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Kopácsy püspök, mint anaekdotahős

SEBŐ JÓZSEF

KOPÁCSY JÓZSEF VESZPRÉMI PÜSPÖK (1775–1847) korának jeles
alakjaként az anekdoták világába is belopta magát.1 Egy Darnay Kálmán által
összeállított anekdotagyűjtemény az egykori veszprémi kőműves segéd pályafutását
tekinti át az esztergomi érseki székig. Azét a püspökét, akit a magyarság melletti
elkötelezettsége miatt a kortársak csak „magyar bimbóként” emlegettek.2 Nem
véletlenül, hiszen 1827-ben a pozsonyi országgyűlés követeként az elsők között
csatlakozott Széchenyi nevezetes, a tudományos akadémia alapítását célzó fel-
hívásához, s kétezer forintos adományával támogatta létrejöttét: „…hogy nemzetünk
díszének, hazánk csinosításának felemelésére, s egyszersmind a hasznos isme-
reteknek terjesztésére a magyar nyelvnek  célirányosan  intézendő kimíveltetését és
terjedését egyik leghathatósabb eszköznek tartván” – írja adománylevelében.3

1821–25 között székesfehérvári püspök. De mihelyt lehetett, 1825-ben elcserélte
azt szülővárosa, Veszprém püspökségére. E minőségében elrendelte az egyházi kör-
levelek magyar nyelvű írását, s az ő költségén adták ki Kézai Simon Magyar
krónikáját (Buda, 1833).

Rudnay Sándor érsek halálát követően, 1831 és 1838 között üresen állt az eszter-
gomi érseki szék. Betöltése mind Róma, mind Bécs számára egyre sürgetőbbé vált.
Végül mindkét fél beleegyezésével úgy döntöttek, hogy erre Kopácsy József veszp-
rémi püspök a legalkalmasabb. Mivel ő joggal nem bízott Metternich kancellár
ígéretében, hogy megkapja az esztergomi bazilika további építéséhez szükséges
pénzt, ezért először visszautasította a felkérést. Ebben jelentős szerepe lehetett
annak, hogy az esztergomi bazilika építésének munkálatai félbemaradtak, s a félig
elkészült falakat hét éven keresztül az eső és az időjárás viszontagságai rombolták.
De a határozott uralkodói kérésre mégiscsak elvállalta azzal a feltétellel, hogy volt

1 Darnay Kálmán írását bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Sebő József
2 Esztergom és Vidéke, 1898. 03. 10. PÓR Antal: A német Esztergam. 3.
3 Idézi SEBŐ 2008.
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egyházmegyéjét még három évig megtarthatja. Az engedélyt meg is kapta. Az álta-
la felkért Hild József építésszel egyszerűsíttette elődje grandiózus terveit, s végül
1845. augusztus 18-án megáldhatta és feltűzethette a bazilika kupolájának záró-
keresztjét. Ezért joggal mondhatják a veszprémiek, hogy az esztergomi bazilika
kupolája veszprémi pénzből épült. 

Halála után nem sokkal (1851?) Párizsban (!) megjelent róla egy francia nyelvű
könyv. A kötet elsősorban Magyarország reformkori küzdelmeiről szól – Kopácsy
ürügyén.  A szerző – bizonyos Saint-Maurice Cabany – joggal vélhette úgy, hogy a
század első felének legfőbb magyar reprezentánsa Kopácsy József. (Ebben
bizonyára közrejátszott az érsek franciás műveltsége.)

Veszprémben az utókor a szülőházához közeli teret és az általa építtetett pajta-
kerti püspöki pihenőházhoz vivő utcát róla nevezte el. 

Bizonyára üdvös volna, ha a Veszprémi Akadémiai Bizottság várbéli székházá-
ban legalább egy tábla őrizné emlékezetét…

Kopácsy József,
veszprémi püspök, későbbi hercegprímás életéből.

A vele egykorban élt öreg úr: Eitner József elbeszélése és eredeti okmányok
nyomán közli:

szentmártoni Darnay Kálmán.4

Sokan vannak, kik Kopácsy Józsefet hírből ismerik, de nagyon kevés azok
száma, kik ezen hallhatatlan nevű főpap életrajzáról5 tudnának valamit, ki pedig
nemcsak mint jeles egyházférfiú, de mint jó gazda és társadalmi ember is kima-
gaslott kortársai közöl.

