
KÓRHAZAINK NÉVADÓI ÉS AZ 
ÉPÍTÉS LEGFŐBB TÁMOGATÓI

I.
A Vaszary Kolos Kórház régi sebészetének előterében egy nagyméretű 

süttői vörösmárvány emléktábla idézi fel a kórház építésére adakozók ne-
veit.

A Kolos füzetek következő két száma rájuk kíván emlékezni, tisztelegve 
előttük.

2015. november 26-án a Fresenius Központ előadótermében „Kórháza-
ink névadói és az építés leg főbb támogatói” címmel tartottunk egy rendez-
vényt az érdeklődők számára, mely a fenti célt kívánta elérni.

A 3 előadást Dr. Székely János az Esztergom-budapesti Főegyházmegye 
segédpüspöke nyitotta meg, majd Kontsek Ildikó a Keresztény Múzeum 
igazgatónője Simor Jánost mutatta be a hallgatóság számára.

Simor János nevét „Simor Kórház”-ként naponta mondtuk ki a rend-
szerváltás óta. Előtte Dobozi úti vagy Vörös Kereszt Kórházként kellett 
emlegetnünk. Valójában Érseki Kórház volt építése 1885 óta és csak há-
ború esetén – mint ahogy erre a XX. században volt példa - vált „közkór-
házzá”. Az Érseki Kórház ezer szállal kötődik a Kolos Kórház történetéhez. 
Kontsek Ildikó egyéni hangú, kiváló előadása nagy sikert aratott a hallga-
tóság soraiban.

Dr. Hegedűs András a Prímási Levéltár igazgatója is előadással tisztelte 
meg a kórházat. Vaszary Kolos munkásságával foglalkozott. Új ismeretek-
kel és szemlélettel gazdagította azt a képet, amely a kórház névadójáról, az 
építés legfőbb támogatójáról él mindannyiunkban.

A kórházkápolna Gönczy termében 5 kanonok képe néz ránk minden 
összejövetelen, amit itt tart a kórház közössége. Osvai László főorvos elő-
adásából a hallgatóság rövid ismertetőt kapott ezekről a nagyszerű egyházi 
vezetőkről, akik élenjártak a kórházépítés támogatásában.

A Kolos füzetek jelen száma az előadásokból szerkesztett változatával 
azoknak készült, akik nem tudtak, esetleg nem akartak eljönni a rendez-
vényre.

„Múltunk tisztelete nélkül, nincs jövőnk”!
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„Szeretet nélkül a kedvesség 
képmutatóvá tesz.”

Szeretettel és nagy örömmel köszöntök mindenkit. Hagy idézzem fel Gyökössy 
Endre református lelkész egy gondolatát, aki azt mondta, hogyha a világból ki-
vonnánk mindazt, ami az evangéliumból fakad, ami a Bibliából, Jézus Krisztus-
ból fakad és termékenyíti meg a történelmünket, akkor az emberi történelemből 
nagyon sok dolog hirtelen eltűnne.

Nem lenne az a fajta európai jogrendszer, amit ismerünk. Nem lenne Európá-
nak az a hatalmas tudományos, kulturális fejlődése, amit szintén az evangélium-
nak köszönhetünk.

Nem lenne Johann Sebastian Bach muzsikája, Mozart zenéje vagy Michelange-
lo Piétája, nem lenne Szent Ferenc, nem lenne boldog calcuttai Teréz anya, sok 
mindennel szegényebb lenne a világunk.

Azt gondolom, hogy mi esztergomiak valami hasonlót mondhatunk el erről a 
városról. Hogyha nem lettek volna benne szentéletű embereink, az Árpád-ház 
nagyjai, ha nem lett volna Vitéz János vagy Mindszenty hercegprímás, Mesz-
lényi Zoltán, boldog Özséb, - de említhetjük a kórház kapcsán Simor Jánost, 
Vaszary Kolost, nagyon sok kanonokot, akik a kórház építéséhez hozzájárultak, 
a városunk szegényebb és üresebb lenne, hiszen ennek a városnak szinte minden 
szögletéhez kapcsolódik az egyház jelenléte.

