete komolyabb jelleget öltött, rögtön tudósítást 
küldött ő Felségének, majd a baj súlyosbultával a sz. Atyának, továbbá 
a bibornok bensőbb embereinek és gondoskodott arról, hogy a nagy kö
zönség is értesülve legyen a szomorú valóról.

0  Felsége a legnagyobb részvéttel viseltetett a bibornok állapota 
iránt és az első értesítés után már sűrűbb tudósítást kívánt a következő 
sürgönynyel:

15»
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rek

,,0  cs. és kir. apóst. Felségének kabinet-irodája az érsek-primási irodának. 
Becs. Kir. palota, január 21.
0  cs. és kir. apóst. Felségének meghagyásából távirati értesítést ké- 

0  Eminentiáija a hgprimás liogylétéröl.
Pápa y .“

K f

0  szentsége, ki csak 22-én, a komoly fordulat beálltával lön ér
tesítve a bihornok betegségéről, szintén nagy részvéttel vette a birt és rög
tön válaszolt. A sürgöny, mely Itampolla, államtitkár aláírásával volt el
látva, már 2'bi órakor délután érkezett meg és a következőleg szól:

„Roma, Jan. 22.
Summus Pontifex graviter dolens de infirmitate Fminentissimi Car

dinalis Simor impertit ei peramanter apostolicam benedictionem.
Card. Kampói la.“

„A pápa mélyen sajnálkozván a főmagasságú Simor bibornok 
betegsége felett, szeretetteljesen küldi neki apostoli áldását. Rampolla.“ 

Azonban, jóllehet alig terjedhetett még el a betegség hire, már 
is az egész országban a legélénkebb érdeklődés tárgyát képezte és min
denütt a legőszintébb részvétet keltette. Már 21-én özönlöttek a palotába 
a sürgönyök, melyek a mély részvét nyilvánítása mellett mind újabb, 
megnyugtató híreket kértek.

Még sűrűbben jöttek azonban a részvétnyilvánitó és tudakozódó 
sürgönyök a betegség hírének nagyobb elterjedésére. Mily részvétet keltett 
a köztiszteletben és általános szeretetben álló bibornok betegsége, mutatják 
az alábbi sürgönyök, melyek részint a hgprimási irodára, részint Majer 
István érseki helynökre és Csernoch János kanonokra czimezve, az ország 
minden részéből érkeztek.

Bécs, 1891. január 21.
Elénk sajnálkozással értesültünk a fő- 

herczegnő és én a bibornok prímás be
tegségéről. Kérném, szíveskedjék hogy- 
létéről sürgönyileg értesíteni.

Károly Lajos
föherczeg.

Szófia, jan. 24.
ő  királyi fensége, Bulgária fejedelme 

értesítést óhajt Simor bibornok ő eminen- 
cziájának liogylétéröl.

Pr. D. Stands,
a titkos iroda főnöke.

Bécs, jan. 28.
Isten segitse ő Eminentiáját és adja 

vissza egészségét, még nagy szükségünk 
van reá.

0  c s .  é s  k i r .  f e l s é g e  K l o t i l d  főher- 
czeg-asszony ismét kér tudósítást.

B ár javulásról értesítene.
Sztáray grófné 

udvarliölgy.

Pozsony, jan. 21.
Mélyen megszomorodva ő Eminen- 

cziájának betegsége miatt, kérek hogylé- 
téről tudósítást. Adjon Isten gyors javulást.

F r i g y e s
föherczeg.
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Becs, jan. 21.
Tudósítása nagy fájdalommal töltött 

el. Buzgón kérem Istent, adja vissza a fő- 
magasságu primáš egészségét, ki iránt kü 
lönös tisztelettel és vonzalommal viseltetem.

Galimberti
nunczius.

Budapest-Vár, jan. 21. 

Szíveskedjék értesíteni Prim áš ô Her 
czegsége hogylétéről.

Gr. Szápáry Gyula.

Budapest, jan. 21. 

Itt elterjedt h ir folytán kérek értesí
tést ő Eminentiája egészségi állapotáról.

Csáky miniszter.

Budapest, jan. 21.
K érek Eminentiája hogyléte iránt tu

dósítást.
Zichy Nándor.

Budapest-Vár, jan. 21. 

Nagyon kérek egy kis tudósítást.

Hornig.

Győr, jan. 23.

Nevemben s káptalanom nevében leg
mélyebb részvétünket a magas betegnek. 
Legyen szives Nagyságod tudomására hozni.

Zalka J. püspök.

Budapest, jan. 21.

Igen kérem, móltóztassók ő Eminen- 
tiájának kézcsókom mellett legbensőbb 
részvétemet és azt jelenteni, hogy legbuz
góbb imámban kérem a jó Istent legdrá
gább egészségének mielőbbi helyreállí
tásáért.

Csúszka György
szepesi püspök.

Fehérvár, jan. 22.

Kérek ismét hirt. Papjaim nak és hí
veimnek imát rendeltem el, hogy a Min
denható mielőbb adja vissza ő Eminen- 
tiájának egészségét. El lévén hazulról, csak 
ma reggel értesültem szives közlése foly
tán a betegségről.

Dr. Steiner
püspök.

Tudósítást kértek még: Eszterházy Miklós hg., Windischgr'átz Jó
zsef hg., Roskoványi Ágoston, Hidassy Kornél, Boltizár József püspökök, 
gr. Zichy Kár oly né. Ugrón Gábor, .Majláth István, a bpesti „ Katit.-Kör“, 
Bogisich Mihály, özv. Baross Lajosné, Litzen-Mayer Sándor, Paczka Ferencz, 
Fischer-Colbrie Ágoston dr., Koller, Pongrácz Aladár. Az összes hazai sajtó a 
betegség első' hirétó'l kezdve a legnagyobb érdekló'dést tanúsította a magas 
szenvedő' iránt s a nagy közönséget a legsűrűbb s legkimeritó'bb értesíté
sekkel látta el. Egyes lapok külön tudósítókat küldöttek, kik fáradhat- 
lanul jártak el hivatásuk körül.

A városban villámgyorsasággal terjedt el a betegség komoly for
dulatának hire és a lakosság minden rétegében a legó'szintébb s legfáj
dalmasabb részvétet keltette. Valóságos ostromnak volt kitéve a primáši 
palota. A város eló'keló'ségei folyton oda özönlöttek, hogy a magas beteg 
állapotáról némi hirt vehessenek. Mindenfelé a legnagyobb izgatottság 
uralkodott és a betegség közbeszéd tárgyát képezte.
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Dr. Majer István érseki helynök látván, hogy a baj súlyos és 
a helyzet aggasztó alakot öltött, 22-én általános imákat rendelt el a fő
egyházmegye területén a következő latinul irt körlevél által.

„ 6 5 2 .  szám. I m á k  a  b e te g  é r s e k é r t .  A z  isteni Gondviselés, melynek intéz
kedéseitől függnek életünk pillanatai, megengedte, hogy súlyos betegség látogassa meg 
Főm. és Ftdő Érsek urunkat, ki jóllehet a megelőző napon még a legteljesebb testi-lelki 
egészségnek örvendett, 19-én már magas fokú láz által gyötörtetett, mely mindeddig meg 
nem szűnt. Nem kétlem Ftdő és Krisztusban szeretett Testvérek, hogy Érsekünk súlyos 
betegségének szomorú hirére mindnyájan ostromoltátok a mindenható Úristent abbeli 
fohászaitokkal, hogy legkegyesebb Atyánknak előbbi egészségét visszaállitani és őt ez 
olyannyira nehéz időben egyházának, a hazának és m indnyájunknak megtartani ke
gyeskedjék. Nincs ugyan tehát buzdításom ösztönzésére szükségtek, mindazáltal hogy 
a hívekkel egyesülve szádjának fohászaitok' és könyörgéseitek az Úrhoz, ezennel el
rendelem, hogy: 1. Minden főegyházmegyei áldozár vegye fel a beteg érsekért azon 
közimát miséjébe, mely a misekönyvben a „betegekért“ található. 2. A plébániai mise 
és délutáni isteni-tisztelet után imádkozzék ugyanazon szándékra ö t  „Miatyánkot“ és 
ugyanannyi „Üdvözletét“, alázatosan esedezvén Isten, az emberi gyöngeség erőssége 
előtt, mutassa ki hatalmát beteg szolgája, Érsekünk felett, hogy irgalma által megse- 
gittetvén, az egyház őt egészségesen nyerje vissza. Esztergom, 1891. Január 22. 
M a j e r  I s t v á n ,  stagnii vál. püsp., ált. érs. helynök.“

A nap folyamában — 22-én — ereje mindinkább csökkent, 
állapota súlyosbodott. Eszmélete azonban nem hagyta el teljesen, ámbár 
voltak időtartamok, melyek alatt egészen magán kívül volt és senkit sem 
ismert meg. Majd magához jött és egészen helyesen, érthetően beszélt. 
Hangja azonban nagyon meg volt törve. Tüdeje volt megtámadva. Nem volt 
képes a nyálkát elválasztani. Ez kínozta. Megkisérlették ugyan az elválasztás 
elősegítését, de csak igen kevés váladékot volt képes kiadni. Magához nem 
vett semmit. Ily kinok között feküdt a magas beteg. Ha azonban kissé 
megkönnyebbült és visszanyerte eszméletét, még humora is visszatérni 
látszott. Theát hoztak számára és midőn azt szemei előtt egy pohárba 
öntötték, mosolyogva mondá: „Tegyetek előbb kanalat belé, mert elpat
tan.“ Majd unokája, Zubcsekné közeledett ágyához és kérte őt: „Kedves 
bácsi, vegyen be kérem egy porocskát!“ „Poloskát?!“ válaszolta s elütötte 
a kérdést.

Rokonai éjjel-nappal mellette voltak és a leggyöngédebb, leg- 
szeretetteljesebb ápolásban részeltették. Csütörtökön délután megérkezett 
a gyorsvonattal báró Hornig Károly püspök is. Igen megörült látásának és r 
vele többszörösen hosszasabban beszélgetett, majd komolyabb ügyekről, 
majd közönyös tárgyakról.

A nap folyamában a főkáptalan tagjai egymásután tették látogatá
sukat és fájó szivvel látták a kegyes szivű főpásztor állapotának óráról-órára



észlelhető súlyosbulását. A délutáni órákban, 5 óra után Majer István intézke
dése folytán összegyűlt a magas beteg ágya körül az egész helybeli papság, 
melynek tagjai egyenként kezeit csókolták és főpásztori áldását vették. Elő
ször a főkáptalan lépett ágyához csaknem teljes számban. Hiányoztak: Su- 
jánszky Antal, Szitányi Ferencz, JRajner Lajos és dr. Maily János kanonokok, 
kik szintén betegek voltak. Dr. Majer István vezette a káptalant és néhány 
szóval jelentve, hogy tiszteletére jöttek és áldását kérik, megindulva tér
delt le a kegyes Főpap ágya előtt. Úgy látszik a jelenet nagyon meg
hatotta az áldott szivű tábornokot és talán nagyon komoly gondolatokat 
ébresztett lelkében. Sokáig szótlanul maga elé nézett. Majer István azt 
liivén, hogy talán ismét eszméleten kivül van és nem tudja, mi történik 
körülötte, nevét említette és kérdezte, ismeri-e? Ekkor kissé vidámabb 
arczot csinált, leküzdötte felindulását és mintha azt akarta volna, hogy azt 
észre ne vegyék, kedélyesen mondá a püspöknek: „Oh ismerlek, te vagy 
az „országos István bácsi.“ Aztán megáldva őt, egymás után fogadta a ka
nonokokat és néhány szót intézve mindegyikhez, megáldotta őket. A 
káptalan után a többi papság vette áldását. Mindig öntudatánál volt az 
egész idő alatt és neveiken szólitván papjait, kegyteljesen, jóságos tekin
tetének kíséretében áldotta meg őket.

Hat óra körül eloszlott a papság jó része és csak Majer István 
püspök, Csernoch János, Maszlaghy Ferencz, Roszival István kanonokok, 
az udvari papok és a rokonok maradtak a beteg ágya körül, kinek 
állapota mind aggasztóbb Ion.

Hét óra körül a vízivárosi zárda főnöknője, Sr. Remigia egy 
nővérrel ment a magas beteg ágyához. A nővéreket is igen szivesen látta, 
kérdezősködött a főnöknőtől a gyermekek felől és midőn ez mondotta, 
hogy kezeit csókol tátják és imádkoznak érette: „Jól teszik — úgymond 
— csak imádkozzanak.“ Hangja azonban mindinkább gyöngült. Alig le
hetett hallani. A mellén összegyűlt nyálka hevesen izgatá anélkül, hogy 
a tüdő képes lett volna azt elválasztani. Este jóllehet a bibornok kissé 
nyugodtabban érezte magát, miután a legvégsőtől lehetett tartani, felvo
nult ágyához gazdatisztjeinek több tagja, kik közül Mattyasovszky Lajos 
szintén csaknem állandóan ágya mellett volt és kit gyakrabban megszó
lított, vele többször a gazdaság ügyeiről beszélgetett. Midőn pedig ágyá
hoz térdelt, hogy áldását vegye, halk hangján mondá neki: „Megáldom 
nődet és gyermekeidet is!“ Majd a házi szolgaszemélyzet ment a magas 
beteghez, hogy tőle búcsút vegyen. Nyájasan tekintett rájuk, mindegyik
hez volt néhány jóakaró szava, melyek kíséretében áldását adta.

A bucsúzások — mint félni lehetett volna — nem izgatták fel.
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Nyugodt maradt. Sőt annyira megkönnyebbült, hogy Podhraczky orvos az 
esti órákban azon nézetének adott kifejezést, bogy a látszat után Ítélve, 
a katasztrófa beállta még szombatig is húzódhatik. Mindazáltal ő is kérte 
a szenvedőt, hogy megnyugtatására, testi-lelki könnyebbülésére, vegye fel 
a szentségeket.

A megdicsőiilt bíbornak csak múlt szombaton, január 17-én gyónt 
utoljára. Mindazáltal mihelyt állapota komolyabb jelleget öltött, rögtön 
gondoskodott róla környezete, hogy a szentségeket utoljára is felvehesse. 
Rendes gyóntatója, Kovács Theodozius sz. Ferenczrendü atya meg is jelent 
már szerdán a palotában s állandóan a beteg ágya körül időzött. Midőn 
először meglátta, tréfálkozott vele: „íme a halál-madár“, mondá. A gyó
násra nézve pedig mondotta, hogy szombaton, múlt gyónása nyolczadán 
akar gyónni. Midőn azonban állapota már annyira súlyosodott, hogy a 
legvégsőtől kellett tartani, többen kérték őt, venné fel a szentségeket. 
De ő mindig csak a szombatot emlegette. Valójában azonban úgy látszik, 
más szándékkal foglalkozott. Nagy bizalmát és szeretetét akarta utoljára 
is egy férfiú iránt megmutatni, kit egész életén át annyira kegyelt.

Tiz óra körül volt az idő. A szomorú terem, melyben a nagy 
beteg feküdt, mind csendesebb lón. Az idegenek java része eloszlott. Csak: 
Hornig püspök, Csernoch kanonok, Lippert József, Podhraczky orvos; az 
udvari papság és a rokonok, nevezetesen: nővérei, Teréz és özv. Rap- 
csákné; unokahugai Zubcsek Mihályné és Váczi Ambrusné; unokaöescse líop- 
csák Imre dr., továbbá az elhunyt főpap oldalrokonai: Holényi István tör
vényszéki biró, Holényi Imre gazdatiszt és Vinczenczia nővér a vízivárosi 
zárdából virrasztottak a beteg mellett, ki folyton és főleg Hornig püs
pökkel beszélgetett. Körülményesen tudakozódott egyházmegyéjéről és 
mikor Hornig püspök emlitette a nyomort, melylyel a kemény tél súj
totta székvárosa szegényeit, a bibornok megjegyezte: „Arra való a püs
pök, hogy segítsen szegényein. “ Egészen nyugodt volt s anélkül, hogy 
arra különösen figyelmeztetve lett, volna, kérte a püspököt 10 óra körül, 
hogy gyóntassa meg. Azon férfin előtt akarta tehát, megtenni utolsó val
lomását, kinek egész életén át s minden körülmény között, oly bizalmasan, 
leplezetlenül tárta fel szivét. A gyónás végeztével Haiczl Kálmán levéltáros 
áthozta a vízivárosi templomból az oltáriszentséget. Báró Hornig püspök 
megáldoztatta. Megáldozván, dr. Csernoch János oldalkanonok adta fel az 
utolsó kenetet, mely után látszólag megkönnyebbült. Rövid időre el is 
szendertilt, de még éjfél előtt felébredt és nem is aludt el többé!

Láza és izgatottsága éjféltől kezdve mindinkább fokozódott. A 
nyálka, melyet, a tüdő semmikép sem volt képes elválasztani, mindinkább
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gyötörte. Szivet facsaró volt látni, mily kínokat kell átszenvednie. Ő 
azonban békével tűrt. Leginkább csendesen imádkozott. Hallani lehetett, 
amint a lorettói letenyét mondotta, majd egyes zsoltárszavakat ejtett. 
Ejfél utáni 2 órakor fagyos hidegség mutatkozott a magas beteg tag
jain. A jelenvoltak már-már a végperczek közeledtétől remegtek és a 
papság megkezdette a haldoklók imáit. Alig végezték azonban ezeket, 
midőn ismét magához jönni látszott. Tagjai felmelegedtek és felnyitván 
szemeit, újból ejtett néhány, de leginkább érthetetlen szót. Néha mégis 
ki lehetett venni szavainak értelmét. Egy Ízben erős hangon mondotta: 
„Et contradixi mundo!“ „És ellentmondottam a világnak!“ Közben egy 
kis keresztet szorongatott kezeiben, a körülötte állóknak csókra nyúj
totta, áldást osztogatott és oly mozdulatokat csinált, mint ha misézett 
volna. Kinteljes vívódása könyeket facsart a körülötte állók szemeiből.

2. A válás.

Reggel felé a feloszlásnak indult tüdő váladéka egyre sokasodott 
a beteg torkában. Korán reggel, 6 óra körül dr. Machovich Gyula titkár 
a hálószobával szomszédos téli kápolnában misét mondott, mely alatt 
szemei folyton a kápolna felé voltak irányulva és az ágya mellett levő 
Vinczenczia nővért szemeivel látszott felhívni, hogy imádkozzék. S mintha 
attól tartott volna, hogy intését a nővér meg nem érti, kezeit kulcsolta 
össze s szemeivel integetett, hogy hasonlókép cselekedjék. A mise végé
vel lélekzete mind nehezebb lön. A körülállók fájdalomtelt szívvel 
látták, hogy a nemes élet már csak perczekig a földé! Mindnyájan össze
gyülekeztek tehát ágya köré, hol balról a gondozó nővér, jobbról Hornig 
Károly báró, a bibornok nővérei: Teréz urhölgy és özv. Rapcsákné, dr. 
Csernoch János oldalkanonok, Lippert József műépítész, az ágy lábánál a 
rokonság s a jelenvolt papság tagjai állottak. Minden jel a rettegett 
perez elmaradhatatlan közeledését mutatta. A papság ekkor másodízben 
mondotta el a haldoklók imáit és ez imák alatt pontban reggeli hét és 
fél órakor égre emelve szemeit, egészen csendesen lezárta azokat, hogy 
többé meg ne nyissa!

Remeg a kéz, lázasan dobog a s z ív , megmerevedik a gondolat 
e rideg való leírásánál! Könybe lábadnak szemeim és alig érzek erőt 
azon hatás ecsetelésére, melyről a jelenvoltak forró könyei, néma fohászai 
oly szivszakgató tanúságot szolgáltattak !

A bazilika Mária-harangjának mélabús hangja 8 órakor tu
datta a lesújtó gyászhirt a lakosság legnagyobb fájdalmára. A hidegtől
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metsző' lég csendesen, mintegy megkövülve állott a megrendítő' hírnél, a 
sűrű köd óriási gyászfátyol gyanánt borult a földre és a fagyos hó 
csikorgása a természet sírásához hasonlított!

Amily váratlanul és hihetetlenül rövid idő' alatt következett be 
a végzetes pillanat, mely a magyar kath. egyházat árvává tette, épp oly 
benső és őszinte volt a fájdalom, melyet e nagy horderejű esemény országszerte 
okozott. Esztergomban oly megrendítő hatást támasztott a lesújtó halálhír, 
hogy mindenfelé csak a mély busongás jeleivel lehetett találkozni. Kü
lönösen visszatükröződött az égető fájdalom a bold, herczeg-primás palo
tájában, hol csak bánatos arczokat lehetett látni és megindító zoko
gást hallani!

A szomorú terem, melyben az áldott lelkű Főpap hült teteme 
nyugodott, pár perczczel elköltözése előtt még egészen népes volt. Most 
azonban néma és csendes lön! Nehezen tudtak ugyan a jelenvoltak a 
drága halott köréből távozni, sokáig térdeltek ágya körül és zokogás kö
zött forró fohászokat röpítettek lelke üdvéért, de a nagy fájdalom és tisz
telet egyaránt parancsolni látszott, hogy senki se zavarja a nagy halott 
nyugalmát! Lassanként eltávoztak. Csak két irgalmas nővér a vízivárosi 
zárdából: a főnöknő, Remigia és Vinczenczia nővér maradtak a halottas 
ágy körül és végezték az öltöztetés legfájdalmasabb munkáját!

Szeretetteljes és tiszteletes gyöngédséggel öltöztették fel a drága 
halottat. Méltóságának diszöltönyét, bibor papi ruhát adtak rá, fejére a 
bibor fövegecskét tették fel; nyakába egy nagy érczkeresztet függesztettek; 
kezeit azon olvasóval fűzték egybe, melyet életében használt. Az ágy 
felső végéhez kis asztalt állítottak, melynek, közepére két gyertya közé 
egy nagy feszület és egy szentelt viztartó lön elhelyezve.