Atyja veszprémi kőműves volt, nem legjobb anyagi helyzetben, s így nem is
csodálható, ha fiát nem taníttatá, annál is inkább, mintán a század első felében na-
gyobb nehézséggel járt a taníttatás, mint most. Még ha talán jobb anyagi helyzetnek
örvendett volna, sem ismeri fel egyszerű észjárása folytán, kis fiában a nagyobb
hivatásra fejlődő észtehetséget.

Kőműves volt ő is, fiát is annak szánta. Még alig haladta meg a 9-10. évet már
dologba fogta. Eleinte követ, téglát hordott és a kőművességgel járó egyéb
kezdetleges munkát végzett.

Történt, hogy a veszprémi papnövelde újjáalakításánál, a hol a kis Kopácsy is

4 DARNAY 1928. Ebben Darnay Kálmán Sümeg anekdotavilágát térképezte föl. Megjelent még:
Veszprémi Független Hírlap, 1885. 05. 02. 1–2.

5 Kopácsy József 1775. május 30-án született Veszprémben. Apja Kopácsy Mihály, anyja Gyöngy
Judit. Keresztszülei Bátor Ferenc és Horváth Rozália voltak. [Lábjegyzet az eredeti szövegben.].
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segédkezet nyújtott atyjának az építésnél, feltűnt a kis fiú ügyessége egy Gulden
nevezetű papnövendéknek, ki gyakran nézte az építkezést, figyelemmel kísérte a kis
fiút is. Egy ízben meg is szólította és bámulta leleményes feleleteit. Kérdéseire meg-
tudva, hogy kis kedvence egy itten dolgozó kőműves fia, azonnal kérdést intézett
atyjához, hogy miért fogja fiát ily korán a dologhoz, holott nem szabadna neki tanít-
tatásának elmulasztásával fia kitűnő természetes eszét parlagon hagyni. Kopácsy
szegénységét adta okul, hogy nincs tehetsége a költséges taníttatásra. Gulden azzal
a reménnyel hagyta el az öreg Kopácsyt, hogy majd kieszközli fia ingyenes tanítását,
sőt élelmezésről és lakásról is fog gondoskodni.

Gulden is szegény fiú volt, s így nem állt tehetségében a fiú összes nevelését
saját erszényéből tenni, hanem elment a kanonokokhoz, kik közöl egyik élelmezést,
másik ruházatot, harmadik az iskolai költségek viselését magára vállalta. Lakást
Gulden adott s a felügyeletet a kis fiúra, magának fenntartotta.

Örömmel vitte hírül atyjának, fia érdekében tett szerencsés eljárását és másnap
mindjárt szárnyai alá vette a 10 éves Jóskát. Gulden védnöksége alatt a kis fiú
iskoláit kitűnő sikerrel végezte, sőt már az első évben is kitűnt tanulótársai közöl.
Sikeres letétele után az érettségi vizsgának a papnövendékek sorába lépett. Ekkor
már védnöke a zalaszántói plébános volt s így kiadásait már az fedezte. Mint pap-
növendék szép jelét adta kitűnő szónoki tehetségének; nem egy ízben bámulták meg
imponáló fellépését.

A két hónapi szünidőt mindig nevelő atyjánál töltötte, kinek tanácsait mindig jó
szívvel vette. Gulden szenvedélyes vadász volt, nevelt fia szórakozásból a tarisznyát
vitte utána.

Elvégezve tanulmányait, a veszprémi papnövelde tanárává neveztetett ki, hol tel-
jes idejét növendékei kiképzésére szentelte. A tanári pálya összes idejét igénybe
vette, s így nem foglalkozhatott kedvenc tanulmányaival. Ez okból egyedüli vágya
volt, hogy plébánossá léve, tanulmányainak élhessen. Kifejezést is adott vágyának
nevelőatyja előtt midőn a szentbékáli plébánia üresedésbe jött, kérve beleegyezést,
hogy pályázhasson, mert biztos kilátása van, hogy ő neveztetik ki. „Hadd csak
Szent-Békált fiam, ott ahol van, ki a tűznél marad, az melegszik. Megbarátkozol a
békáli jó borral, és megfeledkezel magadról, s megfeledkeznek ép úgy rólad is.”

Kopácsy szót fogadott és lemondott pályázási szándékáról.
Rövid idő múlva meghalt a veszprémi városi plébános, és ő neveztetett ki

plébánossá.6 Ekkor látta: mily jó volt atya tanácsát elfogadni. Ezzel vágya is
várakozáson felül teljesült, mert jövedelmező állása mellett elég ideje maradt ked-
venc tudományának, a törvények tanulmányozására. Rövid idő alatt jártas volt nem-

6 1806-ban, 31 éves korában.