Nagyon örülök annak, hogy a kórház arra gondolt, hogy fontos ezekre a püs-
pökökre, egyházi személyekre emlékezni és megköszönni nekik adakozásukat. 
Nagyon örülök annak, hogy ma a város és az egyház között a kapcsolat ennyire 
jó. Mind a két oldalról nyitottak vagyunk erre.

Két rövid írást hoztam, amelyek azt a lelkületet próbálják visszaadni, amely 
egy-egy érsek szívében lehetett, amikor például anyagilag áldozott a kórházra.

Tudjuk, hogy Vaszary Kolos rengeteg jó célra adakozott, nem is csak Eszter-
gomnak, de szülővárosának, Keszthelynek is. Kifejezetten jótékonykodó érsek-
ről, hercegprímásról van szó.
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Ezt a lelkületet fogalmazza meg ez az egyszerű szavakkal megírt, de szívhez 
szóló vers:

Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság ke-
gyetlenné tesz, szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz, szeretet nélkül a becsüle-
tesség kevéllyé tesz, szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz, szeretet nélkül a hit 
fanatikussá tesz, szeretet nélkül az élet értelmetlen, ám szeretetben élni boldog-
ság és öröm.

Hálát adunk a jószívű, jólelkű esztergomi főpapokért, akik tudtak adni az er-
szényükből, akik gondoltak a szegényre, a betegre.

Azért is gyűltünk össze, hogy merítsünk a példájukból és olyan esztergomiak 
legyünk, akik tudnak és akarnak segíteni a szegénynek, a gyöngének, a beteg-
nek. Köszönjük azt, hogy ezért a kórház nagyon sokat tesz. Kívánom a kórház 
minden kedves munkatársának és a betegeknek is a Jóisten bőséges áldását.

Dr. Székely János

Áldja meg az Isten
Mind a két kezével,
Aki szíve szerint
Jót tesz a szegénnyel.
Nem nézi, látják-e:
Szel a kenyeréből,
Nem bánja, tudják-e:
Ad az erszényéből.
Áldja meg az Isten
Áldatlan ne hagyja,
Aki a didergő
Nyomort betakarja;

Tűzhelye melegét
Ki megosztja véle,
S árvának, özvegynek
Szerető testvére.
Áldja meg az Isten,
Sose ejtsen könnyet,
Ki a szegényt szánja
S könnyeket törülget. 
Míg törli a részvét
Selyemkendőjével, 
Áldja meg az Isten
Mind a két kezével!

                                                   (Pósa Lajos)
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A szentgyörgymezői kórház alapítójának, 
Simor János érsek életrajza

Szülőháza már nem áll, de a székesfehérvá-
ri székesegyház falára áthelyezett emléktábla 
méltón őriz az elszármazott főpap emlékét, aki 
1813. augusztus 23-án kispolgári család gyer-
mekeként látta meg a világot. Nővérei és rajtuk 
keresztül a tágabb rokonság sorsát, elsősorban 
a fi atalok taníttatását, egész életében szívén 
viselte Simor János. Ő maga alsóbb iskoláit, 
majd a gimnázium első éveit Székesfehárvárott 
végezte. 

A középiskola felsőbb osztályait Budán foly-
tatta, majd immár papi pályára készülve, Po-
zsonyban fejezte be. Mielőtt 1836 októberé-
ben pappá szentelték Nagyszombatban és a 
bécsi Pázmánumban tanult, majd közel három 
évig Pesten élt, tanult és dolgozott, mint teréz-
városi káplán, valamint egyetemi hittan és szó-

noklattan tanár. Az 1838 márciusának közepén pusztító,  nagy pesti árvíz ide-
jén, melyre a Szent Teréz templom falán is emlékeztet egy derékig érő vízszintet 
jelölő márványtábla, az ifj ú Simor János csónakon járta a környéket, hogy lelki 
és élelmiszer segélyt nyújtson a károsult híveknek. Egy kortárs életrajzírója arról 
is beszámolt, hogy sűrűn látogatta máskor is a súlyos betegségben szenvedőket. 
1840-ben prefektusként tért a Pázmáneumba s rövidesen megszerezte a teoló-
giai doktorátust is a bécsi egyetemen.