így nyugodott a halhatatlan emlékű Főpap egyszerű ágyán, 
azon egyszerű szobában, melyet magánlakosztályában háló-terem gyanánt 
használt és palotájának a Duna felé eső részében, a második emeleten 
fekszik. A bold, bibornok u. i. csak 3 kisebb teremből álló magánlakosz- 
tálylyal birt. Egy háló-, egy fogadó- és egy dolgozó szobája volt. Bútorza
tában a legnagyobb egyszerűség uralkodott. A két ablaku fogadó teremben 
régi divatu zöld bársony garnitúra, 2 kis ébenfa szekrény és két kisebb 
asztal állott. A falakon néhány értékes olajfestésű szent kép függött. A 
kis szekrényeken néhány kis szobrocska, ő felségeik a király és a királyné 
arczképei, József főherczeg családjának arczképei, valamint rokonainak 
képei állottak. A dolgozó szobában, melynek csak egy ablaka van, egy 
nagy tölgyfa Íróasztal, egy kis könyvállvány, egy pamlag, két szék és 
asztal voltak. íróasztalán a „Breviarium“ feküdt nyitva. A könyvállvá
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nyon pedig egy kisebb kiadású, piros bőrbe kötött biblia, Hettinger 
művei, Schanz apologetikus beszédei, Ehrler munkái, a törvények kiadása 
és Janssen nagy műve voltak láthatók. A két ablaku hálóteremben ágya, 
egy pamlag, egy nagy zsöllye- s néhány kisebb szék, mosdóasztal, ima
zsámoly és két kis asztal állottak. Egyszerű vas-ágya tölgyfával bur
kolt fülkében volt elhelyezve. Fölötte, 87 éves korában elhunyt édes 
anyjának — ki iránt haláláig nagy kegyelettel viseltetett — arczképe, 
továbbá néhány szent kép függött. A fülkét nagy, de igen egyszerű füg
gönyökkel lehetett elzárni.

E fülkében állott most a halottas ágy. A függönyök szét voltak 
húzva és a nagy ablakokon át szelid világosság ömlött a megdicsőült 
arczára. A nap későbbi folyamában átvitték a tetemet a fogadó terembe, a 
hol állandóan 2 nővér imádkozott mellette, mig a városból rendkívül 
sokan látogatták, hogy a hőn szeretett Főpap iránti kegyeletük adóját 
leróvják.

8. Előkészületek a temetéshez.

A mint az orvosok a halál bekövetkezését konstatálták, az aulá
ban azonnal hozzáláttak a szükséges intézkedésekhez. Csernoch János dr. 
irodaigazgató, távirati utón értesítette a gyászesetről ő felségét a királyt, 
a pápát, a kormányt, a törvényhozást és a püspöki kart. A főkáptalani 
konzisztorium is már reggel 8 órakor ült össze Majer püspök érseki hely- 
nök elnöklete alatt, hogy intézkedjék a temetés részleteiről és egyéb 
teendőkről.

A konzisztorium mindenekelőtt a temetés napját határozta meg s 
arra január 28-át jelelte ki. A gyászszertartás megtartására levélben dr. 
Samassa József egri érseket kérte fel, ki időközben megérkezett részvét- 
táviratában maga ajánlkozott e ténykedésre. Megválasztotta továbbá a te
metést rendező bizottságot, melynek tagjai dr. Czibulka Nándor, dr. Cser
noch János, Maszlaghy Ferencz és Koszival István kanonokok lőnek.

Déli 11 órakor összegyülekezett a főkáptalan, a rokonság, az 
udvari papság és Reviczky Győző főszolgabiró a palota egyik termében 
és Magoss Sándor járásbiró által felolvastatott a végrendelet, melynek latin 
eredetije a következőleg hangzik:

„Az Atyának, F iúnak és Szentléleknek 
nevében. Lelkemet Jézus szentséges szivébe 
ajánlom, a k i érettem drága vérét ontotta

és életemben kifogyhatatlan kegyelmekben 
részesített. Testemet a bazilika kriptájába, 
az előirt módon, minden felesleges fény,

16*
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különösen a divatos koszorúk mellőzésével 
temessék el. Inkább imádkozzanak értem 
egy miatyánkot. Koszorút nem szabad ra- 
ravatalomra elfogadni. Halálom után a har
m adik napon lelkem üdvéért misét mond
janak, a mint a misekönyvben található, 
—  beszéd nélkül.

Halálom után azonnal a szemérmes 
házi szegények közt Esztergomban ezer, 
Győrött ezer, Bajnán ötszáz frt osztassák ki 
a plébánosok által, Budapesten pedig ezer 
frt a sz. Vincze-egyesület által. A mint lehet, 
lelkem nyugalmára ezer szent misét szolgál
janak  a megyebeli világi és szerzetes pa
pok ; erre kétezer frtot hagyok. Az esz
tergomi káptalannak, évforduló mise ala
pítványul ezer, a pozsonyiaknak hatszáz, 
a győrinek nyolczszáz, a székesfehérvári
nak nyolczszáz, az esztergomi ferenczesek- 
nek pedig hatszáz frtot hagyok édes atyám 
és anyámért szolgálandó misékre.

Az összes bútorokat, a melyek az 
esztergomi, budai, bajcsi püspöki székhá
zaimban vannak, az esztergomi érsekség
nek hagyom, fundus instructus gyanánt. 
Ide tartoznak a tükrök és csillárok is ; a 
falakon függő képek az érseki képtárhoz 
tartoznak, melyet szintén az érsekségnek 
hagyok. Az ágynemüek szintén az érsek- 
sógi eltulajdonithatatlan fundus instructus- 
hoz tartoznak. Ruháimat mind, úgy a felső, 
mint az alsó ruháim at, nővéreimnek Teré
ziának és Rapcsáknénak hagyom. Gondjuk 
legyen, hogy a szegényeknek is jusson be
lőle. Ezüst és egyéb érczből készült asz
talneműimet Teréz nővéremnek hagyom. 
Szőnyegeimet a székesegyháznak hagyom. 
Kocsijaim közül a két parádés kocsi, Bu
dán és Esztergomban, utódaimé, az esz
tergomi érsekeké, a többi hintó Anna és 
Terézia nővéreimé. Keresztjeim, gyűrűim 
és egyéb ékszereim a székesegyház kincs
tárába, a borok szintén az érseki fundus 
instructushoz fognak tartozni,

A mi arany pénz pénztáraimban ta
lálható, azt a szentséges római pápának

hagyom, a kinek kötelessége az összes 
egyházról gondoskodni. Rajner Lajos iro
daigazgatómnak, Csernoch János titkárom 
nak, Sóda Ernő jegyzőmnek és Machovics 
Gyula levéltárosnak, mindegyiknek 5000 
frtot hagyok. Vagyonom legnagyobb ré 
szét gazdasági felszerelés képezi, mely m ar
hákból és gépekből áll. Vagyonom a fent- 
emlitett legatumok és temetési költségek 
kifizetése után három részre osztandó.

Egy részt a szegényeknek hagyok. 
Ez a rész tőkésítendő és Simor-alap néven 
kezelendő az esztergomi főkáptalan által 
és kamatai a szerény házi szegények közt 
osztandók ki, nem pedig a szemérmetlen, 
dologkerülő, utczai koldusok közt. Része
süljenek ebből a szegény tanulók is. A 
kam atok egy tizede a győri, kilencztizede 
az esztergomi egyházmegyei szegények 
közt osztandó ki.

A másik harmadrészt az esztergomi 
főegyházmegyének hagyom és pedig har
madban az esztergomi papnevelő intézet
nek, egy harmadban az egyházmegyei pénz
tárnak a szegény parochiák segélyezésére, 
egy harmadban pedig a főszékesegyház
nak. Évdij gyanánt komornokaim, Pell- 
mann Márton és Kőmives László évenkint 
600 frtot, szakácsaim, Blaha Károly és 
Varga György évi 500 frtot, huszárjaim 
Horváth András és Bakos János évi 400 
frtot kapjanak. Ezek az első harmadból, 
a szegényalapitvány kamataiból fizetendők 
mindaddig, a mig az illetők élnek.

Vagyonom harm adik harmadát há
rom édes nővéremre hagyom egyenlő rész
ben. Legidősebb J u l i á n n á ,  férjezett Zsig- 
mondné meghalt. G yerm ekei: Zsigmond 
Imre és Zsigmond Juliánná. E r z s é b e t ,  férj. 
Holényinó, szintén meghalt. G yerm ekei: 
Holényi János, Ferencz, István, Terézia, 
férj. Salamonná; Mária, férj. Ncdeczkyné. 
A n n a  nővérem, férj. Rapcsákné, él. Gyer
mekei : Imre, Erzsébet, férj. L angerné; 
Anna férj. Zubesekné; Mária, férj. Vá- 
czyné, T e r é z  hajadon. Rendelem: Vágyó
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nőm utolsó harmada három részre osztas
sák, ebből egy részt kap Teréz nővérem, 
a másikat Anna, a harm adikat Julianna és 
Erzsébet nővéreim gyermekei. Végre ren
delem, ha az általam felállított esztergom- 
szent-györgymezei kórház alaptőkéje még 
nem volna letéve, e czélra negyvenezer 
frtot vonjanak le hagyatékomból.

Hasonlóképpen rendelem, hogy va- 
gyonomból tízezer forint különittessék el, 
mely az általam alapított képtár és mú

zeum fentartására fordítandó. Végrende
letem végrehajtóinak rendelem Rajner L a 
jos kanonokot, Mészáros Károly érseki 
ügyészt és Váczy Ambrus gazdasági inté
zőt,- fáradságuk fejében mindenik kapjon 
háromezer forintot.

Esztergom, 1887. május 4.
S i m o r  J á n o s , bíboros herczegprimás 

és esztergomi érsek.
T a n u k : Sujánszky Antal, Meszlényi 

Gyula, Pellet József kanonokok.“

A délután folyamán már sűrűén érkeztek a részvét-táviratok, 
melyeknek hosszú sorát '6 felségének következő' legmelegebb részvéte nyi
totta m eg:

nBécs, jan. 23.
Legfelsőbb meghagyás folytán sietek a fötisztelendö székeskáptalannal 

tudatni, hogy 0  cs. és kir. apóst, felsége mélyen meghatva szeretve tisztelt 
föpásztoruk Magyarország nagyérdemű herczegprimásának gyászos, az egyház 
és az államnak alig pótolható veszteséget okozó elhunyta által, e szomorú hír
ről a legbensőbb részvéttel értesült s osztja a székeskáptalan és az egész ország 
méltó fájdalmát nagy halottjuk felett.

Pápay.“

A legeló'keló'bb helyekről érkezett sürgönyök közó'l, e helyütt 
még csak a pápa ő Szentségéét közöljük. Tartalma a következő:

„Róma, jan. 24.
t r

0  szentsége a nagyérdemű és tiszteletreméltó egyházfejedelem halála 
hírét a legmélyebb fájdalommal vette és lelkét a legbuzgóbban ajánlja Isten 
kegyelmébe. A fötisztelendö káptalantól pedig bizalommal várja egy méltó 
káptalani helytartónak megválasztását.

Rampolla
bibornok.“

A fó'káptalan mindennap rendkivüli konzisztóriumot tartott, me
lyeknek jegyzőkönyveit Molly János kápt. jegyző betegsége folytán, részint 
Maszlaghy Ferencz, részint dr. Csernoch János készítette. A temetésrendező
bizottság is folyton lázas tevékenységet fejtett ki, hogy a végtisztességre 
foganatosítva legyenek mindazon intézkedések, melyek annak nemcsak a 
boldogult méltóságához, hanem az iránta táplált szeretethez és tisztelethez 
is mért külfényét és lefolyását biztosítsák.
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Már a halál napján jelentek meg a főkáptalannak részint ma
gyar, részint latin nyelvit következő' gyászjelentései.

E két gyászjelentésen kivül még a következő jelent meg a bol
dogult bibornok rokonai részéről:
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„Simor Anna üzv. Rapcsák Györgyné 
és gyerm ekei: Erzsébet férj. Langer Já- 
nosné, Imre, Anna férj. Zubcsek Mihályné, 
Mária férj. Yáczy A m brusné; Simor Te
rézia, Holényi Terézia férj. Salamon Pál né, 
Holényi János, Holényi Ferencz, Holényi 
István, Holényi Mária férj. Nedeczky Mik- 
lósné és özv. Dienes Józsefné szül. Zsig- 
mond Julianna szomorodott szívvel jelentik 
bőn szeretett testvérük illetve nagybáty- 
joknak  főmagasságu és főtisztelendő Simor 
János urnák, M agyarország biboros Her- 
czeg-Primásának, esztergomi érseknek, a 
szent István és szent Januárius-rend nagy
keresztes vitézének, félszázados áldozárnak

sat. sat. sat. folyó évi január hó 23-án 
reggeli 3/2 8 órakor, áldásdús életének 
78., püspökségének 34-ik, herczegprimási 
és érseki méltóságának 25-ik évében a 
haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele 
után tüdő-szélhüdésben történt gyászos el- 
hunytát. Az Urban elhunytnak földi tete
mei f. é. január hó 28-án délelőtt 10 óra
kor fognak a vízivárosi plébánia templom
ban ünnepélyesen beszenteltetni és a gyász
istentisztelet után a főszékesegyház sír
boltjában örök nyugalomra helyeztetni. 
Esztergom, 1891. január 23. Az örök vi
lágosság fényeskedjék n ek i!“

A fó'káptalan a főegyházmegye papságát szintén rögtön értesí
tette a lesújtó esetró'l a következő' latinul irt sorokban:

„Tisztelendő Testvérek Krisztusban!
E  gyászos napon, mely ma nemcsak az esztergomi érseki egyházmegyére, 

hanem M ária egész birodalm ára virradt, tudomástokra hozzuk Krisztusban szeretett 
Testvérek, bold, főmagasságu és főtisztelendő Simor János bibornok, Magyarország 
hgprimásának, esztergomi érseknek, atyánknak és püspökünknek halálát, ki a mig 
élt, a legszeretetre- és tiszteletreméltóbb volt, most pedig kegyeletes emlékkel szomorúan 
tisztelendő, mert f. hó 23. néhány napi súlyos betegség és a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után visszaadta jám bor lelkét az Urnák.

Hogy ki volt ő — a legtisztább hitű és feddhetetlen erkölcsű pap ; se
rény, éber, gondos, okos és legbuzgóbb főpap ; az alattvalóinak : a világiaknak ép úgy, 
mint az egyháziaknak minden jóban legfényesebb mintaképe ; apostoli királyunknak 
mindig leghűbb papja; a jóban és kedves hazánk szolgálatában lelkiismeretes és fárad
hatatlan ; Izrael táborának rettenthetetlen védője ; az özvegyeknek, árváknak, szegé
nyeknek bőkezű a ty ja ; a valódi tudománynak és a művészeteknek Maecenása, ked
velője és művelője; tudós, jám bor és tiszta, kedves és irgalmas, józan és alázatos —  
mindezeket, mint azt az évtizedeken át nyert mindennapi tapasztalásból ismerjük, ma 
elmondani nem vagyunk képesek, mert a nagy fájdalom miatt keblünkbe szorul a 
hang. De hiányzik a hely is, mert az elhunyt főpap érdemeinek és erényeinek elso
rolására nem egy rövid könyvecske, hanem egész kötetek hosszú sora kivántatnék.

Ilyen volt, mint ilyent bírtuk, mint ilyent tiszteltük és a mennyire fiainak 
tökéletlensége és gyöngesóge engedte, követtük és utánoztuk, mig közöttünk járva , 
püspöki székének legkedvesebb, legnemesebb, legragyogóbb dísze v o lt; —  ilyent 
vesztettünk el benne, ba ugyan elvesztettük azt, a kiről szilárd reménynyel hisszük, 
hogy a földi, múlandó ékességek helyett m ár m egkapta azon hervadhatatlan koszorút, 
melyet az U r mindazoknak készitett, k ik  az ő eljövetelét szeretik.

Hanem  nem vesztettük el őt; mert megmarad közöttünk szelleme és pél
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dája ; erényeinek hire és közöttünk való tartózkodásának, mint reméljük, soha el nem 
enyésző nyom a; megmarad a jótetteknek nagy száma, melyeknek szerzője volt és a 
melyek szilárd alapokon nyugodva, k i fogják eszközölni, hogy nevét századok múlva 
is áldani fogják a jövő nemzedékek, melyek lelki és testi nyomorán okos és jám bor 
takarékossággal gyűjtött kincseivel segitett, szent előrelátásával hőven könnyitett, nem 
hiú dicsőségből, hanem mindenben csak azon egy törekvés által vezettetve, hogy telve 
kapja azon mértéket, melyet most m ár keblébe vittek  az angyalok, a ki számot adván 
sáfárkodásáról, minden bizonynyal jónak találtatott, m ert többje és fölöslege volt.

De végezzük m ár a beszédet. Szívesen nyujtanók hosszabbra, mint élőről, 
de mint halottról k ívántuk volna, hogy csak évek hosszú sora múlva kelljen elkez
denünk! Ki őt nekünk adta, elvette, mert ugyanaz az U r az, a ki áldja és sújtja 
fiait örök bölcsesóge szerint; legyen áldott az ő  neve ! Simor János bibornok emlé
két nem fogja eltörölni az idő, mert írva v a n : —- Dan. X II. 3. — „A k ik  pedig 
tudósak voltak, fényleni fognak, mint az égboltozat fénye és a k ik  sokat tanítottak 
az igazságra, mint a csillagok m indörökké.“

Az elhunyt legkedvesebb érsek teste f. hó 28. gyászos szertartással a 
bazilika kriptájába fog vitetni. Az ünnepélyes „Kequiemek“ halála után a 3., 7. és 
30. napon fognak megtartatni.

Esztergomban, 1891. jan. 23.
A z  e s z t e r g o m i  s z é k e s k á p t a l a n .“

Mig ez intézkedések folytak, a boldogult hült teteme lakosztálya 
egyik termében maradt, hol mellette állandóan óránként váltakozó két- 
két irgalmas nó'vér imádkozott a vízivárosi zárdából. Este hat órakor egy 
másik terembe vitetett, a hol a következő' nap — január 24. — Scheit- 
hauer Gusztáv dr., bpesti egyetemi tanár a bonczolást volt végzendő. Reggeli 
9 órától d. u. 3 óráig tartott a munka, melyet a nevezett tanár nagy 
szakértelemmel és kitünően végzett, Dr. Aldori Mór helybeli orvos segéd- 
kezése mellett és Reviczky Győző főszolgabiró jelenlétében.

A halál okát teljesen felderíteni nem lehetett, miután a bebal- 
zsamozás czéljából a fejet meg kellett kímélni. Scheithauer tanár azon
ban, ki a bonczolásról részletes jegyzőkönyvet mondott Reviczky tollába, 
abbeli nézetét nyilvánította, hogy valószínűleg influenzában halt el a bi
bornok. A bebalzsamozás alkalmával a szivet kivette Scheithauer és azt 
egy e czélra készült 27 centim, magas és 30 centim, átmérőjű ólomle
mezből készült dobozba helyezte. A doboz fedője egy kereszttel van di- 
szitve, mely körül e szavak állanak: „Cor et intestina Joannis Cardinalis 
Simor Princ. Prim. A. Eppi. Strig. 1891.“

Már e nap kezdetét vette a hagyaték felvételének munkája. Pisut/i 
István közjegyző, Magoss Sándor járásbiró, továbbá a káptalan küldöttei: 
Czibulka Nándor, Roszival István, Csernoch János és Maszlaghy Ferencz 
kanonokok vették fel mindenekelőtt a készpénzbeli hagyatékot, mely kö-
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zel másfél millió irtot tesz ki. Másrészt lázasan dolgoztak a temetés elő- 
készitésén, tői eg a ravatalok felállításán és a templomok diszitésén. Hatá
rozatba menvén ti. i., hogy nem a palotában, hanem a vele összeépített 
vízivárosi plébániatemplomban lesz a bold, bibornok közszemlére kitéve, 
mindenekelőtt e ravatalt (igyekeztek elkészíteni.

A tetem egyelőre a bonczoló teremben maradt, mely a munka 
befejeztével bezáratott és csak másnap reggeli 8 órától lön ismét meg
nyitva a látogatóknak. E napon is 2—2 irg. nővér imádkozott a boldo
gult mellett egészen d. u. 4 óráig, a midőn átvitték a vízivárosi plébánia- 
templomba.

A mondott órában megjelent Krotký József apátkanonok és 
fényes egyházi segédlet mellett beszentelte a boldogultat, kinek koporsó
ját rokonai, báró Hornig Károly veszprémi püspök, Dr. Csernoch János 
oldalkanonok, Lijrpert József hgprimási főépitész, az udvari és egyéb hely
beli papság, az irgalmas nővérek és több primáši hivatalnok állották körül.

A szentelés alatt a koporsó nyitva volt. Méltóságának diszöltö- 
nyében és felette teljes papi ornatusban, az érseki palliummal, úgy mint 
az oltárhoz lépni szokott, feküdt a díszes érczkoporsóban. Feje, melyen 
püspöki föveg volt, violaszinű bársony, hermelinnel övezett párnán nyu
godott. Lábait hímzett czipők fedték.

A beszentelés után fehér selyem kendővel födték be arczát és a 
főlépcsőzeten lefelé haladva megindultak a templom felé. A kapu alatt a 
képezdei növendékek sorfalat képeztek, mig a palota előtti tért óriási nép- 
tömeg töltötte be. A bejárat alatt letették a koporsót a szokásos hordké- 
szülékre és eltávolították az arczon levő leplet. Mindenki láthatta ismét 
az áldott vonásokat. Majd vállaikra emelték a palotai tisztek a ko
porsót és csendben átvitték a templomba, hol már készen várta az 
egyszerűbb, de csinos ravatal, melyet Esztergom kiválóbb iparosai di
csére treméltó ízléssel állítottak fel. A legnagyobb csendben, észrevétle
nül érkezett 24 év előtt a palotába és most épp oly csendben hagyta azt 
el örökre!