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/1

122

csak a jogi tudományokban, de mindenféle vallásban alapos jártassággal bírt.
Tanulmányozta a Koránt, Talmudot (a török és zsidóvallást) stb. A szerencse és a
véletlenség is jutalmazni akarta a fáradhatatlan plébánost, mert alig volt néhány
hónapig ezen új állásában a király azon rendelete folytán, hogy „minden püspöki
székváros plébánosa kanonoki ranggal és jövedelemmel ruháztassék fel”, fiatal
korában elérte a papi pálya aránylag legkényelmesebb állását.7

Mint kanonok és jeles törvénytudós, hamarosan bejutott, mint „praelatus”, a kirá-
lyi táblához, hol rövid idő múlva már, mint hírneves embert ismerték a legfelsőbb
társadalmi körökben is.

Ez időtől fogva a szerencse csillaga vezetője maradt, míg csak el nem érte azon
nagy állást, melyet egy magyar főpap elérhet és mind netovábbat tekinthet.

Meghalt Ambrosy a királyi családból származó hercegprímás. Pesten nagy
készületeket tettek a rekviemhez, melyben a királyi család tagjai, I. Ferenc császár-
ral együtt, részt venni óhajtottak. A leghíresebb szónok, egy nagyváradi kanonok,
bízatott meg a gyászmise utáni szónoklattal; ki azonnal hozzá is látott egy nagy-
szerű gyászbeszéd készítéséhez.

Eljött a gyászmise reggele. A királyi család már majdnem készülőben volt a
gyászmisére, midőn a kanonok, kinek szónokolni kellett volna, üzenetet küldött,
hogy rögtöni rosszulléte gátolja a megjelenésben. Elképzelhetni a papság nagy
zavarát, midőn pár óra választotta el őket a gyászmisétől és nem volt szónok.

A zavar I. Ferenc császárnak is fülébe jutott és kíváncsisággal várta, hogy mily
szónoklatot fognak tartani. A zavart még azon körülmény nagyobbította, hogy
készületlen senki sem merte ezen csiklandós szónoklatot elvállalni. Ekkor Kopácsy
előállt mind annak daczára, hogy a legfiatalabb volt; elvállalta a szónoklatot, társai
örömére és bámulatára.8

A fényes gyászmise után, mely zsúfolásig megtelt előkelő hallgatósággal, a
szószékre lépett Kopácsy, kinek szép alakja és határozott fellépése rögtön megtet-
szett a királyi családnak; mely tetszést csak fokozta gyönyörű rögtönzött beszédé-
vel. A királyi család egész elragadtatással beszélt Kopácsyról, sőt maga Ferenc
császár úgy nyilatkozott; „mihelyt egy püspökség üresedésbe jön, gondom lesz
Kopácsyra.”

Kopácsy barátai már püspököt láttak benne; nem is mulasztották el szerencse

7 1807-ben.
8 A beszéd nyomtatásban is megjelent: Halotti beszéd, melyet fels. és főt. Károly Ambrosiusnak

... ausztriai főherczegnek, estergomi érseknek ... dicső emlékezetére, midőn Pozsonyban a szent
Márton templomában harmadnapi gyászos szertartással tiszteltetnék, 1809. Karácsony-havának.
13. tartott. Buda, 1810.
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kívánataiknak kifejezést adni. Igazuk is volt, mert Fehérvár püspöke meghalt és
Kopácsy neveztetett ki.9

Elfoglalva a főpapi széket, iparkodott megfelelni hivatásának, mert tudta, hogy
az ország szeme rajta csüng és minden tette bírálat alá kerül. Hogy megvolt vele
elégedve az ország, azt bizonyítja azon körülmény, hogy 1 év múlva, 1824-ben,
Makay halála után veszprémi püspökké neveztetett ki.10 Makay halála után éppen
Kopácsyra volt szüksége a veszprémi püspökségnek, ki rendbe hozandja az uradal-
mak nem legjobb karban levő épületeit.