1842 júliusában Kopácsy József prímás, érsek a bajnai egyházközséget bízta 
Simor gondjaira. Az ifj ú pap plébánosi tevékenységének központjába a gyer-
mekek tanítását, nevelését állította. Az ekkor elgondolt oktatási programjának 
teljesítéséhez később, magas egyházi méltóságai idején nyújthatott igazán ha-
tékony segítséget, amikor 1874-ben személyesen nyitotta meg a támogatásával 
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megépített népiskolát. Az alapító nevét viselő intézmény ma is működik. 1846-
től az esztergomi szemináriumban a már végzett fi atal papoknak tartott dogma-
tikai és jogtörténeti előadásokat. Kopácsy érsek halála (1847) után a káptalani 
helynök titkára lett, majd az új érseket, Scitovszky Jánost szolgálta ugyanebben 
a hivatalban. 

1850-től a Bécsben tanuló, tehetséges fi atal papok felsőbb oktatását és tanul-
mányaik szervezését, mint az Augustineum egyik, a hagyományok szerint min-
denkori magyar igazgatója. Egyházjogi és történeti szakcikkeit német nyelvű 
folyóiratokban jelenttette meg. Ezzel egy időben az osztrák oktatási és kultusz-
miniszter, Leo Th un is egyre sűrűbben vette igénybe Simort tanácsadóként fő-
ként a magyar ügyekkel kapcsolatban. Állami és egyházi szolgálatai jutalmául 
rövidesen székesfehérvári kanonokká, címzetes széplaki apáttá nevezte ki a csá-
szár és egyúttal előbb minisztériumi, később miniszteri tanácsossá lépett elő. 

Simor az 1848-49-es forradalmat még Esztergomban élte meg, de a megtor-
lás éveiben már a császárság központjában dolgozott. Tevékenységének irányát 
elsősorban az egyház érdekei határozták meg, de emellett a kormányzati körök-
ben kitanulta a politikai, hivatali eljárások, döntéshozatalok bonyolult rend-
szerét és alkalma nyílt a nemzetközi, különösképpen a szentszéki diplomáciába 
betekinteni. A korszak legfontosabb egyházpolitikai, gazdasági és kulturális 
kérdéseit a történészek a magyar egyház jogállására, anyagi helyzetére, az ok-
tatás szervezésére vonatkozó témakörökben szokták megjelölni. Simor minisz-
tériumi munkásságát az osztrákpártiság jelzőjével szokták illetni. Halálakor 
született, utólagos  megemlékezések ezt a pár évet is úgy ítélik meg, hogy még-
iscsak hazafi as lelkülettel végezte hivatali feladatait a későbbi főpásztor. Segített 
megtartani az egyház gazdasági javadalmazását, illetve megerősítette a magyar 
nyelvű oktatást a nagyszabású, birodalmi szinten egységesítő tanügyi reformok 
közepette. Adriányi Gábor kutatásai rávilágítanak a simori hivatali tevékenység 
kettős arculatára. Példaként hozza fel a történész, hogy 1854-ben, Rómában 
Th un miniszter megbízásából Simornak egyenesen az elöljárója, Scitovszky 
János érsek hiteltelenítése volt a feladata. A politikai és erkölcsi értelemben 
vitatható ténykedésnek -a fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint- sike-
resen eleget is tett a Simor. 1855-ben a szentszék olyan konkordátumot kötött 
Ausztriával, mely a magyarországi egyházmegyékre nézve több ponton is hát-
rányosnak mondható. Scitovszkynak tovább kellett folytatnia kellett a harcát a 
egyházfők jogállása és más ügyekben.
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1857 februárjában  a győri püspöki széket adományozta Simor Jánosnak a csá-
szár, s ezen döntését néhány héten belül a pápa megerősítette. Scitovszky érsek 
Esztergomban szentelte püspökké. Jelmondatának a „Sub tuum preasidium” 
(Oltalmad alá) szavakat választotta. Ezek a legrégebbi, ókeresztény korból fenn-
maradt Mária imádság kezdő szavai és Simor Jánosnak a Szent Szűzhöz való kö-
tődésére utalnak. Címerének középső, fő alakja maga Mária, mint a Szeplőtelen 
fogantatás. Ez utóbbi Mária dogma kimondása (1854) a Simor által igen nagyra 
becsült IX. Piusz pápa nevéhez fűződött és igen aktuális volt.