Körülbelül 2 méter magas volt a négy lépcsővel biró emelvény, 
mely fekete posztóval volt leteritve és gyertyatartókkal telerakva. A négy 
sarkon gazdagon volt délszaki növényekkel ékítve, továbbá a boldogult 
bibornok czimerével ellátva. A ravatal előtt imazsámoly állott. Beérvén 
az egyszerűsége által rendkívül megható menet a templomba, elhelyezték 
a koporsót a ravatalra és Krotký kanonok folytatta a szertartás imáit, 
melyek után egy „Miatyánkot“ és „Üdvözletét“ mondva, a szertartás 
véget ért és a jelenvoltak lassanként, csendesen és meghatottan távoztak.
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A templom ezután bezáratott. A nagy közönség számára csak 
hétfőn nyittatott meg, midőn — mint a temetés idejéig minden nap — 
77ü órakor nagy „Requiem“ mondatott a boldogultért. Ezalatt már kato
nák állották körül a ravatalt, mig a ravatal előtt, 2 papnövendék imád
kozott, kik óránként váltották fel egymást. Az egész 2 napon át rend
kívüli látogatottság jeleit lehetett tapasztalni. A város apraja és nagyja, 
iíjak és öregek, férfiak és nők sűrűén özönlöttek a szomorú hely felé, 
hol a hőn szeretett Főpásztor áldott porhüvelye nyugodott. Nem volt 
senki, ki azt még egyszer és utoljára látni ne óhajtotta volna! Szomorú, 
megható ünnepi napok voltak ezek, melyeken a munka pihent és oly 
megindulás, levertség, bánat uralkodott a város felett, a melyet csakis 
azon szeretet és tisztelet magyarázhat meg, melylyel a boldogult Főpásztor 
iránt a város, mint valódi atyja iránt viseltetett.

A várost uraló ezen rendkívüli szomorúsággal, csak a serénység 
versenyezhetett, melylyel a különféle előkészületek történtek. A baziliká
ban roppant sietséggel fáradoztak a díszítés munkálatain, melyeknek 
gondja dr. Czibulka Nándor apát vállain nyugodott. A palotában az érke
zendő legmagasabb vendégek lakosztályainak rendezésén dolgoztak. Az 
elszállásolási bizottság, melynek Roszival István kanonok vezetése alatt e 
sorok írója és két káptalani hivatalnok voltak tagjai, állandóan munkában 
volt. Az utczákat a tisztogatók egész serege lepte el, hogy a roppant 
hóhegyeket eltüntesse. A különféle műhelyek éjjel-nappal a szükséges 
gyász-lobogók-, ruhák-, diszitmények előállításán serénykedtek. Mindenütt 
a legmozgalmasabb élet jelei tűntek szemeink elé.

A főszékesegyházban szombattól kezdve a temetés napjáig reg
geli 9 órakor minden nap ünnepélyes gyászmise tartatott, melyet 24-én 
dr. Palásthy Pál püspök, 25-én dr. Blümelhuber Ferenc:, 26-án Pellet József 
kanonokok végeztek. A város összes templomaiban pedig kétszer, délben 
és este egy-egy óráig harangoztak.

A temetés előtti napon már sűrűén érkeztek a vendégek, kiknek 
elhelyezéséről az elszállásolási bizottság gondosan intézkedett.

József Ágost föherczeg, ki József főherczeg családját képviselte a 
temetésen, délután 3 órakor ért szánon Doroghra, hol Reviczky Győző fő
szolgabíró fogadta. A főherczeget nevelőjén, Holdházy apáton kívül, Juhász 
alezredes, Dobieczky Sándor százados, József főherczeg parancs-őrtiszlje és 
Matyasovszky százados kisérte. Reviczky főszolgabíró, ki fekete diszma- 
gyarban ment ki a fogadtatásra, röviden üdvözölte a főherczeget, mire 
az szives szavakkal válaszolt, József Ágost főherczeg a primáši palotába 
szállt, a második emelet egyik Dunára néző lakosztályába. Rövid pihenő
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után átment a vízivárosi templomba a ravatalhoz és hosszasan imádkozott 
a boldogult bibornok koporsója előtt.

Frigyes föherczeg, ki ö felségét, a királyt képviselte a temetésen, 
az esti gyorsvonattal érkezett Pozsonyból. Ámbár hivatalos fogadtatás — 
saját kívánsága szerint — nem volt, a nánai pályaudvaron még is ott 
várta Maf/ith György főispán, Grivisics ezredes, Andrássy János megyei 
főjegyző, és Szabó Mihály főszolgabíró. A föherczeg gyalog ment át a 
Duna jegén, melyen katonai őrszemek színes lámpákkal világították meg 
az utat. Az esztergomi parton Csdky Károly gróf kanonok és Reviczky 
főszolgabíró fogadta a főlierczeget, kit szárnysegéde Salis báró tábornagy 
és gróf Zichy főhadnagy kisért. A föherczeg kíséretével együtt a primáši 
palotának az uralkodó család számára föntartott lakosztályába szállott, 
így érkezett meg a szomorú nap, január 28., melyen a nagy Főpap 
áldott porhüvelye végnyugvása helyére volt kísérendő!

4. Az utolsó út.

Már kora reggeltől kezdve nagy élénkség uralkodott a város 
utczáin, melyeknek házain százakra menő gyászlobogó lengedezett. Min
denki a vízivárosi plébánia-templom felé sietett. Az előtte elterülő téren 
óriási néptömeg hullámzott, kíváncsian nézve az érkezőket, lesve a szo
morú ünnepély minden egyes mozzanatát. A lámpák azon utczákon, me
lyeken a menet átvonulandó volt, gyászfátyollal voltak bevonva. Az abla
kokat kiváncsi szemlélők foglalták el. Az idő egészen megfelelt a nap 
jellegének. A természet maga is gyászolni látszott ! Nyolcz óra tájban ritka 
köd'ereszkedett le a városra, mely azonban folyton sűrűbb lett, úgy hogy 
később alig lehetett nagyobb távolságra ellátni.

Nyolcz óra után hosszú kocsisorban érkeztek meg külön vonattal 
Budapestről a legelőkelőbb vendégek: a miniszterek, a főrendi- és képvi
selőház tagjai Párkányba. Itt le kellett szállaniok s gyalog mentek át 
a jégen Esztergomba. Legelői Szapáry gróf miniszterelnök ment Majláth 
főispánnal, majd Csáky miniszter következett. Utánuk Apponyi Albert gróf 
s igy sorban a többiek, kik részint gyalog, részint kocsin mentek a szá
mukra kijelölt lakásokra átöltözködni.

Nemsokára megkezdődött az előkelő vendégek bevonulása a tem
plomba, a hol a számukra kijelelt helyeket foglalták el. A jobbfelől eső 
első padban Szapáry Gyula gróf miniszterelnök és Csáky Albin gróf val
lás- és közoktatásügyi miniszter fekete diszmagyarban, Fehérváry Géza 
báró lovassági tábornoki egyenruhában, Károlyi Tibor gróf a felsőház és
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Andrássy Tivadar gróf a képviselőház alelnöke foglaltak helyet; mögöttük 
a püspöki karból Dulánszky Nándor pécsi, Schuszter Konstantin váczi, 
Hornig Károly báró veszprémi, Steiner Fiilöp székesfehérvári püspökök 
voltak láthatók. A következő' két padot a rokonság foglalta el. Frigyes és 
József Ágost főherczegek az oratóriumból nézték végig a szertartást. A 
papság a sekrestyében gyülekezett össze s várakozott a szertartás megkez
déséig, a mi pontban 9 órakor történt. A beszentelést Boltizár József 
felszentelt püspök, nagyszombati vikárius végezte Pongrácz Adolf gróf 
prépost és Bálintit Károly erdélyi kanonok, mint infulás diakónusok 
segédkezése mellett; a czeremoniárius tisztét Czibulka Nándor esztergomi 
kanonok végezte. Beszentelés után a pontifikáló püspök és segédlete vissza
vonult a sekrestyébe. Ez alatt a koporsót letakarták a fekete selyemcsip
kével borított biborselyem szemfedó'vel, aztán feltették rá a görög stílben 
alpakkából készült fedelet.

Mikorra a koporsót lezárták, megérkezett Császka György szepesi 
püspök. Az ó'sz főpap mellett ismét Pongrácz Adolf gróf prépost és Bálinth 
Károly erdélyi egyházmegyei kanonok segédkeztek, mint infulás diakó
nusok, a czeremoniáriusi tisztet ezúttal is Czibulka kanonok vitte; diakónus 
volt dr. Kereszty Viktor theologiai tanár, subdiakónus dr. Koperniczky Fe- 
rencz nagy-öl védi plébános. A szertartás ünnepélyes és mélyen megható 
volt s mikor a pontifikáló püspök remegő hangon az „Oremus pro fidelibus 
defunctis“-t intonálta és a papság ajkain felhangzott a „Venite exultemus“ 
magasan szárnyaló dallama, nemcsak a rokonság, hanem az egész templom 
könyezett! Még csak a „Benediktus“ hangzott fel, majd a nagyobb pap- 
nevelőintézet, énekkarának ajkán egy megható gyász-ének — s a vizivárosi 
templom egyszerű falai között véget ért a szertartás. A papság visszavonult 
s a primáši birtokok tisztviselői, kik — égő fáklyával kezükben — a 
ravatal körül csoportosultak, vállaikra vették a koporsót és a templom ka
puja előtt várakozó hatos fogatú gyászkocsira emelték. Az orgona finálét 
játszott, a padsorok kiüresedtek s a gyászmenet a harangok zúgása közt 
megindult a bazilika felé.

A temetés rendje már előre részint falragaszokban, részint ki
sebb nyomtatványokban lön jelezve és a következőleg állapíttatott meg.

„Reggeli 9 órakor a vizivárosi tem 
plomban a halottat beszenteli Boltizár Jó
zsef püspök u r s ezzel a koporsó lezáratik.

1 ü órakor a nagymélt. egri érsek ur 
a primáši palotából, a hol felöltözködik, a 
segédlettel együtt megjelenik a vizivárosi

templomban, melybe csupán az alább kö
zölt sorrendben a 8-ik ponttól végig fel
soroltak mehetnek. I tt a „Venite exultemus“ 
eléneklése után a koporsó a primáši ura
dalmi tisztek által a gyászkocsira tétetik és 
megindul a menet a következő sorrendben :
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1. Megyei lovas huszár a gyászlobo
góval.

2. Három növendékpap a kereszttel.
3. A népiskolák, árvaházi növendé

kek, reáliskolák, tanitóképezde és főgim
názium ifjúsága.

4. A növendékpapság.
5. Különféle egyletek.
6. Községi és egyéb küldöttségek.
7. A primáši és főkáptalani uradalmi 

tisztség.
8. A katonai tisztikar.
9. Városi küldöttségek.

10. Megyei küldöttségek.
11. A papság.
12. A magy. tud. akadémia, egye

tem, sz. István-Társulat, sz. László-Társu- 
lat küldöttsége.

13. A főváros és Székesfehérvár kül
döttei.

14. A főkáptalan.
15. A püspökök.
16. A katonai zenekar.
17. Az egyházi énekesek.
18. Az egyházi segédlet.
19. A nmélt. pontifikans.
20. Három udvari pap a bibornoki 

kalappal és a boldogultnak rendjeleivel.
A gyászkocsi után:
21. ő  Felsége képviseletében Frigyes 

főherczeg ő  Fensége és József Ágost fő- 
herczeg ő  Fensége.

22. A magas kormány tagjai.
23. A főrendiház küldöttsége és
24. A képviselőház küldöttsége.
25. A rokonság.
26. Az udvari papság.
27. Az udvari cselédség.
J e g y z e t .  A kik a gyászmenetet gya

log kisérni nem akarják, felkéretnek, hogy 
a zavar elkerülése végett a palota előtt ren
delkezésre álló kocsikban a menet után 
vonuljanak fel a főszékesegyházba.

A gyászmenet a főszékesegyházba 
érvén, a koporsót a papság leemeli és föl
viszi a bazilikába; ott a kanonokok ve

szik át és viszik a kupola alá a ravatalra; 
a gyászoló közönség pedig a következő sor
rendben vonul be és foglal helyet:

A növendékpapság a kupola alatt két 
sorban körfalat képezve veszi körül a ra 
vatalt.

Az 5., 6. és 7. pontok alatt jelzettek, 
valamint a primáši cselédség hasonlókép 
a kupola alatt jobb és baloldalon a kör
falon kívül foglalnak állást.

A 9., 10. és 11. pontok alatt felso
roltak a főhajó padsoraiban foglalnak helyet.

A 12., 13., 14., 22., 23. és 24. pon
tok alatt felsoroltak a szentélyben lévő 
padokat foglalják el.

ő  Felsége képviselője és a cs. és 
kir. főherczeg Ő Fenségeik ugyanott a 
számukra kijelölt helyre vezettetnek.

A püspökök a szentély padsorai kö
zött elhelyezett imazsámolyokat foglalják el.

A gyászoló közönség ekkép elhelyez
kedvén, kezdetét veszi az ünnepélyes gyász
mise és az öt absolutio. Ennek végeztével 
a holttest a ravatalról leemeltetik s a pap
ság leviszi a sírboltba, a hol a ténykedő 
érsek a sirhelyet beszenteli s az „Elmegyek 
a sírba“ éneklése után a koporsó befa- 
laztatik. E rre a jelenlevők a főszékesegy
házba visszatérnek s egyházi ruháikat a 
sekrestyében levetvén, a gyászoló közönség 
eltávozik.

Egyidejűleg értesittetik a t. közönség, 
hogy a temetés napján a palotához a ko
csik a vízivárosi templom mögött lévő 
palotakert kapuján át mehetnek b e ; üre
sen pedig a palota hátsó udvarán keresz
tül a gépgyár felől fognak az utczában 
felállittatni.

A  temetés napján d. e. 9 órától délig 
a kocsi közlekedés a vízivárosi főutczán 
a vár utón, Pilismaróiról a kanonoki épü
letek előtt vezető utón, Szentgyörgymező- 
ről a gépgyár felőli utón betiltatik.

Revisnyei Reviczky Győző
főszolgabíró.“
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Mielőtt az impozáns menet megindult, annyira megtelt a vízivárosi 
templom előtti tér, hogy alig lehetett helyet kapni. Amint azonban a jel az 
indulásra megadatott, a nagy közönség tiszteletteljesen utat nyitott a me
netnek, melynek körvonalai a nagy ködben nagyon elmosódtak. A me
net élén egy megyei huszár haladt a gyászlobogóval. Mögötte három

SIMOR JÁNOS 
ravatala a főszékesegyházban.

növendékpap vitte a nagy keresztet. Ezután jött a tanitóképezde és a fő
gimnázium ifjúsága, majd a különféle egyletek gyászlobogókkal és a kül
döttségek, melyek mögött a növendékpapok, a sz. Ferenczrendüek, a pap
ság, a főkáptalan és a káptalanok küldöttei haladtak, kik a hideg miatt 
mind csak polgári ruhákban voltak. Ezek után jöttek a püspökök, kik



V
mögött a katonai zenekar lépdelt Bethoven gyászindulójának szomorú 
hangjai mellett. Ezek után a székesegyházi énekesek következtek, nyo
mukban a pontifikáló Csúszka püspök előtt haladó egyházi segédlet. A 
gyászkocsi előtt Dr. Machovich Gyula, Dr. Varga Dezső és Ha,iczl Kálmán 
udv. papok piros bársony vánkosokat vittek. A középső a bibornoki 
kalapot, a jobb oldalán levő a szent Januárius rend nagy keresztjét, a 
bal oldalán haladó pedig a szent István-rend nagy keresztjét vitte. A hat 
fogatú díszes, egészen zárt gyászkocsi mögött jött a főrendiház küldött
sége s több mágnás, majd a képviselők, utánuk Dr. Csernoch János oldal
kanonok, a gyászoló rokonság, az udvari tiszti-, meg a szolgaszemélyzet.

A menet csak igen lassan haladhatott előre. A főherczegek, a 
miniszterek s nagyobb számú előkelőség kocsikon mentek a várba. Az 
első kocsiban ült Frigyes főherczeg. A főszékesegyházban Majer István 
püspök várta a király képviselőjét. Belépvén Frigyes főherczeg a tem
plomba, Majer István csókra nyújtotta neki a feszületet s azután szentelt 
vizzel meghintette.

A további kocsikban József Ágost főherczeg, gr. Szápáry Gyula 
miniszterelnök, gr. Csáky Albin, b. Fejérvári Géza miniszterek, Forinyák 
tábornok, gr. Zichy főhadnagy stb. foglaltak helyet. Külön kocsi vitte a 
képviselőház óriási koszorúját, mely méltó kifejezője volt a nemzet mély 
gyászának. Sokáig tartott, mig a gyászmenet a főszékesegyházba érkezett, 
mely ez alkalomból mély gyászba öltözött. A szentély hófehér márvány- 
koczkáit és diszes faragásu padsorait nehéz fekete szőnyegek takarták. 
Ugyanilyen drapériákkal vonták be a szentély oszlopait, a prímás trón- 
székének baldachinját, a kanonokok ülőhelyeit, az oltár lépcsőit. A pri
máši trónszék előtt két feketén kárpitozott imazsámoly állott a főhercze
gek számára. Középen, jobbra és balra négy imazsámoly a megyés püs
pökök részére.

A templom közepén a hatalmas kupola alatt emelkedett a me- 
nyezetes nagy ravatal. Csillogás nélkül való alkotás volt, melyet nemes 
körvonalai és impozáns méretei tettek megragadóvá. Élő virágnak nyoma 
sem volt a ravatal körül. Négyszeres gyertyasor fogta körül; elől alacsony 
emelvényen a herczegprimási méltóság jelvényei: a herczegi korona, a 
hermelin és a biborpalást, fejtől pedig a földön a magyar országgyűlés 
képviselőházának fekete szalagos óriási babérkoszorúja. A többi koszorút 
egyenesen a kriptába vitték s az oltárt ékitették fel velők.

Mig a halottas menet lassú méltósággal kanyarodott fel a vár 
meredek utján, a főtemplom mindinkább benépesült. A főbejárattól a 
kupola alatt levő nagy kerekségen át a szentélyig teljes díszbe öltözött
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katonaság állott sorfalat. A fó'hajó padsorait egymásután foglalták el a 
küldöttségek s itt már díszesen öltözött nők is tarkították soraikat. A 
kórus a roskadásig volt telve, jobbára hölgyközönséggel. A kupola alatt is 
gyorsan megtelt a fal mellett levó' hármas padsor. Majd a növendékpapok 
érkeztek és a katonaság eló'tt kettős sorban vették körül a ravatalt. A 
város iparos egyesületei, a katholikus legény-egylet zászlókkal állottak 
fel mögöttük. A községi küldöttségek, a primáši és uradalmi tisztség, a 
primáši cselédség hasonlóképen a kupola alatt jobb- és baloldalon, a ka
tonaság és a papnövendékek sorain kívül foglal állást.

Végre megérkezett a menet. A koporsót a boldogult bibornok 
gazdatisztjei emelték le a kocsiról és helyezték a ravatalra. Ezalatt a 
szentély is benépesült. Kiléptek a sekrestyéből Frigyes és József Ágost fő- 
lierczegek és elfoglalták a primáši szék eló'tt számukra készített külön 
zsámolyakat. Mögöttük szárnysegédeik voltak. Szápáry Gyula gróf minisz
ter-elnök a szentély baloldalán álló kanonoki stallumokba ment és ugyan
azon helyet foglalta el, a hol a primáši jubileum alkalmából láttuk. Mily 
gondolatok ébredhettek a nemes gróf lelkében, ha e két ünnepélyt 
összehasonlította ?! Mellette gr. Csáky Albin és báró Fejérváry Géza minisz
terek foglaltak helyet. Az alábbi padsorokban: Salis báró táborszer
nagy, Forinyák altábornagy, Lobkowitz Rudolf herczeg budapesti hadtest- 
parancsnok, Dobner ó'rnagy, mint a bolgár fejedelem hivatalos képviselője, 
Fraknói Vilmos püspök, az akadémia alelnöke, továbbá Márkus Gyula és 
Troli József ez. püspökök, Szeifritz István pécsi, Dr. Wolafka Nándor 
nváradi, Csávolszky József, Villásy István váczi, Mohi Antal, Holdházy János 
győri, Dr. Városy Gyula kalocsai, Zimmermann és Popovics szepesi, Z. 
Varga Mihály, Szemerényi Károly pozsonyi, Dr. Tódor József erdélyi ka
nonokok, Dr. Berger János, Dr. Kisfaludy Béla, Dr. Czobor Béla egy. 
tanárok, stb. ültek. A jobboldali padsorokban a főrendi- és képviselőház 
küldöttségei : Gróf Károlyi Tibor, gr. Széchenyi Béla, b. Podmaniczky Géza, 
gr. Apponyi Albert, Horánszky Nándor, Hieronymi Károly, Jekelfalussy Vincze, 
gr. Széchenyi Aladár, gr. Nákó Kálmán, gr. Esterházy Kálmán, Harkányi 
Frigyes, Polónyi Géza, Firczák Gyula, Feszty Adolf, Zboray Béla, Gervay 
Mihály és számos képviselő, továbbá Gerlóczy Károly budapesti polgár- 
mester, Márkus József, Viola Imre budapesti tanácsnokok, Lévay Imre a 
„Kath. Kör“ elnöke, végre a különféle küldöttségek tagjai és a sajtó 
képviselői foglaltak helyet. Egyéb küldöttségek a templom hajójában ültek.

A szentély padsorai között elhelyezett imazsámolyokon Dr. Du- 
lánszky Nándor, Schuszter Constantin, báró Hornig Károly és Dr. Steiner 
Fülöp püspökök foglaltak helyet.
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CsászJca püspök pontban tizenegy órakor impozáns segédletével 
a főoltár felé vonulva, a főherczegeket meghajtással üdvözölte. Azután egy
házi ruhát váltott és kezdetét vette a nagy „Requiem“, mely alatt a fő
székesegyház kara Takács Imre vezetése alatt Schöpf Ferencz gyászmiséjét 
énekelte. Pongrácz gróf prépost és Bálinth kanonok, mint infulás diakó
nusok, dr. Kereszthy Géza mint diakónus, dr. Koperniczky Ferencz mint 
subdiakonus segédkeztek. Mellettük Eitner Elemér karkáplán és nagyszámú 
növendékpapság teljesítette a szolgálatokat.

Vége lévén a misének, a négy megyés püspök, kik eddig csön
des áhítattal imádkoztak a szentély imazsámolyain, gyászpalástot öltöttek 
és a szertartást végző Császka püspökkel együtt a ravatalhoz vonultak az 
öt abszoluczió végzésére.