Beiktatása után erélyesen kellett a kormányzás gyeplőjét kezébe venni, hogy
uradalmait megóvhassa további romlástól. Megtekintve összes jószágait, azok
kezelőit rendezte, a munka-képtelen elöregedett gazdasági tiszteket nyugdíjazva,
helyettük fiatal szakképzett embereket nevezett ki. A magtárakat leltáraik után vizs-
gáltatta egy magával hozott ismeretlen emberrel, ki nem egyszer jutott azon ered-
ményre, hogy egyes magtárakban 100-200 mérő gabonával is több találtatott, mint
azt a leltár feltüntette. Így meggyőződött, hogy bizony tisztjei nagyon gyakorolhat-
ták elődje alatt azon szokást: a gabonát púpozott mérővel be- és csapva kimérni. És
ezen különbség mindig a püspök kárára okozta a többletet; mert azt a kezelő tiszt
mellékjövedelmeihez számította, így nem is csodálható, ha egy sümegi ispán 300 frt
fizetésén kívül egyszerű deputációja mellett képes volt az első háztartást, szakács-
nét, szobalányt, szolgálót, dajkát, parádés kocsist, (4 parádés lovat) livrés inast a
hajdún kívül tartani; felesége pedig két hónapon át évenként, Balaton-Füreden első
szerepét játszva, sőt fogatát is magával vive, bőven költekezni. Személyesen bejár-
ta a borral telt pincéket, nem restellte borait minőségük szerint osztályozni, megha-
tározva: melyik eladható, melyik tartatik fenn háztartására.

E pontos gazdálkodás miatt, kik nem ismerték jól, fukar embernek tartották, de
egész más véleményben voltak azok, kik ismerték nemes gondolkozását és nagy-
lelkűségét, vagy kik megfordultak vendégszerető udvarában.

Nemcsak veszprémi, de a sümegi kastélyban is nyílt házat vezetett; gyakran
részesültek Sümeg notabilitásai vendégszeretetében, különösen Kisfaludy Sándor11

elmaradhatatlan volt asztalával, kivel örömmel társalgott Kopácsy; mert barátja volt
nemzetünk irodalmának, sőt neki is volt irodalmi működése, mit eléggé bizonyít
azon tény, hogy már 1831-ben a t. Academia tagjául megválasztotta. Eredeti ki-

9 I. Ferenc király 1821. december 21-én nevezte ki Szent István király városának főpapi székébe,
ám csak 1822 nyarán, Vurum József távozásakor foglalhatta el a székesfehérvári püspöki tisztet.

10 Itt a szerző téved. Kopácsy Veszprém püspöki székét négy év múltán, 1825. augusztus 28-án,
Szent Ágoston napján foglalhatta el.

11 Kisfaludy Sándor (1772–1844) költő, a Himfy szerzője, a bécsi testőrség tagja, a balatonfüredi
színház egyik alapítója. Sümegi háza ma irodalmi emlékmúzeum. 
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nevezését a Kisfaludy Sándor-féle könyvtárunkban megtaláltam és érdemesnek
találom közölni.

(Másolat:)
„Nagyméltóságú valóságos belső titkos tanácsos Püspök és Septemvir

A magyar tudós társaság rendes tagjainak mai napon tartott nagy gyűlésében
Excellentiádat is – a literatúra körül levő ismeretes érdemei tekintetéből, a rendsz-
abásokhoz képest, rejtett votumok többsége által üléssel és vokssal bíró tiszteletbe-

li taggá megválasztotta s ezt ezennel is minekelőtte még majd az, ez iránt becses
nevére kiadandó oklevél megmégyen; hivatalosan azért teszem szíves örömmel

híréül, az alaprajz és rendszabások megküldése mellett, mert a társaság ily
nevekedéssel, kitűzött hasznát és díszét fényleni mindinkább látja.

Vagyok teljes tisztelettel Excellentiádnak
Pesten, februárius 15-ik 1831.

alázatos szolgája: Gr. Teleki József m. p.

Püspök és Septemvir12 KOPÁCSY JÓZSEF úr. Exc

Visszatérve az előbbi tárgyra, mindannak daczára, hogy oly szigorral ellenőrizte
tisztjeit, mégis Kopácsynál szebb jövőjük volt, mint elődjeinél, ki szabad kezet
engedett nékik; mert ki Kopácsyhoz bejuthatott, az biztosítva volt, hogy nemcsak
saját, de családja jövője legjobb kezekbe van letéve.

Mint püspök, csak egyetlen egy eset fordult elő, hogy gazdatisztjét nyugdíj
nélkül elbocsátotta volna, ez pedig Fehér nevezetű páhoki ispánja volt, ki különben
tehetséges ember, de eszét a goromba kifejezések művelésére fordította.

Megtörtént egyszer, hogy Kopácsy szántás ideiében átrándult Páhokra, megte-
kintendő gazdaságát, az ispánt szántásnál találva, kérdi tőle: „hányszor lett ezen föld
megszántva?”