Győrben az oktatás színvonalát akarta mindenek előtt növelni. A megfelelő 
papnevelés sikerét ún. kis (más szóval: gyermek-) szeminárium felállításával 
szándékozta megalapozni, s javított a nagy szeminárium oktatási körülményein 
is. Az egyházmegye gazdasági vezetését megreformálta, s ennek következtében 
növekvő jövedelmét a papképzés támogatásán túl a világi hívek javára működő 
oktatási és szociális intézmények létrehozásával segítette. Meghívta az Isteni 
Megváltóról Nevezett Nővéreket Bécsből, hogy telepedjenek le az egyházme-
gye másik jelentős városában, Sopronban. A nővérek szegények, árvák és be-
tegek gondozását vállalták a város területén, majd néhány évtized alatt több 
más közeli településen nyitottak óvodát, árvaházat, kórházat. 1899-1900-től 
pedig már óvónőket és tanítónőket is képeztek Sopronban. 1862-ben Győr-
Szigeten a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdáját, iskoláját és kórházát alapította 
meg a püspök. Ezek utóbb megszűntek, de emléküket a helyiek a mai napig 
ápolják. Esztergomba 1858-ba költöztek be az Irgalmas nővérek és itt létesült a 
tartományfőnökségük is. A rend feloszlatásáig (1952) kulcsszerepet játszottak a 
város szinte valamennyi szociális és kórházi létesítményének a működtetésében.

Simor János már püspökként jelentős művészeti munkálatokat végeztetett. 
Ezen feladatok irányítását Lippert József építészre bízta, akivel még Bécsben 
ismerkedett meg és személyes jó viszonyuk életre szóló hivatali kapcsolattal 
egészült ki. A püspök körlevélben szólította fel az egyházmegye papságát arra, 
hogy „a templomokban elhelyezendő képek szépészeti szempontból is kifogásta-
lanok legyenek.” A felújításokat, új képek, kegyszerek beszerzését anyagilag is 
támogatta. Leghíresebb munkája a széktemplomában történt a Héderváry ká-
polna megújítása volt, ahol Szent László középkori fej ereklyetartóját is őrzik. 
Az üvegablakok elkészítésére Fertőrákoson önálló műhelyt alapított.

Az Ausztria és Magyarország közötti viszony rendezésére irányuló további 
politikai egyezkedések szintén bevonták Simor Jánost, melynek egyértelmű 
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jele volt 1865-ben a császári titkos tanácsossá történt kinevezése. Az országban 
erősödtek a törekvések a magyar alkotmány helyreállítására, ezekkel szemben 
szerette volna a bécsi udvar Simor Jánost a maga oldalára állítani. Az érintett 
kifejezett ellenkezését fi gyelmen kívül hagyva őt jelölte az uralkodó az 1866-
ben elhunyt esztergomi érsek helyére. Kinevezése már a következő évben, 1867. 
január 20-ra esett. Simor érsek első szentmiséjét a Bakócz kápolnában mutatta 
be Mária tiszteletére. A Kiegyezés néven ismert történelmi átalakulás rövidesen 
megtörtént. Visszaállt a monarchián belül a magyarság alkotmányos független-
sége. A politikai megállapodások látványos megpecsételése volt I. Ferenc József 
császár magyar királlyá koronázása Budán, melyet a hagyományok szerint az 
esztergomi érsek végzett el. Az uralkodó bizalmát élvező főpap kiváló taktikai 
érzékkel tudott változtatni korábbi nézetein, ha azt új keletű érdekei megkí-
vánták. A következő években minden energiáját latba vetette például a hivatali 
előjogainak megtartása érdekében, az egyház anyagi biztonságának megőrzése 
céljából illetve az egyház által irányított mindenféle szintű oktatás megerősíté-
sében. 