Szemközt a ravatallal ült Császka, a menyezet négy sarkán, a 
pontifikáló püspöktől jobbra Dulánszky, balra Hornig, a ravatal túlsó 
végénél jobbra Schuszter, balra Steiner püspökök foglaltak helyet. A 
czeremoniárius ismét Czibulka apátkanonok volt. Az abszolucziók V* 1 
órakor kezdődtek és 1 óráig tartottak.

Yégeztökkel a gazdatisztek leemelték a koporsót a ravatalról és 
az „In paradisum deducant te Angeli“ megható éneke mellett vitték le a 
sírboltba, mi mellett Krotký József és Roszival István kanonokok is a ko
porsó vivői közé állottak. A püspökök, a rokonság, a kanonokok és a 
papság nagy része követte a koporsót.

Szomorúan haladt a menet a krypta lépcsőin lefelé! Könyek 
csillogtak a jelenvoltak szemeiben és midőn a drága halott koporsóját a 
sirüreg előtt rögtönzött állványra emelték, hangos zokogásban törtek ki. 
Császka püspök megkezdette az utolsó szertartást, melynek végeztével Dr. 
Csernoch János lépett az emelvényre és levette a koporsóról a bibornoki 
kalapot, mely aztán a sirra helyezett márvány-táblára lön függesztve. 
Megkezdették az „Elmegyek a sirbalí gyászos éneket. Utána Császka magyar 
nyelven egy „Miatyánkot“ és „Üdvözletét“ imádkozott. A jelenlevők meg
indulva folytatták az imákat.

Végezvén az imát, két fehér kötényű kőmives lépett az emel
vényre és hozzá fogott a befalazás munkájához. Fél óra alatt már téglafal 
takarta el a fényes koporsót és zárta el a nagy halottat, kinek távozása 
oly mély fájdalmat okozott. A püspökök és a papság még jó ideig 
lenmaradtak, aztán mélyen szomorkodva távoztak.

Csakhamar azonban ismét benépesült a szomorú hely. Ezrével 
tódult le a nép. Mindenki látni akarta a helyet, mely a drága elköltözött 
porhüvelyét rejtegeti.
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A bold, bíbornak maga jelelte ki helyét a sírboltban. A prímá
sok a főszékesegyház kupolájának megfelelő köröndben, melynek közepén 
egy egyszerű márvány-oltár áll, helyeztetnek örök nyugalomra. Eddigelé 
csak négyen voltak ott: Károly Ambrus főherczeg, Rudnay, Kopácsy és 
Scitovszky. Simor János az ötödik és a bejárattól jobbra, közvetlenül 
Rudnay felett nyugszik. Szive külön lön eltemetve és egy jobboldali fül
kének padozatában pihen Scitovszky szive mellett.

Künn az óriási közönség lassan-lassan eloszlott. A bazilika előtti 
tágas tér, mind csendesebb lön. A köd is felszállott, az ég kiderült, mintha 
jelenteni akarta volna, hogy vigasztalódjunk, mert a nagy halott már a 
boldogabb hazának örömeit élvezi!

5. A temetés után.

Már jóval egy óra után volt az idő, midőn a fényes, de szomorú 
gyász-szertartás véget ért. A jelenvoltak sűrű csoportokban haladtak le 
a vár lejtőjén szomorú szívvel és csak a boldogult bibornoJcról beszélgetve.

A főkáptalan gondoskodott, hogy az idegenek minden szükséges 
ellátásban részesüljenek. így intézkedett az étkezésről is. Terítve volt a 
palotában, a papnöveldében, továbbá a legtöbb kanonoknál és a hadse
reg tiszti éttermében. A „Fürdő11 vendéglő a főkáptalan rendeletéből 150 
vendégre készült. Frigyes főherczeg és a jelen volt magas állású katonai 
személyiségek a tisztikar éttermében ültek ebédhez. József Ágost főherczeg 
kíséretével csak villásreggelit vett magához a palotában és rövid idő múlva 
szánon Alcsutbra indult. A főszolgabiró a város határáig kisérte. A palo- 

' tában étkeztek a kormány tagjai, a főrendi- és képviselőház küldöttei, a 
megyei és városi küldöttségek vezetői. A házi úr szerepét Dr. Majer István 
és Dr. Palásthy Pál püspökök vitték. A kanonokok közül: Sujánszky Antal 
praelatus, Dr. Knauz Nándor püspök, Dr. Blümelhuber Ferencz, Krotký 
József Pellet József, Bajner Lajos, Maszlayhy Ferencz, Lukács László kano
nokok házainál voltak nagyobb ebédek. A papnövelde szintén nagyobb 
számú vendéget fogadott. A „Fürdő“ vendéglőben, hol Boltizár József 
püspök elnökölt, a vidéki papság, a különféle küldöttségek tagjai és a 
sajtó képviselői foglaltak helyet.

A város még napokig megtartotta szomorú színezetét. Alig tud
ván a mondhatlan csapás gondolatával megbarátkozni, nem volt képes a 
gyászlobogókat sem eltávolítani. Majdnem egy hét múlt el, mig a szo
morú diszitmények egészen eltűntek és a város visszanyerte előbbi 
nyugalmát.
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A gyász-szertartások sem voltak a temetés napjának szomorú ün
nepélyével befejezve. A temetés után a főszékesegyházban a 3., 7. és 30. 
napon újabban fényes gyász-istenitiszteletek tartattak. Jan. 31. gr. Csáliy 
Károly, febr. 4-én Dr. Csernoch János és 26-án Dr. Palásthy Pál végez
ték a „Requiem“-eket. Mindegyik „Requiem“ látogatott volt. Legnagyobb 
ünnepélyességgel folyt le azonban a február 26-án tartott gyász-istenitisz- 
telet, melyre a következő sorokkal:

„Istenben boldogult főmagasságu és főtisztelendő S i m o r  J á n o s  bibornok 
Magyarország herczegprimása, esztergomi érsek ur s felejthetetlen főpásztorunk lelki 
üdvéért folyó évi február hó 26-án reggeli 9 órakor a helybeli főszékesegyházban 
ünnepélyes gyász-istenitisztelet fog tartatni, m e ly re ........................ tisztelettel meghívjuk.

Kelt Esztergomban, 1891. évi február 15-én.

E s z t e r g o m i  f ö l c á p t a l a n . “

a város összes hatóságai, a katonai tisztikar, az összes tanintézetek, a zár
dák, különféle hivatalok meg lőnek híva.

Ez ünnepélyes gyász-istenitisztelettel záródott le hosszú sora azon 
szomorú napoknak, a melyek a bold, bibornok elhunytával Esztergomra 
nemcsak, de az egész hazára is nehezültek.

A király egyik rokonával, a legmagyarabb főherczeg elsőszülött 
fiával képviseltette magát. Jelen volt a kormány számos tagja, a törvény- 
hozás két küldöttsége, a klérusból több püspök, képviselve volt a főváros, 
számos törvényhatóság. Bizonynyal még impozánsabb lett volna a gyász
ünnep, ha a zord téli idő s Esztergomnak közlekedésileg elszigetelt helyzete 
nem szab korlátot a kegyelet nyilvánulása elé. Nem is mulasztotta el a 
főkáptalan, hogy a megható részvétnyilvánitásért a lapokban nyilvánosan 
közölt, fájó bár, de ünnepélyes köszönetét ne tolmácsolja. Azonban jól
lehet nagy nehézségekbe ütközött a megjelenés, mindazáltal igy is mond
hatjuk, hogy az egész ország megkönyezte a megdicsőiilt Főpapot és 
megható, feledhetlen alakban rótta le iránta azon kegyeletet, mely nagy 
érdemeinek forrásából fakadt.

Ravatalához zarándokolt az egész ország, mert elvonulván lelki 
szemei előtt érsekségének azon 24 éves időszaka, mely az egyházra és hazára 
nézve egyaránt olyannyira áldásthozó volt, önkéntelenül indíttatva érezte 
magát a kegyelet minél fényesebb nyilvánítására. Megemlékezett min
denki azon kimagasló tulajdonokról, melyek Simor Jánost a legna
gyobb prímások soraiba emelték s méltóvá tették arra, hogy amily 
tisztelet, szeretet környezte életében, épp oly benső és fogyhatlan legyen 
kegyelete.

Nyugodjék békében !

HO SIMOR JÁNOS UTOLSÓ NAPJAI.
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6. Klio és a szomorú napok.

Ha megható volt a kegyelet azon impozáns nyilvánulása, mely 
a bold, bibornok végtisztességénél könyező szemeink elé tárult, akkor bi
zonyára figyelemre méltó azon jelenség is, mily érdeklődéssel függtek az 
egész ország szemei a primáši székhelyen és hogy a nagy közönség a tör
téntek minden egyes mozzanatáról a legrészletesebben értesülhetett. Nem 
könnyű feladat volt ez! Mert rohamosan merültek fel az események és 
alig múlt óra valami újabb feljegyzésre méltó tény nélkül. Mindenró'l ér
tesülni, mindent jegyzékbe venni és továbbítani, oly munka volt, mely 
lázas tevékenységet, fáradhatlan kitartást igényelt. Mulasztást követnék 
el, ha elhallgatnám azon legteljesebb elismerés nyilvánítását, mely az 
ezen szomorú napok alatt annyit fáradozó férfiak munkáját megilleti.

Az összes hazai sajtó képviselve volt. Képviselőik pedig, kik oly 
bámulatos kitartással teljesítették kötelességeiket, a következó'k voltak : 
„Bars“ : Holló Sándor. — „Budapest“ : Dr. Kovács Dénes, Dr. Kó'rösy 
László. — „Budapesti Hírlap“ : Dr. Kó'rösy László, Csajthay Ferencz. ■— 
„Egyetértés“ : Balla Mihály, Bártfay Géza, Pártényi József. — „Győri 
közlöny“ : Szávay Gyula. — „Hircsarnok“ kőnyomatú lap : Dr. Kovács 
Dénes. — „Kath. Egyházi Közlöny“ : Dr. Kontúr Béla, Dr. Gyíirky 
Ödön. — „Magyar Állam": Haiczl Kálmán, Dr. Hortoványi József, Szem- 
necz Emil, Dr. Walter Gyula. — „Nemzet“ : Csősz Károly, Dr. Kó'rösy 
László. — „Neues Pester Journal“ : Bártfay Géza, Dr. Kó'rösy László. — 
„Neuigkeits-Welt-Blatt" (Bécs): ifj. Buschan Mihály. — „Országgyűlési 
Értesítő": Bártfay Géza, Enyedi József. — „Pester Lloyd“ : Bártfay 
Géza, Siklósi József. — „Pesti Hirlap“ : Bártfay Géza. — „Pesti Napló“ : 
Kürthy Emil. — „Távirati Tudósitó“ : Egyesi Géza. — Mint rajzolók 
chdgoztak: Goró Alajos, Homicskó Károly.

A nagy nemzeti gyász első hírét összes lapjaink gyászkeretek
ben hozták s ez időtől fogva állandó rovatot nyitottak az országra szóló 
szomorú eseménynek. Nem volt magyar lap, mely tekintet nélkül pártra, 
vagy vallásra, a megdicsőült emlékének hosszabb czikkeket ne szentelt 
volna, úgy hogy összes lapjaink 1891. január 23-ától január 29-ig terjedő 
számai, bő forrásai e szomorú napok történetének. Dr. Körösy László, a hely
beli „Esztergom és Vidéke“ tehetséges és nagy buzgalmú szerkesztője, két 
rendkívüli számot adott k i: január 25. és január 28., melyekben kizáró
lag a szomorú eseménynyel foglalkozott. Az utóbbi számhoz a boldogult 
arczképét is csatolta. A Haán Rezső által szerkesztett „Esztergomi Köz
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löny“ szintén két számot szentelt a boldogult tábornoknak és január 25. 
arczképét is közölte.

A temetés hivatalos leírását a főegyházmegyei körlevelekben ta
láljuk, hol azt Dr. Majer István káptalani helynök a január 31-én kelt 
709. sz. a. tette közzé.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a távirdai hivatal külön minisz
teri utasítás folytán már január 21-étöl kezdve 28-ig bezárólag állandóan 
éjjeli szolgálatot is teljesített és mondhatni óriási munkát végzett. Az 
érintett idő alatt u. i. a szomorú eseményre vonatkozólag 1521 db. távirat 
érkezett és 819 db. továbbittatott. A halál előtti és utáni napon, tehát 
január 22. és 23., az újságok táviratai naponként 15 ezer szót tettek ki! 
E nagy terhet a következő tisztviselők viselték: Heydenwolf Andor főnök, 
özv. Csukássy Lászlómé, Ferber Gyula és neje, Halasi Lajos, Rudnyánszky 
Miksa és Boár Béla, ki mint kisegítő érkezett Budapestről.

Végül megemlítjük, hogy Kádas Károly és Vodák Pál helybeli 
fényképészek felvételeket készítettek a ravatalokról. A vízivárosi ravatalt 
lefényképezték mindketten, több pontról. A legsikerültebb után készült 
fentebb a 130. lapon látható képünk. A főszékesegyházi ravatalról csak 
Vodák készített, de kétféle felvételt. Képünk a 135. lapon a sikerültebb 
felvétel utánzata. A képek utánzatai Angerer és Göschl hírneves bécsi 
ez ég műintézetében készültek.

Midőn ezekben a szomorú napok külső mozzanatairól is beszá
molni iparkodtunk, bizonyítékokat szolgáltattunk talán azon tény igazsága 
mellett, hogy Simor János elhunyta folytán oly gyásznapokat éltünk, 
melyeket az egész ország magáéinak vallott.
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A RÉSZVÉT.

A boldogult bibornok halála az egész országot mély gyászba 
bontotta. Sőt nemcsak hazánkban, hanem messze annak határain túl is 
nagy részvétet, mély fájdalmat keltett.

Mutatja e tényt az összes hazai sajtó magatartása, bizonyltja 
azon óriási sok sürgöny és részvétirat, mely a szomorú esemény alkalmá
ból Esztergomba érkezett és a melyeket a következő lapok nyújtanak. 
A sürgönyök részint a főkáptalanra, részint Dr. Majer István püspökre, 
részint Dr. Csernoch János oldalkanonokra voltak czimezve. De érkeztek 
más kanonokokhoz is, kiknek neveit a sürgönyök élére tesszük.

1. A táviratok.

Szófia, jan. 25.
Eredetije latin.

A távol Keletről, hol Isten rendelésé
ből fejedelemmé lettem, ereimben azonban 
a K oháry nemzetség ősi vére buzogván, 
megindulva emlékezem a kitűnő viszonyra, 
melyben főmagasságu Simor János bibor
nok urat az apostoli magyar királyság 
berczegprimását és esztergomi érseket, a 
hit oszlopát, szent István országa papsá
gának világitó fényességét, k it a  halál az 
imént ragadott el, teljes szivemből tisztel
tem. Fogadja kérem a gyászoló főtiszte
lendő esztergomi káptalan legőszintébb fáj
dalmamnak kifejezését szívesen.

F e r d i n á n d ,  

a bolgárok fejedelme.

BÓCS, jan. 23.

A főherczegnő és én legmelegebb 
részvétünket nyilvánítjuk azon súlyos vesz
teség felett, mely a főmegyét és egész Ma
gyarországot érte. K á r o l y  L a j o s

fó'herczeg.

Sopron, jan. 24.

Ferencz Ferdinánd főberczeg ő  cs. 
és kir. Fensége a káptalannak legbensőbb 
részvétét fejezi ki.

0  F e n s é g e  m e g b í z á s á b ó l  

B a r t a l .

Arco, jan. 24.
Legmélyebb részvétemet fejezem ki a 

bibornok bgprimás régi, kiválóan tisztelt 
barátom elhunyta felett.

A l b r e c h t
foherczeg.
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Fiume, jan. 23. 
Azon lesújtó csapás, melyet az isteni 

Gondviselés egyházunkra és hazánkra mért, 
mélyen meghatott. Jobb életre hívta azt, 
a k it atyai barátomnak tekinték. Áldja 
meg őt a Mindenható ott túl azokért, mi
ket e világon kiérdemelt.

József
főherczeg.

Pozsony, jan. 23. 
őszinte bánattal eltelve a tisztelt egy- 

háznagy elvesztése felett, mélyen érzett 
részvétünket nyilvánítjuk a főherczegnő és 
én a ftdő Főkáptalan előtt.

Frigyes
főherczeg.

AlCSÚth, jan. 24. 
Azon pótolkatlan veszteség felett, mely 

Istenben boldogult Simor János bibornok 
hgprim ásnak a mily váratlan, oly megdöb
bentő halála által nemcsak a Mélt. Főkáp
talant s az esztergomi érseki megyét, de 
főleg a magyar kath. szentegyházat, sőt 
az egész hazát sújtotta, el nem mulasztha
tom kifejezhetlen mély fájdalmamat nem 
nyilvánítanom. A dicsőült egyháznagyban 
családunk is nemcsak a fényes erényekkel 
ékeskedő főpásztort, hanem egy atyailag 
jóakaró barátot vesztett és gyászol. Isten, 
kinek dicsőségéért élt és halt, gondolt 
és tett, legyen neki üdvössége, jutalma. 
Emlékét kitörülhetlen betűkkel beírta ő 
maga a dicsőült elköltözött a magyar 
kath. egyház évkönyveinek legfényesebb 
lapjaira. Adjon az isteni Gondviselés hozzá 
méltó utódot az elárvult főmegyének s szent 
egyházunknak.

József Ágost 
főherczeg.

Kalocsa, jan. 24. 

Lelkem mélyében megrendülve vettem 
e perczben a gyászhirt Ő Em inentiájának 
a főmagasságu bíboros hgprimás és esz
tergomi érseknek váratlan elhalálozásáról, 
k i nemcsak m agyar egyházunk lánglelkü 
vezére, hanem ifjú koromtól fogva jóaka

rómnak és barátomnak elvesztését siratom 
megdöbbentő halálában. Buzgó hévvel kö- 
nyörgök Istenhez, hogy az elhunyt hal
hatatlan lelkének a megérdemelt ju ta l
mat, az örök dicsőséget adja meg, az el
árvult főegyházmegyét és magyar hazát 
pedig roppant vesztesége méltó elviselésére 
malasztjai teljével vigasztalja meg.

Haynald Lajos 
bibornok.

Prága, jan. 24.
Kérem a ftdő főkáptalant, fogadja 

•legbensőbb fájdalmam kifejezését azon pó
tolkatlan veszteség felett, melyet a ma
gyar egyház szenvedett.

Schönborn
bibornok.

Krakkó, jan. 27.

A főmagasságu bibornok elhunyta fe
lett siránkozó méltóságos káptalannak leg
őszintébb fájdalma és legnagyobb szomo
rúsága érzelmeit nyilvánítja saját, továbbá 
káptalana és egész egyházmegyéje nevében

Dunajevszky
bibornok.

Bécs, jan. 24.
ő  eminencziája, a herczegprimás ha

lálának szomorú hire mély fájdalommal 
töltötte el lelkemet. Szüntelenül kérni fo
gom az Istent, hogy választottjának lelkét 
részesítse az igazak jutalmában. A főtisz
telendő káptalan fogadja legmélyebb rész
vétemet. Mert a prímás ő eminencziájának 
halála gyásza nemcsak a magyar klérusnak, 
hanem az egész hazának, kivált az eszter
gomi főegyházmegyének, melyet ájtatos lel
kének és főpásztori szeretetének bőkezű
ségéből oly nagy alkotásokkal gazdagított.

Galimberti 
apostoli nunczius.

Budapest-Vár, jan. 23.
Méltóztassék a főtisztelendő főkápta

lant főnkéit főpásztorának Simor herczeg
primás ő eminencziájának elhunyta alkal
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mából legbensőbb részvétemről, valamint 
arról értesíteni, bogy ha akadály nem jön 
közbe, szándékozom a temetésen megje-

Gróf Száj) dry Gyula.

Budapest, jan. 24.
A bibornok herczegprimás ő eminen- 

cziája elhunytéról ma nyert hivatalos ér
tesítést fájdalmas érzéssel vettem és nem 
mulaszthatom el mély részvétem kifejezé
sét azon nagy veszteség felett, mely a bölcs 
egyházfő elhalálozásával nemcsak az általa 
kormányzott megyét, hanem az egész egy
házat és államot érte. Van szerencsém 
egyúttal közölni, hogy amennyiben egész
ségem engedi, mindenesetre le akarom 
róni a temetés alkalmával az elhunyt iránti 
végső tiszteletet.

( r f .  LsSú/fcy 
miniszter.

Budapest, jan. 24.
Az ország prímásának, az ellenőrző bi

zottság társelnökének gyászos elhunyta al
kalmából fogadja a méltóságos főkáptalan 
ez ellenőrző bizottság mély részvétét.

Szlávy József 
az ellenőrző bizottság elnöke.

Bécs, jan. 23.
Fogadják ő eminencziája, a bibornok 

hgprimás elhunyta felett érzett őszinte 
részvétemet.

Bauer báró 
közös hadügyminiszter.

Budapest-Vár, jan. 23.
őszinte mély részvéttel csatlakozom 

azok számához, k ik  elhunyt nagynevű s 
feledhetetlen Hgprim ásunkat gyászolják.

Báró Fej érvári Géza
táborszernagy, honvédelmi miniszter.

Budapest, jan. 24.
Mély megilletődéssel osztozom a fő

káptalan bánatában a csapás fölött, mely 
az egyházat s a közügyet érte.

Wekerle
pénzügyminiszter.

Bécs, jan. 23.
Kérem a főtisztelendő káptalannak 

mély fájdalmam és legőszintébb részvétem
nek kifejezését átadni.

Szögyényi.

Budapest, jan. 23.
Mély megilletődéssel veszem a lesújtó 

h irt ő eminencziájának elhuny tár ól, mely 
az egyházat és hazát egyaránt gyászba 
borítja, ő  mindkettőt áldást árasztó sze- 
retetének heve, tehetségeinek fénye s je l
lemének nagysága által dicsőítette meg, 
méltó, hogy mindkettőnek bánata ravata
lánál egyesüljön. A megdicsőült iránti elé- 
vülhetlen hálámnak jeléül a gyászszertar
tást magam kívánván végezni, a főtiszt, 
főkáptalan erre vonatkozó elhatározásáról 
szives értesítését kérem.

Samassa
érsek.