„Egyszer, Excellentiád.”
„Miért nem kétszer?”
„Mert egyszer is jól van.”
„De kétszeri megszántás után többet teremne.”
„Még egy veszprémi püspök se halt még éhen.” – válaszolt rá Fehér lakoniku-

san. E durva válasz mélyen sértette Kopácsyt, de a cselédek előtt, kik e párbeszédet
úgysem hallották, kímélni akarta az ispán tekintélyét és minden szó nélkül
bosszúsan távozott. Ezért a morális prédikációból eléggé kijutott Sümegen az ispán
úrnak.

12 A hétszemélyes tábla bírája.
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Eljött a fertályévi számadás napja. Fehér is beadta számadását. Kopácsy, ki
azokat személyesen szokta átvizsgálni, megütközött beadott számadásának azon
pontján, hogy „200 mérő krumpli elrothadt.” A püspök kérdőre vonva az ispánt, ez
azon választ adta a püspöknek: „máskor méltóságodnak a búcsúztatót is beleírom.”

Ez már több volt Kopácsynak, mint tekintélye elviselhetett volna, habár jó szíve
nem szívesen vette el egy családapa állását, végre habozás után mégis utasította
prefektusát, hogy mondjon fel Fehérnek; de ha bocsánatot kér, úgy dorgálja meg és
helyezze ismét vissza.

A felmondást Fehér könnyen vette, mert meglehetősen megszedte magát és azon-
nal ki is lépett. Azonban könnyen szerzett vagyonát hamar elverve, már pár év
múlva bocsánatot kért Kopácsytól, ki őt megsajnálva, írnoki minőségben befogadta.

A veszprémi püspökség gazdaságát kitűnő karba hozva, nem feledkezett meg
egyházi kötelességéről sem, mely annál nagyobb gonddal járt, mert több év óta az
ország prímás nélkül volt. Rudnay 1832-ben meghalt,13 ki több millió adóságot
hagyva, a jószágokat rossz karban hagyva hátra, így a király nem nevezhetett ki
addig állására senkit, míg ezen adóságot a primacziális vagyona ki nem termi.

Végre 1838-ban az adóságok nagy része letelt, de a gazdaság épületeivel együtt
oly rossz karban állott, hogy szükségesnek látták egy erélyes prímás kineveltetését.

Fel is szóllíttatott a főpapság, kebeléből a legméltóbbakat ajánlásba hozni.
Az ajánlás megtörtént, a jelöltek: Gr. Nádasdy váci, Horváth fehérvári, Szepesy

pécsi és Kopácsy veszprémi püspökök voltak. Mindegyiknek meg volt a maga párt-
fogója, ki igyekezett őt bejuttatni. A mágnás-osztály Nádasdyt protegálta, a nádor
Kopácsyt ajánlotta, Horváthot a népszerűsége ígérte bejuttatni; Szepesy mellett
pedig a papság harcolt erősen.14

A mágnás-osztály, mely erejét megfeszítve, sikeresen oda tudott hatni, hogy
megnyerve a jószívű királyt V. Ferdinándot, kineveztették vele a kabinetbe Gr.
Nádasdyt. A kinevezés még nem volt kihirdetve ugyan, de Nádasdy már oly biz-
tosnak vette, hogy megtéve vásárlásait az örömünnephez, iparkodott ügyeit előre
rendbe hozni. A király aláírás után rögtön stafétát küldött a nádorhoz tudatva vele
elhatározását és kérte az új prímás kihirdetését Magyarországban.

A nádor, mint a levelet átolvasta rögtön kocsira ült és hajtatott Bécsbe V.
Ferdinándhoz, kivel egy óráig beszélgetve, lefestette előtte Magyarország vis-
zonyait; az érseki jószágok elhagyatottságát, és azon véleménynek adott kifejezést,
hogy ily válságos körülmények közt Magyarország prímása más nem lehet, mint
Kopácsy.

13 Az adat téves: Rudnay 1831. szeptember 13-án halt meg. 
14 A kinevezés megtörténte előtt Horváth és Szepesy meghaltak, így a választás Nádasdy és

Kopácsy közt volt.
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Hogy tovább miről beszélgetett a nádor Ferdinánddal, az nem tudható, hanem
annyi bizonyos, hogy egy óra múlva visszavonva Gr. Nádasdy kinevezését Kopácsy
kihirdettetett esztergomi érsekprímásnak, 1838. decemberben. Képzelhetni a
mágnások meglepetését, kik már az új h. prímásban Nádasdyt látták.