Adrányi Gábor foglalkozott részletesen Simornak és a magyar püspöki karnak 
az 1870-es I. Vatikáni Zsinaton játszott szerepével, ahol is szembefordultak a 
pápa azon szándékával, hogy kimondja a tévedhetetlenség dogmáját. A zsinati 
határozat végül nem egyezett meg Simor véleményével, de a főpásztor mégis 
azonnal elfogadta és kihirdette egyházmegyéjében. Az addig elodázott bíborosi 
kinevezési jóváhagyását is megkapta 1873-ban a Szentszéktől.

Simor János legtöbb jótékonysági, kulturális jellegű alapító, támogató tevé-
kenysége az utolsó, esztergomi éveire esett. 1867 és 1891 között kiváló érzékkel 
szervezte újjá a primácia gazdálkodását. Bevételeit, melyeket kimutathatóan a 
papság segítésére, intézmények fenntartására, felújításokra, új építkezésekre, ér-
tékes beszerzésekre fordította többszörösére növelte a rendelkezésére állt közel 
25 év alatt. A célszerűséget, az akkoriban modernnek számító új növényfajták, 
termelési módok, különösen a gépesítés bevezetésén fáradozott. Személyes irá-
nyítása alatt hatékony, gazdatiszti rendszer működtette a birtokokat.

1876-ban mintegy 200 család veszítette el otthonát az újra pusztító árvízben. 
A főpásztor népkonyhát állított fel, ahonnan hónapokon át etették a rászoru-
lókat a Simor nővérek védnöksége alatt működő nőegylet közreműködésével. 
Bár maga szerényen, egészségesen, rendszeres sétákkal élt, naponta szerény reg-
gelit és ebédet fogyasztott a vacsorát mellőzte, mégsem kerülték el a betegségek 
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sem. 1872-ben Podhraczky Frigyes, bécsi orvos 
kizáródott sérvvel megoperálta. Egyik reggeli 
miséje után lett rosszul és először Feichtinger 
Sándor városi és káptalani főorvos vizsgálta 
meg és életveszélyesnek ítélte a főpap állapotát. 
Tapasztalt szakember által elvégzendő, sürgős 
műtétet javasolt. Távirati úton a legnevesebb 
orvosakat értesítették, így másnap már meg is 
érkezett egyikük és végrehajtotta az elkerül-
hetetlen beavatkozást. Egy hónap kényszerű 
pihenés után a beteg első útja a Bakócz kápol-
nába vezetett, hogy hálát adjon felépüléséért. 
A főszékesegyházat értékes kegyszerekkel is 
megajándékozta, melyek egyikén latin nyelvű 
feliratban örökítette meg az alkalmat: „… orvos 
által a halál torkából kiragadtatván, hálából Is-
tennek készítette … Simor János hercegprímás”. A 
következő éveben, amikor a bíboros kalapot is 
elnyerte és egy római címtemplomot kellett vá-
lasztania a Tiberis szigetén álló Szent Bertalan 
templomot nem csupán azért jelölte ki maga 
számára, mert ott őrizték a főegyházmegye 
védőszentjének, Szent Adalbertnek ereklyéit. 
Volt egy másik kimondott indoka is, miszerint 
a legendája szerint megnyúzás által mártírhalált 
szenvedett apostolhoz hasonlóan ős is komoly 
kínokat állt ki a hasi műtétje során, de ő Isten 
irgalmából életben maradhatott. Innentől a 
hosszabb útjaira orvosi kíséretet is kért magá-
nak. 