Balázsfalva, jan. 25. 
A nagy főpásztor m indnyájunkat mé

lyen szomoritó halálához fogadják szívből 
eredő részvétünket.

Wancsa
érsek.

Bécs, jan. 23.
Kérem, fogadják legmélyebb részvó-

t e m e t -  Gruscha
érsek.

Bécs. jan. 24.
Szívből jövő legőszintébb részvétemet.

Angerer
czimz. érsek.

Karlovicz, jan. 24. 
Fogadja Méltóságos Főkáptálán őszinte 

részvétem a főmagasságu Herczegprimás 
elhunyta alkalmából, mely a róm. kath. 
egyházat és a hazát egyaránt mély gyászba
borította. Brankovics

szerb patriarcha.

Budapest, jan. 23. 
Azon nagy veszteség alkalmából, mely 

ő eminencziája a bibornok hgprimás el
19*
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hunyta által az egyházat és m indnyájunkat 
érte, bátorságot veszek magamnak úgy 
saját, mint a parancsnokságom alatt álló 
4. hadtest nevében a mélyen érzett rész
vétet nyilvánítani.

Lobkowitz
hg., táborszernagy.

Bécs, jan. 24.
Főmagasságu Simor János Herczeg- 

primás ur elhalálozása alkalmából mély 
illetődéssel bátorkodom legbensőbb és leg
őszintébb részvétemet kifejezni.

Herczeg Batthyányi-Strattmann.

Bécs, jan. 25.
A legfájdalmasabban érintve nyilvá

nítjuk legmélyebb részvétünket azon pó- 
tolhatlan veszteség felett, mely egyházme
gyénket és az egész országot sújtotta.

Pontéves
herczeg és hercegnő'.

Brüssel, jan. 25.
(Gr. O s á k y  K á r o l y  kanonokhoz.)

Szivből jövő részvétünket! Szívesked
jék  azt azoknak is, k iket illet, kifejezni.

Arenberg Károly
herczeg és neje.

Jan. 26.
A szomorú eseményhez, melyről fáj

dalom, csak ma értesültünk, legőszintébb 
részvétünket.

Lubomirsky Leo 
hg. és neje.

Fehérvár, jan. 23.
Fogadja méltóságod a szentegyházun

kat és hazánkat ért lesújtó pótolhatlan 
veszteség alkalmával mélyen érzett fájdal
mas részvétem tiszteletteljes nyilvánitását.

Szögyény László 
országbíró.

Budapest, jan. 23.
Az egyházunkat ért súlyos veszteség 

fölött mély fájdalmát fejezi ki
Gróf Apponyi Albert.

Venezia, jan. 26.
{ P e lle t J ó z s e f  kanonokhoz.)

Simor János Herczegprimás halála 
hire mélyen hat lelkemre. A veszteség nagy. 
M eghalt! Hazánk szenved! Én i s ! Misét 
mondattam 28-án reggel 10 órakor, áldozva 
megemlékeztem. Feledhetlen drága emléke 
szivemben örökre megmarad.

Gróf Berchtold Richárd 
és neje.

Budapest, jan. 24.
( C z ib u lk a  N á n d o r  kanonokhoz.)

Mélyen megrendítve az egyházunkat 
és hazánkat ért súlyos csapás által, fájda
lomteljes részvétemmel járulok a dicső ha
lott ravatalához.

Gróf Csekonics Endre.

Ipolyság, jan. 26.
Feledhetlen főpásztorunk elhunyta al

kalmából a magyar kath. egyház súlyos 
veszteségéhez egész családommal ón is a 
legőszintébb fájdalom hatása alatt küldjük 
részvétünket, melynek kifejezést a temeté
sen leendő megjelenésemmel kívánok adni.

Gróf Korinszky.

Budapest, jan. 23.
Az egyházunkat ért súlyos veszteség 

fölött mély fájdalmát fejezi ki
Gróf Károlyi Sándor.

Budapest-Vár, jan. 23.
Az egyházunkat ért súlyos veszteség 

felett mély fájdalmunkat fejezzük ki.
Gr. Károlyi Sándor, 
Gr. Apponyi Albert. 

Ugrón Gábor.
Szomolány, jan. 25.

Azon tiszteletnél fogva, a mely enge- 
met hazánk egész lakosságával, különösen 
pedig katholikus híveivel a boldogult her- 
czegprimáshoz fűzött, valam int számos h i
vatalos és magán érintkezés szülte valódi sze
retet által indíttatva, meghatottan felkérem 
Méltóságodat, hogy a m indnyájunkat sújtó 
veszteség miatt a főtisztelendő esztergomi
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káptalannak, valamint a jobb életre szen- 
derült főpásztor közel való rokonainak 
legőszintébb részvétemet kifejezni és őket 
nevemben fölkérni méltóztatnék, hogy a 
temetésnél való meg nem jelenésemet egye
dül a már több hét óta tartó gyengélke
désemnek tulajdonítani, illetőleg a miatt 
engemet kimenteni szíveskedjék.

Gróf Pálffy Mór it z.

Bécs, jan. 24.
Legőszintébb részvétemet szintén k i

fejezni sietek.
Gr. Széchenyi Irma.

Bécs, jan. 25.
Fogadja méltóságos és főtisztelendő 

káptalan legmélyebb és őszintébb részvé-s 
tem nyilatkozatát.

Gr. Széchenyi Antal
fomarsal.

Bécs, jan. 25.
Egészségem állapota a személyes rész

vétet lehetetlenné tevén, engedje méltósá
god, hogy kifejezzem meleg részvétemet, 
úgy kegyed, mint a káptalan irányában 
és igaz fájdalmamat azon veszteségért, mely 
az egész országot érte.

Gr. Széchenyi Dénes.

Bécs, jan. 23.
( C z ib u lk a  N á n d o r  kanonokhoz.)

Kérlek, jelentsd a főkáptalannak a 
nagy veszteség felett érzett őszinte rész
vétemet.

Gr. Széchenyi Pál.

Budapest, jan. 24.
Fogadja mély fájdalmamnak és rész

vétemnek kifejezését a pótolhatlan vesz
teség felett, mely az egyházat és hazát ő 
Eminentiája halála által érte.

Schlauch
váradi püspök.

Budapest, jan 24.
A legnagyobb veszteség felett, mely 

ő eminentiájának elhunytával nemcsak a

méltóságos főkáptalant és egyházmegyét, 
hanem az egyházat és a hazát érte, legfáj
dalmasabb részvétem fejezem ki és mély 
bánatomat. É n is, k it ő eminentiájához a 
hálás kegyelet s hűséges ragaszkodás és 
határtalan tisztelet legerősebb kötelékei 
fűztek, teljes mértékben osztom a fájdal
mat. A jó Isten legyen a megdicsőültnek 
legbőségesebb jutalmazója.

Csúszka György 
szepesi püspök.

Pécs, jan. 24.
Kimondhatatlan fájdalommal osztom 

a főkáptalan méltó szomorúságát és egész 
anyaegyházmegyének gyászát a nagy fő- 
pásztor és a legnagyobb jóakaróm elhunyta 
fölött. H a egészségem és a közlekedés 
nem akadályoz, ott leszek a temetésen.

Dulánszky
püspök.

Szombathely, jan. 22.
Méltóságos főkáptalan sürgönyét fáj

dalommal olvastam. Sokat vesztettünk k i
vált napjainkban. Isten nyugtassa! Ha 
gyengélkedő állapotom engedi, temetésre 
elmegyek. Kiv. tisztelettel

Hidassy
püspök.

Vácz, jan. 24.
Lelkem mélyében megilletődve vettem 

a lesújtó értesítést kegyelmes metropolitánk 
elhunytéról, mint az egyház és az ország 
alig pótolható veszteségéről. A megdicsőült 
iránti legmélyebb tiszteletem némi jeléül a 
gyászszertartásnál jelen leszek.

Váczi püspök.

Nagy-Károly, jan. 23.
Boldog Pompilius triduuma alatt Nagy- 

Károlyban vettem a mélyen lesújtó hirt 
Bibornok Herczegprimás ő eminencziája 
váratlan gyászos elhunytáról. Szívfájda
lommal osztozom a főkáptalannak pótol
hatlan vesztesége fölötti mély gyászában.

Meszlényi
szatmári püspök.
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Gyulafehérvár, jan. 24.
Simor Bibornok Hgprimás halála fáj

dalmas érzettel töltötte el az erdélyi püs
pöki megyét, melynek plébániáiban gyász
istentiszteletek fognak a boldogultért tartatni. 
Fogadja legbensőbb részvétem kifejezését.

Lönhard
püspök.

Kassa, jan. 24.
A magyar egyházat és hazánkat hal

hatatlan emlékű főpapjának elhalálozása 
által ért kimondhatlan veszteség fölött a 
méltóságos főkáptalan fájdalmában egész 
egyházmegyémmel együtt részvéttel oszto
zom. A megboldogultért imák és gyász
misék végzését megyémben elrendeltem, a 
temetésre megjelenésemet tisztelettel je 
lentvén.

Bubics Zsigmond 
kassai m e g y é s  püspök.

Fehérvár, jan. 23.
Lelkem mélyéig megszomoritva osz

tom méltóságod s a méltóságos főkáptalan 
fájdalmát a súlyos veszteség fölött, melyet 
ő eminentiája elhunyta m indnyájunknak 
okozott.

Dr. Steiner Fülöp 
székesfehérvári püspök.

Fehérvár, jan. 28.
Mély fájdalom tölti be szivemet a 

súlyos veszteség felett, tudósítson kérem 
majdan a temetés iránt. Óhajtok még előbb 
jönni, hogy legnagyobb jóltevőm áldott 
porhüvelyét még egyszer láthassam.

Dr. Steiner püspök.

Temesvár, jan. 23.
Benső megrendüléssel és mély fájda

lommal értesülök ama kimondhatlan vesz
teségről, mely egyházunkat és hazánkat 
egyformán érte bíboros herczegprimásunk 
elhunytéval. Fogadja a méltóságos kápta
lan legbensőbb részvétem kifejezését. í

Deseir/ffy Sándor, i

Csanádi püspök. i

Győrsztmárton, jan. 24-
Mély részvéttel értesültem ő  eminen

tiája haláláról. Hacsak lehetséges, a teme
tésre elmegyek.

Vaszary Kolos
főapát.

Csorna, jan. 24.
A dicső emlékű boldogult bibornok 

herczegprimás elhunyta fölötti legbensőbb 
részvétét megtört szívfájdalommal jelenti 

Dr. Kuncz Adolf 
praelatus és csornai prépost.

Bécs, jan. 24.
Legmélyebb fájdalomtól áthatva vet

tem a bíboros főpap halálának hírét. H i
vatalos elfoglaltságom miatt, sajnálatomra 

'nem  jelenhetek meg a temetésen.
Belopotóczky
tábori püspök.

Pozsony, jan. 24-
Herczegprimásunkat kegyelmes atyán

kat mély fájdalommal siratván a főkápta
lannal, temetésére, hacsak legyőzhetlen 
akadályok nem merülnek fel, kötelességem 
megjelenni. K érek szállást.

Bankó
püspök.

Graz, jan. 23.
A kitűnő primáš elhunyta felett őszinte 

részvétét jelenti a káptalannak a
Seckaui püspök.

Triest, jan. 27.
A bibornok hgprimás elhunyta fe

lett érzett mély fájdalmat élénken ér ezik
Triest püspöke 
és káptalana.

Zara, jan. 25.
A legnagyobb fájdalomtól áthatva 

vagyok részese a hírneves főmagasságu 
Simor János Magyarország herczegprimása 
váratlan elhunyta által bekövetkezett csa
pásnak. Péter Bernjén

zárai püspök.
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Zengg, jan. 26.
Rendkívül fájlalom az apostoli szel

lemű bibornok prímás elhunyták

Posilovic György
püspök.

Ungvár, jan. 24.
Em inentiájának halálozási szomorú 

esetében fogadja kegyesen legbensőbb fáj
dalmas részvét-nyilatkozatomat.

Pásztélyi
püspök.

Belényes, jan. 26.
Em inentiája halála felett érzett leg

mélyebb részvétemet és fájdalmamat fo
kozza azon körülmény, hogy gyengélke
désem miatt a végtisztesség megadásában 
részt nem vehetek.

Pdvely Mihály.
püspök.

Budapest, jan. 26.
A mindenható kifürkészhetlen hatá

rozata folytán az örökkévalóságba hivott 
herczegprimás, mint a magyarországi katho- 
likus egyház fejedelmének, az eperjesi egy
házmegye érsekének elhunyta feletti legmé
lyebb fájdalomkifejezést, úgy saját, mint 
káptalanom részéről a főkáptalannak tol
mácsolni méltóztassék.

Vályi János 
epeijesi püspök.

Stanlslau, jan. 27.
Tetszett a mindenható Istennek les:- 

jobb Főpásztorotokat magához hívni. Nyu
godjék békében! Ennek kapcsán küldöm 
a ftdő káptalannak legbensőbb részvétemet 
és kérem Istent, hogy az elköltözötthöz 
méltó utódot adjon.

Pelesz Julián 
püspök.

Budapest, jan. 23.
Fogadja a méltóságos főkáptalan m é

lyen érzett részvétemet a pótolhatlan vesz
teség alkalmából, mely a főtisztelendő fő

káptalant, de egyúttal hazánkat és egyhá
zunkat a főmagasságu herczegprimás el
hunyta által érte.

Berzeviczy
államtitkár*

Komárom, jan. 27.
Gyengélkedésem m iatt a főrendiház 

küldöttségében részt nem vehetvén, ez utón 
adok kifejezést mély kegyeletemnek az or
szág nagy alkotások örök emlékétől k i
sért s méltán gyászolt köztiszteletű ha
lottja iránt.

Beöthy Zsigmond 
főrendiházi tag.

Udvarhely, jan. 24.
A hazafiui, egyházi erényekben tün

döklő Herczegprimás ő  Em inentiájának 
halála feletti gyászban őszintén osztozik 
minden magyar valláskülönbség nélkül. 
Mélyen meghatva a nagy csapás okozta 
fájdalomtól, arra kérem a méltóságos Fő
káptalant, miszerint úgy a kormányzatomra 
bízott székely vármegye közönségének, 
mint egyházamnak részvétét hazafiui és ke
resztényi szeretettel fogadni kegyeskedjék. 
Az örök világosság fényeskedjék neki!

Dániel Gábor
főispán,

az unitárius egyház főgondnoka.

Szombathely, jan. 26.
Őszinte részvétemet jelentem ki ő  

főmagasságának váratlan elhunytéval az 
egyházat s a hazát ért gyászos veszte
ségben.

Radó
Vasvármegye főispánja.

Magyar-Óvár, jan. 24.
Fogadja Méltóságod, úgy a főkápta- 

talan, az egyházat és hazát ért pótolhatlan 
veszteség fölötti fájdalmas részvétem őszinte 
nyilvánítását.

Simon Gyula
főispán.
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Nyitra, jan. 24.
Ő Eminentiájának elhalálozásával egy

házunk és hazánkat ért mély gyász al
kalmából megilletődve fejezem ki igaz rész
vétemet.

Thuróczy Vilmos
főispán.

Beszterczebánya, jan. 25.
Mély fájdalommal vettük a szomorú 

hirt és legbensőbb részvétünk kifejezése 
mellett értesítjük a méltóságos főkáptalant, 
hogy felejthetlen metropolitánk temetésén 
Yisnyovszky László tagtársunk a kápta

l a n  képviseletében jelen leend.
Beszterczebányai káptalan.

Eger, jan- 25.
Az ép oly váratlan, mint mélyen le

sújtó gyász alkalmából, mely a magyar 
katholikus egyházat és hazát a legközvet
lenebbül pedig a méltóságos főkáptalant 
és az esztergomi fő egyházmegyét érte, fo
gadja a legbensőbb részvétünk és mély 
fájdalmunk őszinte kifejezését.

Az egri f'ókáptalan.

Győr, jan. 24.
A legbensőbb részvéttel osztozunk a 

a főkáptalannak, hazánk főpásztora el
hunyta fölötti gyászában.

Győri székesegyházi káptalan.

Kassa, jan. 25.
A bíboros herczegprimás elhunyta 

feletti mély fájdalmában mi is osztozunk. 
Fogadja a főkáptalan szintén részvétünk 
kifejezését.

Kassai káptalan.

Nyitra, jan. 25.
Em inentiája, kegyelmes jó főpászto

runk váratlan gyors elhalálozásáról a mól- 
tóságos főkáptalannak szomorujelentése ezen 
káptalanra igen lesujtólag hatott. Fogadja 
méltóságos főkáptalan őszinte teljes rész
vétünket. Föltételezve, hogy a mindennapi 
hózivatar m iatt a vasúti közlekedés nem

lesz megakadva, temetésén óhajtunk részt 
venni. K ét tagot küldünk, ha kegyes lesz 
a méltóságos főkáptalan bennünket táv
iratilag értesíteni, lehetséges-e a vasútról a 
Dunán az átkelés Esztergomba?

Nyitrai székeskáptalan.

Sopron, jan. 24.
A nagy férfiú halála által okozott 

pótolhatlan veszteség alkalmából, fogadja 
a főtisztelendő székesegyházi káptalan leg
melegebb részvétünket.

A soproni társas-káptalan.

Szatmár, jan. 25.
A nagy veszteség feletti fájdalmat, 

mely a főtisztelendő főkáptalant legköz
vetlenebbül érinti, enyhítse az egyház és 
haza közgyásza.

Szatmári káptalan.

Fehérvár, jan 24.
Fogadja lesújtó fájdalmunk nyilvá

nítását. A temetésre két kanonok-társunk 
megy. Részükre szállást kérünk.

Székesfehérvári káptalan.

Szombathely, jan. 27.
A nagy halott iránti kegyeletünknek 

személyesen nem tehetvén eleget, e lesújtó 
gyászeset felett fájdalmas részvétünket k i
fejezni szomorú kötelességünk.

Szombathelyi káptalan.

Vácz, jan. 25.
A főmagasságu bibornok érsek el

hunyta felett, melynél nagyobb csapás alig 
érhette volna a mai egyházi közviszonyo
kat, legmélyebb gyászát és részvétét fejezi 
k i a káptalan s a temetési végtisztességhez 
két tagját küldi ki.

A váczi káptalan.

Nagyvárad, jan. 24.
A főkáptalan fájdalmában mély rész

véttel osztozik a
Váradi káptalan.
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Eperjes, jan. 26.
Fogadják Simor János tábornok her- 

czegprimás metropolitánk halála fölötti 
fájdalmas részvétünk nyilvánítását; teme
tésén Sass Bertalan és Dzubay József ka
nonokok által leszünk képviselve.

E p e r j e s i  k á p t a l a n .

Varasd, jan. 27.
A kitűnő főpap elhunyta felett érzett 

fájdalmát osztja a
V a r a s d i  k á p t a l a n .

Budapest, jan. 24.
Fogadja a legmélyebb részvétünket 

a herczegprimásnak, igazgató tanácsunk 
tagjának halála alkalmából. A m. tud. aka
démia nevében „

j or. Eötvös
elnök.

Budapest, jan. 24.
A m. k. tudományos egyetem hittu

dományi kara mai napon tartott értekez
letéből fájdalmas részvétét kivánja kife
jezni a Méltóságos főkáptalan előtt, az esz
tergomi főegyházmegyét, a katholikus tu 
dományt és az egész hazánkat ért vesz
teség fölött.

K i s f a l u d y

dékán.

Budapest, jan. 23.
Fogadja Simor János Bibornok her-' 

czegprimásnak, a Fehér-kereszt-egylet leg
nagyobb pártolójának gyászos elhunyta fe
letti legmélyebb bánat és részvét hálás 
szívből eredő legőszintébb kifejezésemet.

T a b o d y  J ó z s e f ,

kir. kamarás és a Fehér-kereszt-egylet elnöke.

Budapest, jan. 23.
Az országos mérsékelt ellenzéki párt

kor őszinte, mély részvétének ad kifeje
zést ama nagy veszteség felett, mely a 
boldogult bíboros herczegprimás elhuny
téval az egyházat és a hazát érte.

K i r á l y i  P á l

az orsz. mérs. ellenzéki pártkör elnöke.

Győr, jan. 26.
Az általános mély gyászban megtört 

szívvel vesz részt a győri oltár- és szent 
Erzsébet-egylet, mert mindkettő alapitóját, 
jóságos atyját siratja a megboldogultban. 
A két egyletet és egyúttal Győrsziget. 
községet Ruschek Antal plébános képviseli, 
ki a győriek küldöttségével érkezik ked
den délután.

G r ó f  Z i c h y  O t t ó n é

győri Erzsébet-egylet elnöke.
R u s c h e k  A n t a l  

igazgató-elnök.

Kolozsvár, jan. 25.
A kolozsvári orthodox izraelita h it

község mélyen érzett részvétét nyilvánitja 
a pótolhatlan veszteség alkalmából, mely 
nemcsak a katholikus világot, hanem egy- 
átalán minden magyar hazafit valláskü- 
lömbség nélkül érzékenyen sújtott Magyar- 
ország herczegprimása és biboros főpapjá
nak elhunyta folytán. F  ' h l

elnök.

Veszprém, jan. 24.
Veszprém megye közönsége hczegpri- 

más 0  Eminentiája halála alkalmából mai 
napon tartott rendkívüli közgyűlésen az 
egész ország nagy vesztesége felett érzett 
mély fájdalmának adott kifejezést.

V é g h e l y i

alispán-

Ipolyság, jan. 27.
Bánatos szívvel gyászolom jóságos 

főpásztorunk elhunytát jelezvén egyúttal 
az őszinte részvétet vármegyém lakosságá
nak minden rétegéből. L e s t y á n s z k y

Bala8sa-Gyarmat, jan. 24.
Megdöbbenéssel vettük a lesújtó h irt 

kegyes prímásunk elhunytéról. Fogadja a 
méltóságos és főtisztelendő káptalan mély 
részvétünk őszinte kifejezését.

S c i t o v s z k y

alispán-
20



154 A RÉSZVÉT.

Komárom, jan. 26.
Fogadja a főtisztelendő székes főkáp

talan Komárom vármegye törvényhatósá
gának a herczegprimás halálával a ma
gyar katholikus egyházat ért súlyos csa
pás felett legbensőbb részvétét.