Másnap már a veszprémi postára megérkezett a kinevezés, a postamester rögtön
felismerte a levelet külsejéről miután „An meinem Gecheimen Rath, Jósef v.
Kopácsy” stb, volt címezve, a postamester nemes ember levén, rávette díszruháját,
kardosan, személyesen vitte fel e levelet, Kopácsynak, gyanítva, hogy ez lesz
prímási kinevezése. Kopácsy öröm sugárzó arccal vette át a levelet és jókívánatát is
szívesen fogadta. Alig terjedt híre kinevezésének a városban, már a káptalan
küldöttség tisztelgett az új hercegprímásnál. „Amint az isten akarja!” – válasszal
válaszolt nekik. Még aznap megjött a prímási jószágok kezelő igazgatója, hódolatát
kifejezni, kivel hosszasan beszélt a jószágok állásáról, különösen vissza-tetszett
néki, hogy „mennyi gyapjút adnak el évenkint?” a kormányzó azon válasza, hogy
csak 300 mázsát. Holott ő egyik veszprémi püspöki uradalmában két annyit pro-
dukált. Aggodalma meg csak nőtt az által, midőn megtudta a jószágok elhagya-
tottságát, nem különben előtte állt egy hídépítés, mely 12 ezer frtba kerülend; a félig
kész templom és püspöki vár felépítése. Elgondolva, hogy ő már jó 60-as; ki tudja
rendbe tudja-e hozni az uradalmakat, ha mindjárt pár százezer forint szerezményét
rá is fordítja. És végre is, ha rövid idő múlva meghal, fáradságosan szerzett va-
gyonából egy krajcárt sem hagyhat hátra. Rögtön be is adta lemondását a királynak
kellőleg okadatolva.

Egy óra múlva jövő üdvözlőket már nem fogadta el, azon elhatározással, hogy
marad a mi eddig volt.

A lemondás az udvar által nem fogadtatott el, belátva Kopácsy méltó
aggodalmát, az akkoriakban roppant jövedelmet hozó veszprémi püspökség három
évig való bírásának hozzáadásával, kínevezését újból megerősítették.15

15 Kopácsy 1842-ben a következő sorokkal vett végső búcsút veszprémi híveitől: „Ezen veszpré-
mi díszes püspöki megyében születvén, neveltetvén, javaival tápláltatván, viszontag én is teljes
elszánással minden erőmet neki szentelém. Ezelőtt húsz évvel kiléptem ugyan kebléből,
székesfejérvári püspöki egyháznak kormányára rendeltetvén; de alig múlt el három év, s a legfel-
sőbb királyi kegyelmes kinevezés útján, visszatértem mint főpásztor, hogy azóta a gyakran
feltűnő akadályok közt is, éjjeli s nappali gondjaimnak fő tárgya, az Istentől gondviselésemre
bízott híveimnek testi s lelki boldogulásuk volt légyen, ti tudjátok atyámfiai,  mert tapasztaltá-
tok. Nem is lehetett volna előttem semmi kedvesebb, mint kormányomra bízott ezen hajóban az
élet tengerét átevezhetni, melly különben is ezer bajjal, veszélylyel teljes lévén, s rajta a
vergődés úgy is rövid ideig tartván, egyik vagy  másik bárkában végezzük rajta a futást, parányi
a különbség. Az isteni gondviselésnek végzésében máskép vala megírva. Ennek útmutatását
akkor,  midőn az érseki széktől vonakodásom Felséges urunktól el nem fogadtatott, szorgosbnak
ítélvén, engedtem a tőletek elszakasztó hatalmas szózatnak, noha korántsem voltak előttem el-
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Mint hercegprímás, pár év alatt példás rendbe hozta uradalmait, kilenc évig
nagyban előmozdította a vallás ügyét, míg 1847-ben meghalt. Vele elhunyt egy
páratlan főpap, ki utolsó pillanatig megtartotta erélyét és jó szívét. Áldják is emlékét
mindazok, kiknek szerencséjük volt jóságát élvezhetni, és tudományos képzettségét
ismerni. Nemcsak anyagi, de szellemi támogatója is volt a közügyeknek.16
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16 A Magyar Tudományos Akadémián Szilasy János mondott róla – „a haza egyik fő oszlopáról” –
emlékbeszédet. Academiai Értesítő, 1847. november, X. sz. 291–295. 