Az 1870-es évek második fele a kezdeti gaz-
dasági nehézségek leküzdése, a prímási gazdál-
kodás rendbetétele után már az építkezésről, 
jelentős és maradandó alkotások létrehozásá-
ról szólt. A felívelő korszak egészen a neveze-
tes aranymisés ünnepségekig tartott (1886). 

 Simor János szobra a 
Bazilikában
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Lippert Józsefet bízta meg a Bazilika építésnek befejezésével. Ennek során el-
készült az impozáns, nyolc oszlopos főhomlokzat kapuépítménye, valamennyi 
szobrászati díszével. Kijavították a belső térben a beázások okozta súlyos ká-
rokat. A teljes belső, neoreneszánsz stukkódíszt elkészítették, s megépítették a 
Bakócz kápolna stílusos kupoláját. 1882-re készült el Pázmány Péter hatalmas 
carrarai márvány szobra. A kupolatér másik oldalán ma látható, hasonló mé-
retű Simor szobrot 1891-ben rendelte meg a gyászoló káptalan Stróbl Alajos 
szobrásztól. A Keresztény Múzeum 1875-ben 300 képpel nyílt meg a Főszé-
kesegyházi Könyvtár (ismert nevén: Bibliotheka) emeleti termeiben. A művek 
egy részét kortárs festőktől vásárolta a mecénás, ahogy folyamatosan szerzett 
be Itáliából reneszánsz darabokat, de a főegyházmegye középkori használaton 
kívüli, vagy veszélyeztetett emlékeit is begyűjtötte. Az érseki rezidenciát elődei 
terveitől eltérően nem a Bazilika mellett építette meg, hanem egy kényelmeseb-
ben megközelíthető, az időjárás viszontagságainak kevésbé kitett helyen a Vízi-
városban, az egykori jezsuita rendházat bővíttette elegáns városi palotává. Eb-
ben nem csak egyházkormányzati hivatalok, lakosztályok kaptak helyet, hanem 
a gyűjtemények is. Egyre gyarapodó állományával ideköltözött a Keresztény 
Múzeum és speciálisan kialakított helyet kapott a prímási levéltár és Simor har-
mincezer kötetes magánkönyvtára is. Megnyitotta a Főszékesegyház kincstárát 
is a nagyközönség előtt. A régi ötvöstárgyak, liturgikus textiliák mellé vásárolt 
számos régi darabokat, olyanokat, melyekhez hasonlók a török hódoltság előtti 
időkben lehettek Esztergomban, de sajnálatos módon elpusztultak.

Az egyházmegye sok-sok 
templomának felújítását tá-
mogatta, felszereléseket vá-
sárolt. A korabeli sajtóból és 
az életrajzírásokból tételesen 
tájékozódhattak a hívek költ-
ségek felől. Ugyanígy nyilvá-
nosságra hozták a szociális 
célú kiadásokat is. Ha össze-
hasonlítjuk a publikált téte-
leket a könyvelési adatokkal, 

 Simor Kórház
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azt láthatjuk, hogy a megőrzött számlák, szerződések, számadások adataival 
általában megegyeznek. 

Az iskolák, a papnevelés működésének biztosítása, új intézmények felállítása 
végig kísérte Simor János egész életét. A szegények, árvíz és tűzkárosultak segé-
lyezése (akár az egyházmegye határain túl is) kiemelt tétel volt az ún. „nemes 
célú áldozatok” között. A róla elnevezett érseki kórház 90.000 forintba került 
1884-ig, az átadásig, majd 1888-ban újabb 44 ezer forintos alapítványt tett a 
fenntartás biztosítása érdekében. 

A Simor kórház történetét és leírását az utóbbi időben többen közölték, így 
most inkább csak a jelentőségére hívjuk fel a fi gyelmet. Ekkor már volt Eszter-
gom városának kórháza, de ez az intézmény a prímási uradalmak egészségügyi 
ellátását volt hivatott ellátni. Békében 50, háború idején 90 ágyat tudott mű-
ködtetni. Tervezésében és igazgatásában eleinte Rapcsák Imre doktor játszott 
vezető szerepet. A két emeletes épület, a kiszolgáló házakkal gyönyörű díszkert 
és szőlőskert szélén áll, s mai napig tetszetősnek tűnik. Sajnos az utóbbi időben 
nem kapott méltó feladatot, üresen áll.