S z o m b a t h e l y i  G y ő z ő ,

kir. tanácsos, Komáromvmegye alispánja.

Nyitra, jan. 25.
Megilletődve mély fájdalommal érte

sülvén N yitra vármegye közönsége a sze
retett főpásztor gyászos elhunytáról, a leg
mélyebb részvéttel és kegyeletes hálával 
adózik a nagy halott magasztos emlékének. 
A mély gyásznak és részvétnek külsőleg 
is kifejezést adni óhajtván, a gyászszer
tartásnál küldöttségileg veend részt és ko
szorút helyez a drágahalott ravatalára.

K r a u s z ,

Nyitramegye alispánja.

Aranyosmaróth, jan. 26.
Hazánkat és egyházunkat ért nagy 

veszteség miatt lelkünk mély gyászával 
fejezzük ki igaz fájdalmunkat, őszinte rész
vétünket. Bars vármegye közönsége.

D o m b a y

alispán-

Pozsony, jan. 25.
Városunk autonom római kath. hit

községe a bíboros herczegprimás elhunyta 
alkalmából legmélyebb fájdalmát fejezi ki 
és felejthetlen páratlan jótevője iránti ke
gyelete jeléül részvéttáviratot intéz az esz
tergomi főkáptalanhoz. A koszorúra szánt 
költség a hitközségnél, a Simor alapít
vány gyarapítására lesz fordítva. A teme
tés napján a székesegyházban requiemet 
tart. Az összes kath. templomokban hét
főn, kedden és szerdán harangoztat. A te
metésnél Dröxler elnök, Brolly jegyző, 
Bumlik, Neuszidler és Szeufert választ
mányi tagokból álló küldöttség által kép
viselteti magát. D r ö x l e r

polgármester, hitk. elnök.

Temesvár, jan. 26.
Temesvár szabad kir. város közönsége 

a mai napon tartott közgyűlésében főma- 
gasságu és főtisztelendő Simor János H er
czegprimás gyászos elhunytáról fájdalom
mal megemlékezvén, a boldogultnak az 
egyház, a trón és a haza körül szerzett 
elévülhetetlen érdemei iránti hálájából a 
boldogult emlékét jegyzőkönyvileg kegye
lettel megörökítette, miről a Méltóságos és 
főtisztelendő székesfőkáptalant a város kö
zönsége részvétének kifejezése mellett tisz
telettel értesítem. T e l b i s z

kir. tanácsos, polgármester.

Fehérvár, jan. 24.
Városi törvényhatóságunk mai nap 

délutánján tartott rendkívüli közgyűlést 
város nagy szülötte, Simor János Herczeg
primás elhunyta alkalmából és fájdalmas rész
vétét küldi méltóságtokhoz, a hazát és ma
gyar kath. egyházat ért veszteségben.

Temetésén küldöttség által vesz részt.
H a v r a n e l i  J ó z s e f  

polgármester-

Fogadja méltóságos főkáptalan Simor 
János Herczegprimás ő eminentiájának a 
hazafiul és egyházi erényekben tündöklő 
jeles főpapnak, városunk díszpolgárának 
váratlan elhunyta fölött legőszintébb rész
vétünket.

S e l m e c z - B é l a b á n y a

sz . kir. bányaváros
k ö z ö n s é t j e .

Szakolcza, jan. 23.
Szakolcza szab. kir. város kegyura- 

sága, mélyen átérzett fájdalommal vesz részt 
a méltóságos főkáptalan és az egész ma
gyar római kath. világ gyászában, mely ö  

eminentiája, a bíboros herczegprimás ur 
halála által sziveiket fájdalmasan sújtotta.

M e z e i  F e r e n c z
prép.-plób., kegyúri válaaztmányi elnök-

O s z v a l d i  J á n o s  
kegyúri helyettes elnök. 

D o m b a y  E d e  
főjegyző, kegyurasági jegyző.
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Balassagyarmat, jan. 25.
Balassagyarmat város közönsége ma 

tartott közgyűléséből kifolyólag főmagas- 
ságu Simor János bibornok Herczegprimás 
s a balassagyarmati leányiskola megalapí
tójának váratlan elhunyta alkalmából leg
mélyebb fájdalmának ad kifejezést. Kitö- 
rülhetlen lesz emléke évkönyveink- és szi
veinkben. Nyugodjék békében s az örök 
világosság fényeskedjék neki. Részvétünk 
nyilvánítását kérem  a főtisztelendő káp ta
lan szives tudomására juttatni.

Reményi Károly 
városi főbíró.

Léva, jan. 24.
Fogadja Méltóságod Simor János Bi

bornok érsek gyászos elhunyta fölött leg
mélyebb fájdalmunk kifejezését.

Mácsay
polgármester.

Komárom, jan. 23.
Komárom kath. autón, hitközség mély 

fájdalommal gondol legkegyesebb főpász
tora és nagylelkű jótevője elhunytára.

Molnár
plébános.

Fiume, jan. 24.
Eredetije olasz.

Fájdalomtól áthatva a megdicsőült 
bibornok, Simor Herczegprimás halála foly
tán, k it az egyház és haza egyaránt sirat, 
első sorban e város összes lakossága, de 
magam részvétét is fejezem ki a pótolha
tatlan veszteség fölött.

Ciotta
polgármester.

Budapest, jan. 23.
A budapesti kath. kör koszorút küld 

ő eminentiájának ravatalára s 10 tagú 
küldöttséggel fogja magát képviseltetni.

Gyürky Ödön
titkár.

Budapest, jan. 23.
Mélyen megrendült és szomorodott 

szívvel bátorkodik fájdalmának kifejezést

adni Simor János Herczegprimás főmagas
ságának halála fölött az Angolkisasszonyok 
budapesti intézete.

Castiglione.

Komárom, jan. 23. 
Fogadja Méltóságod őszinte részvéte

met. Társulatunk legkegyelmesebb aty
já t  siratja.

Vaudra Benigna 
főnöknő.

Budapest, jan. 24.
A budapesti joghallgatókat segélyzó 

egylet mélyen érzett részvétét fejezi ki ő 
eminentiájának az egyesület nagyérdemű 
alapitó tagjának elhunyta alkalmából.

Az elnökség.

Bécs, jan. 24.
A tisztelettel alulírott társulat igazgató 

tanácsának van szerencséje ő eminencziája 
a bibornok hgprimás elhunyta alkalmából 
a ftdő főkáptalan előtt legmélyebb részvé
tének kifejezést kölcsönözni.

Trifailer-Kohlenwerk- Gesellschaft.

Budapest, jan. 24.
A méltóságos főkáptalan fájdalmában 

hódoló tisztelettel részt vesz a
„Religio“ Szerkesztősége.

Budapest, jan. 23.
Istennek rendelése előtt mélyen meg

rendülve, a magyar katholikus sajtó nevé
ben fájdalmas részvétüket jelentik a mél
tóságos főkáptalannak. A magyar katho
likus egyháznak, a hazának Isten vigasztaló 
kegyelmét kérik  a „Magyar Állam“ szer
kesztősége részéről

Dr. Hortoványi József, 
Szemnecz Emil.

Budapest, jan. 23.
Kegyeskedjék legbensőbb részvétem 

fogadni.
Wolaffka,

apát-kanonok, osztálytanácsos.
20*
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Budapest, jan. 23.
Kegyelmes főpásztorunk gyászos el

hunyta fölött a budapesti papság a csapás 
súlya alatt megrendülve legmélyebb fáj
dalmát fejezi ki.

Bogisich Mihály
budapesti esperes.

Róma, jau. 25.
( P a lá s th y  P á l  püspökhöz.)

Esedezem fájdalmamat, részvétemet 
tolmácsolni a méltóságos káptalannál.

Paczka.
Budapest, jau. 23.

Fogadja kegyesen méltóságos főkáp
talan benső mély részvétemet a nagy csa
pás fölött.

Alázatos szolgája 
Horánszky Nándor.

Budapest, jan. 23.
Mély fájdalommal értesültem ő emi- 

nencziájának haláláról. Mint katholikus és 
mint hazali érzem ezt a nagy csapást 
egyházunk, úgy mint hazánkra nézve. Fo
gadja legbensőbb részvétem kifejezését.

Dr. Schnicker
országgy. képviselő.

Budapest, jan. 26.
Az ország bibornok herczegprimásá- 

nak, a katholikus egyház vezéroszlopának, 
kerületem egyik legkimagaslóbb alakjának 
elhunyta alkalmábóli fájó veszteségünkhöz, 
élénk részvétem fejezem ki.

Horváth Béla
országgy. képviselő.

2. A

„B U D A PE ST I
— 1891. jai

A hivatalos lap a következő jelen
tést tette közzé: „Simor János bibornok 
esztergomi érsek, az apostoli szentszék 
született követe, római szent birodalmi

Selmeczbánya, jan. 23.
A selmeczbányai papság legmélyebb 

fájdalmának kifejezést adva, a legjobb 
atya és főpásztor halálát siratja.

Kvassay,
prépost, esperes-plébános.

Dunaszerdahely, jan. 25.
A dunaszerdahelyi kerületi papság 

fájdalmas szívvel vette a szomorú hirt 
kegyelmes atyánk elhunytáról és mélyen 
megrendítve részvétét jelenti a méltóságos 
főkáptalannak.

Haskó
alesperes.

Budapest, jan. 24.
Fogadja méltóságod szeretett főpász

torunk elhunyta alkalmából legbensőbb fáj
dalmam nyilvánítását.

Vézinger 
kir. palotai lelkész.

Klosterneuburg, jan. 24.
Engedje kimondhatlan fájdalmamnak 

bíboros Hg. atyánk kimúlása fölött ezzel 
kifejezést adnom, m aradva mély tisztelettel

alázatos szolgája
Gamerrha báró.

Prag, jan. 23.
Legmélyebb részvétemet.

Dr. Vering
egyet, tanár.

Budapest, jan. 24.
Legbensőbb és legmélyebb részvétemet.

Himmel
őrnagy.

K Ö ZLÖ NY“
lár 24. —

herczeg halála oly esemény, mely minden 
más napi-érdeket háttérbe szorított.

Nemcsak az országos állás magas 
volta, hanem annak, a ki betöltötte, min-
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den részben tiszteletreméltó egyénisége is 
közvetlenül tette meg hatását.

Simor János neve különben is egyike 
a mi hazánk újkori történelmi nevezetes
ségeinek.

A közjogi nevezetes kiegyezés kü 
szöbén a király január 20-án nevezte ki 
őt, az addigi gpmri püspököt az eszter
gomi érseki székre. Simor primáš volt, ki 
azon év junius hava 8-án a budai főtem
plomban ünnepélyesen föltette szent István 
koronáját a legjobb, legalkotmányosabb 
magyar király homlokára. Kevés főpap 
töltötte be az esztergomi érseki széket, k i
nek a Gondviselés megadta volna, hogy 
ily szerencsés történelmi momentumban vé
gezhesse a nevezetes szertartást.

A nemzet nem felejtkezett meg s 
nem fog megfelejtkezni erről. De maga 
Felséges uralkodónk is akkor és azóta 
mindig különös kitüntetésekben és kegyei
ben részesitette. A koronázás alkalmával 
királyunk, saját elhatározásából a Szent- 
István-rend nagy keresztjével lepte meg, s 
egyszersmind kinevezte őt a rend főpap
jává.

Eleven emlékezetében van m indenki
nek az a másik nagy kitüntetés, hogy mi
dőn Simor János bibornok-érsek 1886-ban 
félszázados aranymiséjét tartotta, ő felsége 
személyes megjelenésével tette páratlanná 
az ünnepély fényét. S ugyanakkor kelt az 
a kegyelmes királyi kézirat, melyben az

ősz főpap azzal van kitüntetően jellemezve, 
hogy nemcsak a főpásztori kormánya alatti 
anyaszentegyház minden tag ja , hanem 
mondhatni valláskülönbség nélkül az egész 
ország és pedig méltán, ünnepli áldozár- 
sága félszázados ünnepét.

Ismeretesebb hogysem részletezni 
kellene, hogy tartózkodva a napi politika 
viszályaiba való avatkozástól, mennyire 
benne élt az életben, buzgón teljesítve 
főpásztori kötelességét, a nélkül, hogy 
más vallásfelekezetüek iránt a legnagyobb 
türelmesség elhagyta volna. Buzgalma nem 
gátolta, hogy a tudományokat maga űzze 
és hathatósan segítse. A művészet valódi 
cultus volt nála és roppant összegeket ál
dozott érte. Tudva van, hogy a megbol
dogult az ország egyik legkitűnőbb gazdája 
volt. De a herczegi jövedelem és vagyon, 
melyet ő nem fogyasztott, hanem gyarapi- 
tott, melynek igen egyszerű, mondhatni pu
ritán  élete mellett, csak legkisebb részét for- 
ditá a maga kényelmére, arra szolgált, hogy 
templomokat, iskolákat építsen, befejezze a 
monumentális esztergomi basilikát, felépítse 
az érseki székhelyet, alapítványokat te
gyen, képtárt alapítson, szobrokat emeljen, 
ínségeseket segélyezzen, úgy, hogy csak 
nyilvános adományainak összegét négy-öt 
millióra teszik.

Ezer meg ezer áldás kíséri őt s mint 
főpapnak és embernek csak emléke és pél
dája is áldás!“

„B U D A P E ST I H ÍR L A P .“
— 1891. január 24. —

„Gyászos tisztelettel meghajolva állunk 
a nagy főpap ravatalánál. Magyarország ki
rályának első alattvalója, a magyar katho- 
likus egyház feje, Esztergom bíboros ér
seke, elköltözött örökre az élők honából__

Simor Jánost méltán siratja az egy
ház és a nemzet, mert hosszú életét ezek
nek á ld o z ta .............

Napról-napra szorgalmasan dolgozott

egyháziakban és világiakban, szigorúság
gal és jósággal, fogadalmához híven mint 
jó  pap. Nem szállt le soha az est, hogy 
Simor ne cselekedett volna olyat, a miért 
hálát adhatott. Minden perczben beszámol
hatott Istennek és embereknek. Soha oly 
rendben nem volt az esztergomi érsekség 
roppant nagy egyházmegyéje, mint alatta 
és általa, ki nem tűrte, hogy egyetlen
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templom, papiak, avagy iskola rossz álla
potban találtassák s egyetlen szolgája egy
házának Ínséget szenvedjen. Ezért taga
dott ő meg magától mindent s élt egysze
rűen magas méltóságában, bogy dus jöve
delmeit teljesen egyházi és közczélokra
gyűjtse és áldozza f e l .............

Erkölcseinek tisztaságát dicsérjük-e 
inkább, vagy tudományának bőségét? Íté
letének világossága volt-e nagyobb, avagy 
akaratának határozottsága? Politikai bölcs 
mérsékletét, mely pártoskodásba sohasem 
elegyedett, tartsuk-e jelesebbnek, avagy 
hazafiságát és király-hűségét, melylyel a 
nemzethez és uralkodójához ragaszkodott? 
Gyakran nem értett a prímás egyet a kor
mánynyal s ezt határozottan kimondotta, I

de az alkotmány iránti tiszteletből és egye
nes jelleméből kifolyólag nem ellenkezett 
Magyarország egy parlamentáris korm á
nyával sem, kivéve, ha egyházi kérdések
ben a kath. egyház jogainak védelmére 
érezte m agát kötelezve s akkor azt nyíl
tan tévé, úgy, hogy mindenki tudta róla 
s a korm ánynak szemébe, nem háta mö
gött mondotta ki véleményét.

Halála fölött tehát a királytól kezdve 
m indenki búsul ...........

Mi is szerényen oda állunk a gyá
szolók sorába s kegyeletünk bánatával bú
csúzunk el tőle, áldva Simor János her- 
czegprimás nevét, k it Isten kegyelme ma
gához szólított. Legyen a halál neki üd
vösség !“

„E G Y E T É R T É S.“
— 1891. január 24. —

„Az ég nem engedé tőlünk elmúlni a 
keserű pohárt; magához szólitá hü szolgáját, 
kire most oly nagy szükségünk lett volna ide 
lenn. Simor János esztergomi érsek, Magyar- 
ország herczegprimása visszaadá lelkét az 
égnek, ránk csak a gyászt hagyván vissza.

A gyászt és emlékezetét. Ez utóbbit 
azért, hogy fényességével világítsa meg 
annak feketeségét s tegye sziveinknek el
viselhetőbbé. Sötétjével igy is súlyosan bo
rul rá  m indnyájunk lelkére.

M indannyiunkéra s nemcsak azokéra, 
a kiknek ő főpásztora volt. M indannyiunk 
iránt voltak érdemei, k ik  e haza gyerme
kei vagyunk, közös hát a gyász is, melyet 
elveszte fölött érzünk. M indenkinek vesz
teség h a lá la ...........

Szellemében és m agatartásában ama 
huszonnégy év alatt, hogy a magyarországi 
katholikus egyház élén állt, a katholikus fő
pap mellett mindig megismerhettük a ma
gyar hazafit. Ne feledjük el, hogy a va
tikáni konczilium tévmentességi dogmájá
nak proklamálása, a római kuria világi hatal
m ának összeomlása, Olasz-, Franczia-, Né

metországban az állam és az egyház közti 
elkeseredett harczok ideje az ő esztergomi 
érsekségének korszakára esett s Magyar- 
ország az országos békének minden meg
rendülése nélkül állta ki mind e válságo
kat s azok simán múltak el fejünkről, még 
az audiendum verbum regiumra is csak
egyetlen esetben kerü lt rá  a so r........

Pedig Magyarország herczegprimása 
szigorú fegyelmű egyháznagy vala, a k i soha 
sem tévesztette el szem elől egyháza köve
telményeit. De nem volt az a vakbuzgó 
harczi természet, a ki a küzdelmet csak 
a küzdelem kedvéért k e resi; típusa volt a 
történelmileg fejlett m agyar főpapnak, a 
k it józanság, szelídség, engesztelékenység 
jellemez, azok a tulajdonok, melyeknek oly 
nagy szerepe volt a történelem folyamán
e faj és ez állam fönm aradásában.............

Azért óhajtottunk számára még hosszú 
életet, éberséget, erőt. Azért óhajtjuk most, 
hogy a ki magas állásában, nehéz hivatá
sában majd utódja lesz, örökölje méltósága 
és tekintélye mellett engesztelékeny, haza- 
zafias szellemét.“
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„M AGYAR ÁLLAM .“
— 1891. január 24. —

„Simor János a m agyar nemzetnek, a 
magyar klérusnak példaszerű alakjai közé 
tartozik. Nem a primáši méltóság emelte 
őt, ő emelte a primáši méltóságot nagy 
lelkének tiszteletet, csodálatot követelő ne
mességeivel ..............

Tudom ányát bám ulták a tudósok, 
példaszerű életén épült a haza keresztény
sége, bölcseségét irigyelték az államfér
fiak, egyházkormányzási gondosságát ma
gasztalta a Szentszék és a m agyar katho- 
licismus, mfiizlését csodálták a művészek, 
gazdaságában kifejtett tevékenységére, mint

elérhetlen tökéletességre utaltak azok, k ik  
a nemzet vagyonban való előrehaladásában 
látják a nemzeti nagyság emelő eszközét. . . .

Élete valósággal megfelelt az ideál
nak, melyet a magyar herczegprimásról 
a lk o th a ttu n k ...........

Megsiratni őt méltán nem tudjuk 
soha, áldjuk azért emlékezetét, áldjuk az 
Istent, ki őt nemzetének adta. Jó harczot 
harczolt, hitét megtartotta, őt méltán csak 
az Isten jutalm azhatja az üdvösség koro
nájával. Mi megsiratva őt, áldjuk, m a
gasztaljuk emlékezetét.“

„N EM ZET.“
— 1891. január 24. —

„A katliolikus egyház gyászba bo
rulva siratja egyik legnagyobb fiát. A m a
gyar katholikus egyház temeti fejedelmét.

Csak mikor az igazi nagyokat győzi 
le a kérlelhetlen halál, csak akkor sújtja 
le a kedélyeket a megdöbbenés, hogy mily 
magasra tud felnyúlni az enyészet vas-keze.

Hogy mije volt egyházának, mely
nek apostola vala, ezt feljegyezni az egy
háztörténet dolga. És fényes betűkkel fogja 
feljegyezni.

Hogy mily jótékony volt, hogy meny
nyi áldást osztott keze, ennek feljegyzése 
a humanism us kötelessége.............

Hogy mily tudós theologus volt, s 
mily felkent és hivatott magyarázója az 
egyház tanainak, ennek kifejtése az egy
házi irodalom feladata.

Hogy mily jó  gazda, a magyar me
zőgazdaság mily emelője vala, erről a ma
gyar mezőgazdaság története fogja a hiteles 
és igen érdekes adatokat feljegyezni . . . .

Mi őt a közéletben való működésé

nek összes vonatkozásaiban szemléljük, 
mely működés a magyar politikától el nem 
válasz tható ...........

Simor János herczegprimás nem ke
reste a befolyást; de vissza sem utastitotta 
azt, ha egyházának érdekei követelték. És 
befolyását akkor ez érdekeknek megfele
lően gyak o ro lta .............

így  történt, hogy a kath. egyház és 
a modern, parlamentaris magyar állam 
m indjárt kezdetben jól megfértek egymás 
mellett, s hogy az utóbbi nem talált ab
ban ellenséget, sőt szükség esetén támaszt 
és jó barátot.

íg y  történt, hogy az egyház mellett 
az uj Magyarország békésen fejlődhetett 
és számos más küzdelmét nem complicál-
ták  vallási küzdelm ek .............

Épp azért nemcsak a katholikus egy
ház hívei könyeznek ravatalánál. Részt 
vesznek ezek gyászában a többi felekeze
tek hívei is. Részt vesz az egész ország, 
vallás, faj és nemzeti különbség nélkül.“
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.N E U E S PE ST E R  JO U R N AL.
— 1891- január 24. —

„A mit már a tegnapi nap folyamán 
szorongó szívvel sejtettünk s a mitől fél
tünk, az ma reggel bekövetkezett. Midőn 
a téli nap első sugarai végig rezegtek Ma
gyarország jeges rónáin, m ár nem világí
tottak annak a férfiúnak, kinek szelleme 
az ország sok millió polgárának legfőbb 
vallási világossága volt és villámgyorsa
sággal terjedt el Magyarország prímásai- ' 
nak történetileg nevezetes székhelyéről az 
ország legtávolabbi városaiba és falvaiba 
a szomorú hir, hogy ama főpap, ki majd
nem huszonöt éven át viselte a magyar 
katbolikus egyház legfőbb tisztségét, Simor 
János bíboros hgprimás, a betegségnek, 
mely néhány napja döntötte a beteg
ágyra, áldozatául esett. A magas kora da
czára bámulatosan erős főpap halálának el
szomorító hire nemcsak a katholikus pol
gárok között, hanem mindenütt az ország
ban mély benyomást fog k e lte n i................