A székváros központi kórházához képest kisebb méretű, de minta értékű kezde-
ményezés történt Bajcson. A község az egyik érseki uradalom központja. Simor 

nyári rezidenciát építtetett 
itt magának, mely méreteit 
tekintve messze elmaradt 
az esztergomi székháztól, 
mégis szívesen időzött itt a 
meleg hónapokban. 1885-
ben kisebb kórházat hozott 
itt létre, mely ugyan mind-
össze 6 ággyal bírt, de a 
hozzá tartozó ápolónővel, 
orvossal, gyógyszertárral 
együtt ingyenesen szol-
gálta a birtokon dolgozók 
és családjuk javát egészen 
1920-ig.

Kisebb összegekkel folya-
matosan támogatta a kor 
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gyógyítással foglalkozó szerzeteseit. Az egyik legnagyobb tételről a pozsonyi 
Erzsébet apácák leégett kórházának újjáépítése kapcsán olvashatuk (10.000 fo-
rint).

Simor János hercegprímás tevékenysége összességében az alkotások, támoga-
tások sokszínűségével jellemző. Öncélú költekezéssel a kortársai nem vádolták, 
s az utókor sem róhat fel neki egyetlen felesleges kiadást sem. Személyiségét a 
szerteágazó nagy tudása, rendkívüli diplomáciai tehetsége, kiváló vezetői ké-
pessége, mellett szerénység, egyszerűség jellemzi. Humoráról számos anekdota 
is fennmaradt. 1891. január 20-án reggeli sétája után magas lázzal ágynak esett. 
Betegágyánál újra megjelent Rapcsák doktor, Feichtinger doktor és Bécsből 
idesietett Podhraczky is. Segíteni már nem tudtak. Három nap múlva megszó-
lalt a Bazilika nagyharangja, hogy hirdesse a főpap halálhírét. Az érsek utolsó, a 
halálos ágyán kimondott mondatai közül egy a gondoskodására, takarékosságra 
jellemző példát így örökített meg az Esztergom és Vidéke című lap 1891. évi 
január 23-án megjelent számában:  

Midőn a hercegprímás már egészen megtörött, az orvosságot forró theában vette 
be. A komornyik gyorsan akarván haldokló ura utolsó parancsát teljesíteni, nagy 
sietséggel öntötte a forró italt egy kis üvegpohárba. A hercegprímás, aki eszméle-
ténél élénk fi gyelemmel kísérte a hálószoba minden eseményét, a komornyik felé 
fordult s a lassan telő pohárra mutatva, így szólott: - Tegyetek kanalat abba a 
pohárba, mert mindjárt megreped!
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Válogatott irodalom:
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Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, 
esztergomi érsek

 

Vaszary Kolos 1832-ben született Keszthe-
lyen, egy hatgyermekes család legfi atalabb 
gyermekeként. A keresztségben a Ferenc nevet 
kapta. Édesapja Vaszary Ferenc szűcsmester 
volt, akit nyolc éves korában veszített el, ezután 
édesanyja nevelte. A szükséget szenvedő család 
sokat köszönhetett a kiváló történésznek, Fej-
ér Györgynek1 , aki alapítványt tett szülővárosa 
szegényei számára és ebből a Vaszary család is 
részesedett. Ez a jótékonykodás mély benyo-
mást tett a kis Ferencre.  

Középiskoláit Keszthelyen a premontreiek 
gimnáziumában végezte. Két napi gyalogút 
után jelentkezett a Balatonfüreden tartózkodó 
Rimely Mihály főapátnál és kérte felvételét a 
bencés rendbe. A Kolos nevet felvéve belépett 
a Szent Benedek-rendbe és 1847. szeptember 

15-én megkezdte teológiai tanulmányait Pannonhalmán. Itt tette le ünnepélyes 
fogadalmát is 1854-ben, majd 1855-ben pappá szentelték.