Simor minden bizonynyal nem min
dennapi jelentőségű ember volt . . . .

Es habár azon tekintélyes állásban, 
melyet elfoglalt és azon eszközök birtoká
ban, melyek fölött ő rendelkezett, nemzete 
ujjászületési folyamatának idejében na
gyobb tevékenységet fejthetett volna ki, 
mint a milyent tényleg kifejtett, és habár

merev személyisége nagy tehetségei mel
lett sem érte el korának valóban tünemény - 
szerü nagyságát: mindazáltal igazságosan 
Ítélve nem vitatható el azon érdeme, hogy 
becsülettel és hü kötelességteljesitéssel 
töltötte be állását, melyre a Gondviselés 
helyezte. Neve maradandó hetükkel s 
tiszteletteljes módon lesz hazánk történeté
nek lapjaira vésve.

Magyarország primásságának minden 
tekintetben emlékezetes ideje alatt, a za
vartalan egyházi békének korszakát élte. 
Hozzájárult ehhez kétségkívül M agyaror
szág irányadó államférfiainak mindig eszé- 
lyes m agatartása, azonban Simor mérsé
kelt, csendes lényét is elvitázhatlan érdem 
illeti meg e tek in te tb en ...........

Most Simor hgprimás lelépett az élet 
színpadjáról és mélyen megindulva állunk 
azon férfiú ravatalánál, kinek a jóságos 
Gondviselés azon szerencsét ju tta tta  osz
tályrészül, hogy a nemzet és az uralkodó
ház kibékülésének nagy müvét megpecsé
telve, fejére tehesse Ferencz József k i
rályunknak szt. István koronáját. Áldott 
legyen a m ár most megmerevült kéz, mely 
ezen tényt végrehajtotta, áldott és tisztelt 
a férfiúnak emléke, kinek neve nemzeti fel
támadásunk nagy örömünnepéhez fűződik!“

„P E ST E R  L L O Y D .“
— 1891. január 23. Esti lap. —

„Magyarország katholikus egyházá
nak főpapja bevégezte földi pályáját. Si
mor bíboros herczegprimás m eghalt; és 
mindenütt a hol a harangok tompa zú
gása a szomorú valót h ird e ti; mindenütt, a 
hol vallásos érzület dobogtatja a kebleket, 
és politikai eszme világítja meg az értel
met : komoly hangulat fog ébredni s a

közvélemény rövid időre a vásári zsivaj 
üzelmei elől kenetes elmélkedéshez fog 
m enekü ln i..............

Komoly bánat fogja el a hivő vilá
got azon férfiú ravatalánál, a kihez immár 
egy negyedszázadon keresztül, mint a ma- 

i gyár katholikus egyház magas oszlopához 
j  szokott feltekinteni és a kegyelet és tisz-
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telet a szilárd jellemű férfiú s a szeplőtelen 
pap iránt megható szavakban fog kifeje
zést nyerni.............

Simor János jelleme olyan volt, 
mintha Péter sziklájának merev és ke
mény kövéből lett volna kifaragva. Igaz
ságtalanság volna őt vallási rajongással 
vádolni. Nem, ő nem volt rajongó, ehhez 
hiányzott nála a szenvedély. Hideg, fé
nyes aczél volt ő, nem lángpallos. És épen 
mivel a rajongástól idegenkedett, támadó
lag ritkán lépett föl, oly tulajdon, melyet 
nem lehet elég dicsérettel kiemelnünk. Uj 
hódításokra és terjeszkedésre nem töreke
dett. Sohasem iparkodott áttörni azon kor
látokon, melyek az egyház hatalmának 
határait jelzik. De azt, a mi az egyház 
és állam között fenálló viszony status quo- 
jának, a mi konzervatív szempontból jogos 
igénynek tűnt fel előtte, kérlelhetlenül, 
majdnem engesztelhetlenül védte a lehető
ség legvégső h a tá rá ig ...........

De hálátlanság s igazságtalanság volna 
másrészt, ha az elhunytnak harczias lelkű- 
letét, nemzetellenes indokokra akarnók 
visszavezetni. Magyar főpap volt —• és ez 
mindent megmagyaráz, megmondja, hogy 
az egyház általános törekvéséért való lel
kes odaadása mellett sem tagadta meg soha 
nemzeti eredetét. De mikép is történhe
tett volna, hogy a főpap, kinek utolsó hu
szonöt évét azon ténynek fénye világítja 
meg, hogy az újra alkotott magyar nem
zeti állam királyának fejére tette sz. István 
koronáját — csak egy pillanatra is vala
mely nem szigorúan nemzeties gondolatnak 
hódoljon ? 1 Az egész csak onnan szárma
zott, hogy Simor bibornok a nemzeti ál

lam eszméjét az állami egyház fogalmával 
azonosította. E  kettőt egymástól elválasztva 
nem gondolhatta. Az ő képzeletében a 
katholikus egyház volt a magyar állam 
megteremtője, a magyar nemzet föntartója, 
a magyar műveltség előmozdítója és ápo
lója. Csoda-e tehát, ha azt hitte, hogy a 
teremtettet csak létének elemei tarthatják 
fönn? Hogy persze az uj létet más erők 
szülték, hogy azt csak más erők mozdít
hatják elő és hogy lényegesen más feltéte
lektől függ, mint a melyek a régit alkot
ták  —■ azt nem fogta fel, vagy ha átér
tette, akkor nem akarta az újnak létjogát 
elism ern i..............

Egész lényében tudós theologus volt 
és a theologiai formákon tulemelkedni az 
élet legbajosabb, legtartalmasabb és leg
változatosabb kérdései, igy például a szo- 
czialis kérdés körül sem volt képes. K izá
rólag ilyenekkel azonban ma m ár nem 
lehet egyházi politikát űzni, azértis Simor 
mindvégig szorosabb értelemben vett egy
házi férfiú maradt, de nem volt egyház
politikus. Vétettünk volna a boldogultnak 
az igazság iránt támasztható igénye ellen, 
ha jellemző egyéniségének ezen jellemvo
násait k i nem emeltük volna. Valójának 
gyengéi azonban nemsokára feledésbe men
nek, de kortársainak emlékében úgy, mint 
a történet lapjain mélyen bevésve marad 
Simor nemes, buzgó, apostoli működése és 
az élők, valamint a következő nemzedékek 
épülni fognak ezen az Isten dicsőségéért buz- 
gólkodó, szeplőtelen pap és hű hazafi jám 
bor tettein és alapítványain. Mint földi 
pályája, úgy lesz emléke is áldott. Nyu
godjék békében!“

„PESTI HÍRLAP.“
— 1891. január 24. —

„Az élők osztályrésze a becsületes küz
delem az igazságért. A halottaké a koszorú.

Es van-e becsesebb koszorú az elhunyt 
sötét ravatalán, mint a közéletben egykori

ellenfelei koszorúja? S van-e igazabb köny, 
mint az, a melyet ők ejtenek koporsójára?

Letesszük mi is csöndben a magunk 
koszorúját Simor János esztergomi bíboros
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főpap ravatalára és nem sajnáljuk tőle a 
könyet, mely a többiekével észrevétlenül
fog elvegyüln i..............

Simor herczegprimást gyászolni fogja
mindenki és siratni fogják so k an ...........

Papjai és egykori alárendeltjei a kö
vetkezetes, tiszta értelmet fogják benne 
gyászolni legjobban. Az ész ama nyugodt 
fényét, mely az egyház és vallás ügyeiben 
a homályos szögletekig is bevilágított s a 
nagy kérdésekben ingadozás és habozás
nélkül mutatott rá az ig azság ra ...........

A politikai világ kiméletességét és 
szenvedély nélkül való tapintatosságát saj
nálja m e g ...........

És mindezeknél is van egy magasabb 
piedesztál számára e korszak pantheon- 
jában ...........

A mi Simorban legnagyobb vala s a 
mi egyéniségét mindenki fölé magasan 
emelte ki, az puritán jellemének varázsa 
volt. Az a csodálatos pánczél, mely egy 
tiszta élet legtisztább szálaiból szövődik az 
igazi jellem körül s minden fegyverrel
diadalmasan m egdaczol...........

S e puritán jellemben is a két alkotó 
vonás : az egyszerűség és a törhetlen kö
telességérzet ...........

A kötelesség-teljesitésnek klasszikus 
alakja volt ő, a k inek emlékezete most 
halála után, mint a kőszál meredeken ma- 
gaslik ki lapos és zavaros életünk apró 
halmai és kuszáit völgyei közül s az en
gesztelő sugár, mely a kőszál homlokán ra 
gyog, kétségtelenül a dicsőség messzelátszó 
ragyogása. “

„P E S T I N A PL Ó .“
— 1891. január 24. —

„A nagy főpap ravatalon fekszik s a 
kath. templomok harangjai végigzugják Ma
gyarországon a gyászhirt, hogy a magyar 
prímás, a kath. egyház országos korm ány
zója elhagyta h ív e i t ...........

A kárki, bármint ítéljen Simor János 
felett, tagadni nem fogja, hogy a reá bí
zott magyar kath. egyházat azon huszon
négy esztendő alatt, hogy mint eszter
gomi érsek annak vezetését átvette, nem 
engedte leszállni, sőt inkább hitben és 
hatalomban magasabbra emelte. Tette pe
dig ezt nem vitatkozással és veszekedés
sel, nem gyűlölködéssel és üldözéssel, ha
nem buzgósággal, fáradsággal és jó té
konysággal. Ki volna Magyarországon hozzá 
hasonló akárki, világi avagy főpap, kiről 
azt Írhatnánk halála után, hogy évenkint 
százezer forintot szánt és osztott ki oly 
jótékony czélokra, melyek nincsenek fel
jegyezve s ezen kívül életében négy mil
liót adott templomok és iskolák építésére 
és kegyes alapítványokra? Oly nagy fokú 
jótékonyság ez, melyet feltétlen elismerés

illet meg, s melyet nem lehet kisebbíteni 
azzal sem, hogy a primáši jövedelmekből
ez k ifu to tta ...........

Ha konzervatív volt politikájában, 
egyházának konzerválására gondolt, de a 
magyar alkotmányos fejlődéssel ellentétbe 
nem jutott, a parlamentárizmust elismerte, 
meg nem tám adta s egy kath. felekezeti
párt alakitását mindenkor e llenezte ...........

Nem csinált ugyan magyar nem
zeti politikát, de csak magyarul szokott és 
szeretett beszélni s humora, valamint szó
noklatának népies ereje magyar szárma
zásának jellegét viselte magán . . . . . .

Nem csoda, hogy ilyen férfiúnak el
hunyta abban a nagy állásban, melyhez 
hasonló országunkban nincs több, minden 
tekintetben nagyfontosságu eseményt képez.

Menjenek hát búcsúzni az ünnepé
lyes küldöttségek fel Esztergomba attól a 
férfiútól, k i érdemekkel örök dicsőséget 
biztosított magának Magyarország törté
netében.“
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3. A részvét-iratok.

A bold, bibornok elhunyta után a fentebbi sürgönyökön kivül nagyszámú 
részvét-irat is érkezett a fó'káptalanhoz. A levelek terjedelme azonban sok
kal nagyobb, hogysem teljesen közölhetnek. Néhányat mindazáltal egészen 
közlünk. A többinél megnevezzük a küldőket és közöljük az aláíró nevét.

R e g e n s b u r g , 1891. jan. 24.
0  f e n s é g e  a  fe je d e le m  és ö  c s á s z á r i  és k i 

r á l y i  fö n s é g e  a  h e r c z e g n ö  megbízásából van sze
rencsém a külön csomagban érkező koszorút azon 
kéréssel küldeni, hogy azt boldogult Simor biboros 
ligprimás ravatalára helyezzék.

Midőn a vett legmagasabb megbízást telje
sítem, kiváló tisztelettel vagyok

b. Beckert
(Eredetije német.) hgi főudvarmester.

B e c s b e n , 1891. jan. 27.
Az esztergomi bibornok hgprimás elhunyta 

alkalmából a ft. esztergomi káptalannak legőszintébb 
részvétüket nyilvánítják
(Eredetije német.) Metternich hg. és hgnő.

Az országgyűlés gyásza. Az országgyűlés 
mindkét háza ülést tartott j a n u á r  2 4 ., hogy kife
jezést adjon Simor János bibornok, herczegprimás 
elhunyta felett érzett mély részvétének.

A képviselőház tagjai d. e. 10 órakor gyűl
tek egybe. Péchy Tamás hosszabb beszéd kíséreté
ben jelentette be a szomorú esetet és a következő 
indítványokat tette: „először, hogy a fájdalmas eset 
fölötti részvétének jegyzőkönyvileg kifejezést adni 
méltóztassék (Általános helyeslés); másodszor, hogy 
a képviselőház részéről az elhunyt egyházfő rava-. 
talára koszorút helyezni határoz. (Általános helyes
lés); harmadszor, hogy. a házat küldöttség képviselje 
a halotti szertartásnál és a ház ezen küldöttséget 
bízza meg a koszorúnak a ravatalra való letételé
vel, (Általános helyeslés.)

Azonkívül még bátor vagyok arra kérni a 
t. házat, hogy Magyarország legnagyobb egyháza 
tagjainak főpapja iránti érzelmének és figyelmének 
kifejezést adandó, méltóztassék elhatározni, hogy a 
mai napon az ülést nem folytatja, (Élénk helyes- 
lyeslés) és hogy hasonlóképen a temetési szertartás 
napján sem tart ülést.“ (Helyeslés-)

A főrendiház tagjai d. e. 11 órakor tartottak 
ülést, a melyen Vay Miklós báró elnök megható 
beszédben emlékezett meg a nagy halottról és a 
következőket indítványozta: „1-ször a ház egyik 
elnökének vezetése alatt Esztergomba küldöttség me
nesztessék a gyászszertartáshoz, a mely 2-szor a

főrendiház nevében a boldogult ravatalára disz- 
koszorut helyez e l ; 3-szor az esztergomi főkápta
lanhoz részvétirat küldessék; 4-szer a főrendiház 
a gyászszertartás befejeztéig ülést ne tartson és 
5-ször, hogy a méltóságos főrendek bánatos érzel
müknek jegyzőkönyvben is kifejezést adjanak. (Ál
talános helyeslés.)

Ha ezen indítványokat, a mint kiveszem, el
fogadni méltóztatnak, a határozatot ily értelemben 
mondom ki- (Általános helyeslés.)“

A küldöttség tagjaiul gróf Károlyi Tibor el
nöklete alatt a következő tagok kiküldését vagyok 
bátor javaslatba hozni: Gr. Zichy Nándor, gr- Esz- 
terházy Miklós, gr. Pálffy Móricz, gr. Hunyady 
Imre, gr. Majláth György, őrgróf Pallavicini Sán
dor, gr. Vay Tihamér, Beöthy Zsigmond, b. Podma- 
niczky Géza, gróf Zay Miklós, gr. Migazzy Vilmos, 
gr. Eszterházy István, Kussevics Szvetozár, gr. Ap- 
ponyi Géza, gr. Andrássy Aladár, gr. Széchenyi 
Béla, gr. Cziráky Béla, gr. Festetich Tasziló, gr 
Wenckheim Dénes, Gervay Mihály, gr. Batthyányi 
Lajos, b. Révay Gyula. (Általános helyeslés.) 
Aiimonda Cajetán bibornok, érsek. T u r in .
Battaglini bibornok, érsek. B o lo g n a .
Desprez bibornok, érsek T o u lo u se .

Fürstenberg hg. bibornok, érsek. O lm iitz .
Parocchi bibornok. R ó m a .
Richard bibornok, érsek. P á r is .
Sanfelice bibornok, érsek. N á p o ly .

R ó m a ,  1891. jan. 25.
A legmélyebb fájdalom töltött el, midőn az 

újságok utján főmagasságu Simor János esztergomi 
érsek, Magyarország hgprimása haláláról értesültem.

Régi, kölcsönös szolgálatokon alapuló mély 
becsülés fűzött személyéhez és minél jobban pillan
tottam leikébe, annál nagyobb szeretettel függtem 
rajta erényei miatt.

Fájdalmamból könnyen megítélhetem bánato
tokat ! Hisz szemeitek előtt áll kiváló jámborsága, 
a katholikus ügyek előmozdításában kifejtett buz
galma, mindenkit felölelő szeretető és jótékonysága, 
melylyel a szerencsétleneket és betegeket felkarolta.

Semmiféle kor sem fogja Simor bibornok ne
vét hálátlan hallgatással mellőzni. Isten dicsőségére,

21*



A RÉSZVÉT.164

egyházának és hazájának javára emelt emlékei hir
detni fogják dicséretét és nevét át fogják származ
tatni a legkésőbbi utókorra is !

Különben imáitokhoz csatolom az enyéimet 
is és kérem Istent, hogy a kitűnő férfiúnak mi
nél biztosabban és gyorsabban nyíljék meg az ut 
azon dicső koronához, mely rá az égben várakozik.

Fogadjátok, Méltóságos és Főtisztelendő Urak, 
benső nagyrabecsülésemet és tiszteletemet, melyet 
őszintén nyújtok

Krisztusban hü szolgátok
Vannutelli Szeraphin

(Eredetije latin.) bibornok.
L is s a b o v 9 1891. jan. 31.

N a g y s á g o s  U r a ld

A szomorú tudósításból, melyet a ftdő káp
talan küldeni szives volt, értesültem a nagy vesz
teségről, melyet Főegyházmegyétek és egész Ma
gyarország szenvedett. Csatlakozva bánatotokhoz, 
nem mulasztandom el alázatosan könyörögni az Ur 
előtt, hogy az elhunyt kitűnő főpapnak az örök 
bókét és dicsőséget megadni kegyeskedjék.

Teljes tisztelettel maradok a ftdő káptalan 
hive

Vannutelli Vincze
bibornok, apostoli pro-nunczius.

Becs-, 1891. jan. 26.
A nagy veszteség, mely a fdő káptalant fő

papja Simor János bibornok ő nagymóltósága sze
mélyében érte, a katholikus világban Magyarország 
határain messze túl, a legmélyebb szomorúságot 
keltette.

Kitűnve mint főpap, tudós és emberbarát, ő 
Eminenciája a legmagasabb uralkodóház irányában 
szerzett érdemeivel, valamint meleg hazafiságtól 
áthatott tevékenységével is maradandó és kegyele- 
tes emléket biztosított magának.

A személyes viszony, melyben a boldogult 
főpappal lenni szerencsém volt és a mely alkalmat 
nyújtott nekem, hogy kimagasló tulajdonságait mél
tassam, egész terjedelmében érezteti velem ezen 
veszteség nagyságát, azért kényszerítve érzem maga
mat, hogy a fdő káptalannak őszinte részvétemet 
nyilvánítsam.

Állandó tisztelettel
(Eredetije német.) Kálnoky (m. p.)

S a lz b u r g ,  1891. jan- 30.
Főmagasságu és fotisztelendo Simor János bi

bornok elhunyta alkalmából én és káptalanom őszinte 
fájdalmunkat nyilvánítjuk és kérjük az Istent, hogy 
az elhunyt lelke annyi fáradalom után érdemeiért 
örök békében nyugodjék. János, s

érsek.

Aidyn Arzén érsek és a mechitaristák főapátja. B e c s . 
Isakovics Izsák lembergi érsek.
Gróf Crony-Chanel Endre Ipoly-Szécsényke-
Gr. Crony-Chanel József. Mégaudais, F r a n c z ia o r s z á g .
Gróf Győry Teréz B u d a p e s t .
Gróf Hunyady Imre.
Gróf Károlyi Istvánná.
Gróf Majláth József és neje P e r b e n y i í .
Szapáry Gabriella és Ilona grófnők. P o zso n y .
Gróf Szapáry Géza B u d a p e s t .
Gróf Zichy Károlyné. Tglé.
Dr. Roskoványi Ágoston püspök. N y i t n i .
Dr. Zalka János püspök. G y ő r .
Dr. Schopper György püspök. R o z s n y ó .
Schuster Constantin püspök. V dcz.
Meszlényi Gyula püspök. S z a tm d r .
Bende Imre püspök. B e s z te r c z e b á n y a .
Mihályi Viktor püspök. L ú g o s .

Külön körleveleket adtak ki a gyászesetről:
Dr. Zalka János győri püspök. 1891. jan. 24. 

320. sz. a.
Császka György szepesi püspök. 1891. jan. 30. 

567. sz. a-
B. Hornig Károly veszprémi püspök 1891- febr. 11. 

249. sz. a.
Dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök. 1891. 

jan. 26. 209. sz. a.

S z e n t-P o lle n  (Ausztria), 1891. jan. 27. 
A legnagyobb szomorúsággal fogadtam a gyá

szos hirt nagyméltóságú Simor János, Magyarország 
prímásának, az erényekkel és érdemekkel bővelkedő 
kitűnő férfiúnak haláláról, a kit az isteni pásztor 
elszólitott az örök világosság fényéhez és a tálvilági 
élet jutalmához.

Kötelességemhez híven, az oltárnál szentsé- 
ges mise áldozatot fogok bemutatni az elhunyt bí
boros prímásért.

József, Máté
(Eredetije latin.) püspök.
Ferencz, Mária püspök. L in c z .
Bauer Ferencz püspök. B r im u .
János, Manó püspök. L e itm e r ic z .
Dr. Dankó József ez. püspök, nagyprépost. P o zso n y . 
Olmützi é r s e k i  hivatal. Gróf Pötting Manó érseki 

helynök.
János püspök. P a r e n t iu m .
Főszékesegyházi káptalan. K a lo c s a .

Csanádi káptalan. T e m e s v á r .

Társas-káptalan. P o zso n y .
Székes-káptalan- R o z s n y ó .
Gör. kath. káptalan, t íz a m o s u jv á r . BiltiÚ János, ált. 

püspöki helynök.
Munkácsi gör. kath. káptalan. Fejér Manó kanonok. 
Gör. kath. káptalan. L a g o s .
Gör- kath. káptalan. K ő r ö s . SoÓS György.
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Székeskáptalan. L in c z .
Sz.-Benedekrend. Vaszary Kolos főapát. P a n n o n h a lm a . 
Premontrei kanonok-rend. Kaczvlnszky Viktor prae

latus. J á s z ó v á r .
Cziszterczita-rend. Supka Jeromos apát. Z ir c z .  
Kegyes tanitó-rend. Kalmár Endre rendfdnök. B p e s t .  
Szervita-rend. Hiesz Bonifácz tartományi főnök. 

B u d a p e s t .
Sz. Ferenczrendü szerzet. Skrobánek Florid, tarto

mányi főnök. P o z s o n y .
R ó m a , 1891. febr. 1. 

Fömagasságu Simor János bibornok, Magyar- 
ország prímásának s ezen a s z ig e te n  é p ü l t  s z .  B e r 
ta la n r ó l  n e v e z e t t  ő s r é g i e g y h á z  (abold. b ib o rn o k  egy
háza Rámában) bőkezű védnökének váratlan halálá
ról szóló szomorú hírről már előbb az újságok által, ma 
pedig a méltóságos székeskáptalan leveléből értesül
tem. A legnagyobb fájdalommal töltött el ezen sze
rencsétlenség. Mi lesz már most ezen védnökétől 
megfosztott szegény basilikából, melyet a boldogult 
bibornok olyannyira szeretett és hogy szükségein 
könnyítsen, igen gyakran alamizsnában részesített?! 
Mi mindnyájan, kik e kolostorban élünk, sohasem 
feledjük el e kegyelmes herczeget. Sót lelkünk há
lájának tanúsítására siettünk lelkeért jan. 28. ezen 
basilikában ünnepélyes misét bemutatni.

Ma és mindenkor teljes szivünkből és kö- 
nyezve kérjük az Istent, hogy fomagasságú Simor 
János bibornoknak adja meg az örök nyugodalmat 
és világosságot.

Lekötelezett, alázatos szolgájuk
P. Marcelli Benedek s k.
Minorita-rendű áldozár, 

a sz. Bertalan egyház lelkésze és zárdafőnök. 
(Eredetije latin.)

Raigeni zárda. Kinter Mór.
Magy. kir. tudomány-egyetem. B u d a p e s t .  Dr Schu- 

leck Vilmos rektor.
Erdélyi róm. katli. státus igazgató-tanácsa. Dr.

Szentkirályi Kálmán titkár.
Szent-István-társulat. B u d a p e s t .  Gr. Zichy Nándor 

elnök. Dr. Kisfaludy Béla alelnök.
Békés vmegye közönsége. Jancsovich Pál alispán.
1 lesztercze-Naszód vmegye közönsége.
Fehér vmegye közönsége.
Háromszék vmegye. Póba főispán-
Hont vmegye közönsége. Lestyánszky alispán.
Krassó-Szörény megye- Litsek Béla alispán.
Liptó vármegye közönsége. Palugyay Gyula.
Somogy vmegye közönsége.
Szatmár vmegye. Nagy alispán.
Vas vmegye közönsége.
Veszprém vmegye. Véghelyi Dezső alispán. 
Tankerületi főigazgatóság. P o z s o n y . Wi ed ermann 

Károly kir. tanácsos.

Tankerületi főigazgatóság. S ze g e d . Fehér Ipoly kir. 
tanácsos, Ferencz-József-rend lovagja

E s z te r g o m . A város jan. 27. rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen Dr. Helcz Antal eszmedús megra
gadó beszédet mondott és a következő, egyhangú
lag elfogadott indítványokat tette:

»1- hogy fömagasságu és főtisztelendő Simor Já
nos, bíboros esztergomi érsek, Magyarország her- 
czegprimása gyászos elhunyta felett érzett mély 
fájdalma és gyászának kifejezését városunk év
könyveibe, a közgyűlés jegyzőkönyvébe iktatja;

2. hogy a méltóságos esztergomi fűkáptalanhoz, 
mint a gyászoló esztergomi egyház ez idő sze
rinti képviselőjéhez, a súlyos veszteség felett ér
zett fájdalmát és részvétét tolmácsoló iratot intéz;

3. hogy a dicsoült főpásztornak holnap január 
28-án délelőtt 10 órakor végbemenendő végtisz
tességén és nyugalomra hely zésén a szab. kir. 
város tisztikara és képviselete testületileg vesz 
részt ;

4. hogy a később meghatározandó napon tar
tandó ünnepélyes gyász-istenitiszteleten a városi 
tisztikar és képviselet szintén testületileg jele
nik meg.“

Budapest főváros közönsége. Kammermayer Károly 
polgármester.

Szeged város. Pálffy Ferencz polgármester.
Győr város közönsége. Zechmeister polgármester.
Komárom város közönsége. Tátray József polgár- 

mester. Tuba János jegyző.
Veszprém város közönsége.
Léva város közönsége. Mácsay Lukács polgármester, 

Sembery főjegyző.
Modor város közönsége. Boruta Pál polgármester, 

Machovich főjegyző.
N.-Tapolcsány város közönsége. Mísutta Károly biró.
Pozsony város katli. autonom hitközsége. Dröxler 

Gusztáv elnök. Brolly Tivadar jegyző.
Róm. katli. egyházközségi tanács- K e c s k e m é t. Bogyó 

Pál apát. Zimay Károly főgondnok. Diószeghy Jó
zsef jegyző.

„Pazmaneum“ papnövelde. B e c s . Winter ez- kano
nok. Hetyey lelkiigazgató. Dr. Bergmann József 
tanulni, felügyelő.

„Katholikus Kör.“ B u d a p e s t .  Lévay Imre ideigl. 
elnök.

Sz. Imre-egylet. B u d a p e s t . Gr. Zichy János elnök. 
Nyuláczi János titkár.

Sz. Benedekrendü főgymnázium. E s z te r g o m . Villányi 
Szaniszló igazgató vezetése alatt egy küldöttség 
élőszóval.

Kir. kath. főgymnázium. Ú jv id é k . Városy Tivadar 
igazgató. Horváth József jegyző.

Kir. kath. gymnázium. M is k o lc z . Polgár György 
igazgató-
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Kir. kath. gimn. T r s z te n a . Csáka Károly igazg.
Kir. érs. tanitóképezde. E s z te r g o m . Dr. Walter 

Gyula igazgató, továbbá Czenczik János és Major 
János tanárok által küldöttségileg élőszóval.

Sz. Szívről nevezett nővérek. B u d a p e s t . Schaff- 
gottsch Mária főnöknő.

Érseki felsőbb nőnevelő-intézet. E s z t e r  g o in - V íz iv á 
ro s . Remigia főnöknő élőszóval.

Esztergomi kereskedelmi társulat. Rudolf Mihály 
elnök. Brutsy Gyula titkár.

Esztergomi iparos testület. Dóczy FerenCZ elnök, 
Niedermann József jegyző.

„Austria.“ Studenten-Verein. B é c s . Prokosch Károly 
elnök. Grillberger Lipót jegyző.

Iskolaszék. S z . - E n d r e .
Esperesi kerület. B u d a p e s t . Bogisich Mihály prépost.
Komáromi esperesi kerület. Palkovich Viktor espe

res, gútai lelkész.
Szomolányi esperesi kerület. Jedlicska Pál esperes.
Nagytapolcsányi esp. kér. Szecsányi Vilmos esperes.
Vadkerti esp. kerület. Farkas Mihály ez. kan. esp

Majláth István. L é v a .
Gróf Lippe kanonok. B é c s .
Dr. Marschal Godfried prépost-lelkész. B écs.
Dr- Hanel József kanonok. O lm ü tz .
Vurglich Ágoston prépost-lelkész. b 'e lsö -E ö rs .
Nagy István orsz. képviselő.
Dr. Vering Ferencz egyetemi tanár. P r á g a .
Dr. Danzer N. orvos M a r ie n b a d .
Michael de Sanctis. R ó m a .
Detorna Antal. B é c s .
Brix és Anders gyárosok. B é c s .
Fuchs H. váltóház. B u d a p e s t .
Gridl Mathild. B é c s .
Tyrna Henrik. A u g s b u r g .
Huszár István lelkész. B ö ö s .
Dr. Kovács Kálmán lelkész. K u p u s z in a . Bácsmegye. 
Laukó Mihály lelkész. S ze b e lléb .

LipoveseviCS Laurus, zárdafőnök és k. pléb. B p e s t .  
C. Mayr, lelkész. U s te r , (Schweiz.)
Moháry Gyula lelkész. P e rb e te .
Somogyi Gyula plébános. M o csa .

Meg kell végül jegyeznünk, hogy az egész országban, a fővárostól kezdve 
minden jelentékenyebb városban és rendkívül sok községben g y á s z - i s t e n i t i s z t e l e t e k  tar
tattak a bold, emlékű b i b o r n o k é r t ,  m int azt a napi lapok sűrű közleményei is mutatták. 
— Gyász-ünnepélyeket is rendeztek a szomorú esemény alkalmából különféle egyesü
letek és tanintézetek. Hogy csak néhányat említsünk, gyász-ünnepélyt rendeztek : a 
„ K a t h o l i k u s  K ö r “ B udapesten; az esztergomi és több más papnövelde; az esztergomi 
érseki tanitókópezde; az esztergom-vizivárosi érseki nőnevelő-intézet; az esztergom- 
megyei kath. legényegylet stb. tanúságaid azon általános hálás kegyeletnek, mely a 
nagynevű b i b o r n o k  feledhetlen emlékét országszerte környezi.
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Névjegyzéke

b. e. Simor János bibornok, hgprimás temetésén jelen volt idegeneknek, küldöttségek
nek, tanintézeteknek, testületeknek stb., amennyiben az „elszállásolási b izo ttság inál 

bejelentve s igy jegyzékbe vehetők voltak.

Frigyes cs. és kir. főherczeg, mint 
0 Felsége az apostoli király  képviselője. 
Pozsony.

F c rd in á n d  bolgár fejedelem ő fen
sége képviseletében Dobner őrnagy.

József Ágost cs. és kir. főherczeg, 
mint József főkerczeg és családja kép
viselője. Alcsúth.
G r. Szápáry Gyula miniszterelnök. B u d a p e s t .

Gr. Csáky Albin vallás és közokt. ü- min. B p e s t .
13r. Fejérváry Géza honv. miniszter. B u d a p e s t .  
Lobkowitz Rezső hg. hadtestparancsnok. B u d a p e s t .  
Császka György püspök. S z e p e s h e ly .
Dr. Dulánszky Nándor püspök. P écs.
Schuszter Konstantin püspök. V ácz.
Br. Hornig Károly püspök. V e sz p ré m .
Dr. steiner Fiilöp püspök. S z é k e s fe h é r v á r .
Gr. Károlyi Tibor. B u d a p e s t .
Báró Podmaniczky Géza. B u d a p e s t .
Gr. Széchenyi Béla. B u d a p e s t .
Forinyák altábornagy- B u d a p e s t .
Báró Salis szárnysegéd. P o z s o n y .
Pelikán tábornok. B u d a p e s t .
Rosenzweig tábornok. B u d a p e s t .

Schulenburg tábornok. B u d a p e s t .
Berzeviczy Albert államtitkár. B u d a p e s t .  
Jekelfalussy Vincze min. tanácsos. B u d a p e s t .
Gr. Andrássy Tivadar. B u d a p e s t .
Gr. Apponyi Albert. B u d a p e s t .
Gr. Cziráky Béla. F e h é r v á r .
Gr Eszterházy Kálmán. B u d a p e s t .
Harkányi Frigyes főrendiházi tag. B u d a p e s t .

Gróf Korinszky Béla. F e ls ő -S z e m e r é d .
Gr. Mailáth György főispán.
Gr. Nákó Kálmán. B u d a p e s t .
Gr. Széchenyi Aladár. B u d a p e s t .
Gr Zichy Nándor. B u d a p e s t .

Gr. Zichy főhadnagy, szárnysegéd. P o zso n y .
Boltizár József püspök. N a g y s z o m b a t.
Dr. Fraknói Vilmos püspök. B u d a p e s t .
Márkus Gyula püspök. B u d a p e s t .
Troli József c.z. püspök. P écs.
Főrendiház küldöttsége.
Képviselőház küldöttsége.
M. Tud. Akadémia küldöttsége.
Sz.-István-társulat küldöttsége.
Sz.-László-társulat küldöttsége- 
Bars megye küldöttsége- 6. tag.
Esztergom-megye közigazgatási bizottsága- 
Nyitra megyei küldöttség- Crausz István alispán 

vezetése alatt 5 tag.
Budapest főváros küldöttsége. 5 tag.
Ersekujvári küldöttség. 6 tag- 
Esztergom kir- város képviselő testületé.
Győr város küldöttsége. 6 tag.
Komárom város küldöttsége. 2 tag.
Nagyszombat város küldöttsége. 5 tag.
Pozsony város küldöttsége. 5 tag.
Selmeczbányai küldöttség: Kvassay Mór prépost és 

a városi ügyész.
Székesfehérvár küldöttsége Havranek József polgár- 

mester vezetése alatt. 5 tag.
Sz. Benedek-rend képviselői: Villányi Szaniszló igaz

gató, dr. Wargha Samu tanár.
Esztergommegyei tisztikar.
Esztergom kir. városi tisztikar.
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Herczeg-primási uradalmak tisztikara- 
Esztergomi főkáptalan tisztikara.
Komáromi rom. kath. autonom hitközség küldöttsége: 

Molnár János apát és Mike N. ügyész.
Községi elöljáróság. B a j n a ,
Községi képviselő-testület. B a jn a .
Községi küldöttség. B a r t . 18 tag.
Az Esztergom-járási községek küldöttségei. 
Esztergom-sz.-Györgymező elöljárósága. 
Esztergom-sz.-Györgymező képviselő-testülete. 
Községi elöljárók. Esztergom-sz.-Tamás: Hittner And

rás biró, Hoffmann Ferencz jegyző.
Esztergom-sz -Tamás képviselő testületé.
Községi elöljárók. Esztergom-Viziváros. Tóth József 

biró, Palkovich Alajos jegyző.
Esztergom-Viziváros képviselő-testülete.
Kis-Várad küldöttsége 2 tag.
Községi-elöljáróság. K ö v esd .
Községi küldöttség. P á r k á n y .

Pozsony-Besztercze küldöttsége. 2 tag.
Szeli község küldöttsége. 2 tag.
Sz. Benedek-rendü főgimnázium. E sz te rg o m .
Kir. érs. tanitókópezde. E s z te r g o m .
Reál-tanoda. E s z te r g o m .

Vízivárosi nőnevelő-intézet és iskolái- E sz te rg o m .  
Sz. Györgymezői leányiskolák. E s z te r g o m .
R. kath. elemi népiskolák. E s z te r g o m .

Nagyszombati tűzoltók küldöttsége. 3 tag. 
Nagyszombati Veteránok küldöttsége. 5 tag.
Doroghi kőszénbánya- és téglakészitő-társulat kül

döttsége: Radlgh Károly bányafelügyelő, Hála Jó
zsef bányatiszt. Gyürky Gyula bányamérnök, Sö
tét Antal hivatalnok és 16 bányász. 

Esztergom-járási kathol. tanitó-egylet.
Kaszinó választmánya. E s z te r g o m .
Kereskedelmi társulat. E s z te r g o m .

Takarékpénztár igazgatósága, választmánya és tiszt
viselői. E s z te r g o m .

Kereskedelmi- és Iparbank igazgatósága, választ
mánya és tisztviselői. E sz te rg o m .

Kereskedő ifjak önképző- és betegsegélyző egylete. 
E s z te r g o m .

Iparos testület. E s z te r g o m .
Sz. Ignácz temetkezési egylet. E s z te r g o m .
Sz. Péter és Pál temetkezési egylet E s z te r g o m .
Sz. Erzsébet jótékony nőegylet. E s z te r g o m .
Sz. Erzsébet jótékony nőegylet. G y ő r .
Oltár-egylet. G y ő r .

Megyei tűzoltó-egylet. E s z te r g o m .
Kir. városi tűzoltó-egylet. E s z te r g o m .
Kath. legényegylet. E s z te r g o m . (Kir. város.)
Megyei kath. legényegylet. E s z te r g o m .
Polgári olvasó-kör. E s z te r g o m . (Kir. város.)
Izraelita hitközség. E s z te r g o m .
Izraelita jótékony-egylet. E s z te r g o m .

Kath. legényegylet. P á r k á n y .
Adamovich Imre lelkész. S ze m e re .
Angyal főkapitány. G y ő r ,
Bakos János s. lelkész M u z s la .
Bálinth Károly kanonok. G y u la - F e h é r v á r .
Balla Mihály hírlapíró. B u d a p e s t .
Bán Feliczián zárdafőnök. B u d a p e s t .
Báthy László s. lelkész. L é v a .
Bernáth Béla. orsz. képviselő- B u d a p e s t .
Dr. Berger János egyet, tanár. B u d a p e s t .
Bogisich Mihály prépost. B u d a p e s t .
Böhm Károly lelkész. M á r ia - N o s t r a .
Brolly főjegyző. P o zso n y .
Brucker Ágoston lelkész. G a lg ó cz .
Bumlik N. vár. képv. P o zso n y . 

ifj. Buschán Mihály hírlapíró- B é c s .
Csajthay Ferencz 'hírlapíró. B u d a p e s t .

Dr. Csányi János V dcz.
Csávolszky József kanonok, V dcz.
Csernez Antal lelkész. N a s z v a d .
Csizmár Márton lelkész. O á g h .
Csősz Károly hirlapiró. B u d a p e s t .
Czeizel Gábor kanonok. N y itv a .
Dr. Czobor Béla akad. tag. B u d a p e s t .
Dezsényi József városi képv. B u d a p e s t .
Dobieczky százados. B u d a p e s t .
Döbling Gyula lelkész. K e m e n c ze .
Dröxler Gusztáv polgármester. P o zso n y .
Duschek János lelkész. T a r d o s .
Egyesi Géza hirlapiró. B u d a p e s t .
Enyedi József hírlapíró. B u d a p e s t .
Ébert András esperes. L e á n y v á r .
Fehér Ferencz lelkész. E b e d .
Fehérváry István kanonok V e sz p ré m .
Fellermayer János lelkész. B ö r z s ö n y .
Feszty Adolf orsz. képviselő. B u d a p e s t .

Dr. Fischer-Colbrie Ágost cs. és kir. udv. káplán, 
tanulmányi igazgató. B é c s .

Fischer Ágoston lelkész. I p o ly n y é k .
Foltin János lelkész. P e r e s z lé n y .
Franclsci Norbert gimn. igazgató. G y ő r .
Dr. Freysinger Lajos. V dcz.
Gabler Lajos.
Gajáry Géza polgármester. V d cz.
Gaibl Sándor lelkész. K ö v e s d .
Garay István lelkész. C sév.
Gebe Károly munkácsi kanonok. U n g v á r .
Gerlóczy Károly alpolgármester. B u d a p e s t .
Gervay Mihály főrendiházi tag. B u d a p e s t .

Gond Ignácz lelkész. S to m fa .
Goró Lajos hirlapiró B u d a p e s t .
Dr. Gyürky Ödön a „Kath. kör“ titkára. B u d a p e s t .  
Haydin Károly ügyvéd. B u d a p e s t .
Helcz Ferencz kir. járásbiró. V d cz.
Hiesz Bonifácz szervita-főnök. B u d a p e s t .
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Holdházy János apátkanonok. A lc s ú th .
Holló Sándor hirlapiró. L é v a .
HolZSpach ezredes. B u d a p e s t .
Homicskó hirlapiró. B u d a p e s t .
Horánszky Nándor orsz. képviselő. B u d a p e s t .
Dr. Hortoványi József ügyvéd, főszerkesztő. B p e s t .  
Huberth Vilmos L é v a .
Ikrényi József esperes. K o ro sa .
István Vilmos kanonok.
Jakab János esperes Z s ig d r d .
Jakabovics Feliczián lelkész K ó s p a l la g .
Jánosy Ferencz kanonok. V e sz p ré m .
Jókay Lajos földbirtokos. D u n a - R a d v á n y .
Jordán Károly lelkész. S z a n is z ló .
Juhász László. L é v a .
Kämmerer Ernő orsz. képviselő. B u d a p e s t .  

Kapuczinus-rend tartományi1 főnöke.
Kazacsay Árpád segédlelkész. D orogh .

KiSS h. polgármester. G y ő r .
Dr. Kisfaludy Béla a sz.-István-társ. alelnöke. B p e s t .  
Dr. Kiss János sz.-István-társulati igazgató. B p e s t .  
Kittenberger István esperes. N e m c sé n y ,

Klement Ferencz s. tanfelügyelő. S z e g s z á r d .  
Klimstein József gimn. tanár. N a g y s z o m b a t.
Kimer Károly s. lelkész. B u d a p e s t .
Dr. Komlós8y Ferencz leik., orsz. képviselő M u z s la .  
Dr. Kontúr Béla hirlapiró. B u d a p e s t .
Dr. Koperniczky Ferencz lelkész. N a g y .Ö lv e d .  
Korber Sándor lelkész. P á r k á n y .
Dr. Kovács Dénes hirlapiró. B u d a p e s t .
Kovács József esperes. K is - G y a r m a t .
Kukán Imre városi kapitány. É r s e k ú jv á r .
Kurinszky N. perjel. J á s z ó .
KÜrthy Emil hirlapiró. B u d a p e s t .
Lakner Antal lelkész. L é v a .
Lang Rudolf esperes. Ó - T u r a .
Dr- Lassú Lajos esperes. N a g y - S ú r .
Levatich Gusztáv. L é v a .
Lévay Imre gimn. igazgató. B u d a p e s t .
Lokker Donát főrendiházi hivatalnok. B u d a p e s t .  
Magdics István püspöki szertartó. S z é k e s fe h é r v á r .  
Mácsay Lukács polgármester. L é v a .
Mayer Imre s. lelkész. É r s e k ú jv á r .
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