Ezután két évig - 1854 és 1856 között - a komáromi bencés főgimnázium taná-
ra volt, majd öt évig Pápán tanított. 1861-ben került Esztergomba, ahol nyolc 
gyümölcsöző évet töltött el. A kiegyezés előtt részt vett a társadalmi és politikai 
életben, egyesületeket alapított, amikor az még veszéllyel járt. Kiváló szónok 
volt. Akár Pápán, akár Esztergomban tűnt fel gyűléseken, felhangzott a kiáltás: 
„Halljuk Vaszaryt!”

A magyarországi bencés rend történetében 1867-ben elsőként szerzett okleve-
les tanári címet történelem-földrajz szakon.
1  Fejér György (1766 – 1851) székesfehérvári egyházmegyés pap, az Egyetemi Könyvtár igaz-

gatója végrendeletében a keszthelyi árvák számára 46 ezer forintot; az ottani iskolának ösz-
töndíjakra 4000 forintot hagyott.
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Szeretetével, nagy tudásával kivívta diák-
jai tiszteletét, amint egyik tanítványa írta 
róla: „Mindnyájan rajongtunk érte. Szi-
gorú, de igazságos és végtelenül lelkes tanár 
volt. Kivált történeti óráinak örültünk. Fi-
atal szívünket senki sem tudta olyan lelke-
sedésre lobbantani, mint ő. Magyarázatai 
nyomán csupa láng, csupa rajongás voltunk 
a hazáért.”2 Ezért is köszöntötte őt egykori 
esztergomi tanítványa, Baross Gábor köz-
lekedésügyi miniszter mély megbecsülés-
sel: 

„Szemünk előtt áll a tudós tanár, amint 
bölcs szavakkal hirdeti a tudományt, átvezet 
a múlton s annak magasztosságát, árnyolda-
lait egyaránt kimutatja. Az élet becsét úgy 
ítéli meg, amint hazafi as munkában telik 
az el. Főméltóságodnak tanítványai nem is 
lehettek rossz tanulók, mert nemcsak a tan-
tárgy érdekességével, hanem tudományossá-
gával s szíve jóságával is megnyerte őket. Sohasem tellett kedve a gyengébb tanuló 
megbélyegzésében, hanem atyai jóindulatával rábírta hibájának pótlására, való-
ban mestere volt tanítványainak a szó legnemesebb értelmében.”  3

Az igazi tudós tanár megtestesítője volt. Tankönyvet, számos tanulmányt írt. 
A várnai csatáról szóló műve4  még parlamenti visszhangot is keltett 1883-ban. 5  

Élete következő állomása Győr volt, amikor 1869-ben az ottani bencés gimná-
zium igazgatója és a rendház főnöke lett. Az ő idején (1869–1885) épült fel a 
győri főgimnáziumi épülete. Erre az időszakra tehető betegségének kezdete is, 
gyenge egészsége miatt fürdőkbe járt, gyomorbántalmak kínozták. 6 

 Rendtársai 1885. április 28-án pannonhalmi főapáttá választották meg. Át-

2 Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. Bp., 1970., 332.
3  Kőrösi László: Vaszary Kolos. Bp, 1895., 82-83
4 I. Ulászló esküszegése és a várnai csata,1864 A várnai csata (Pest, 1864); 5I. Ulászló 

esküszegése és a várnai veszedelem (Győr, 1884);
5 Keményfy K. Dániel: Vaszary Kolos 1853- 1905. Esztergom, 1905., 46 – 47.
6 Keményfy: i. m., 55.
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vette a zalavári apátságot a göttweigi apátságtól és egyesítette a pannonhalmi 
főapátsággal. Nagy gondot fordított a közép- és népiskolai tanügy fejlesztésére. 
Zalaszentivánon és Zalaapátiban új leányiskolákat létesített és vezetésüket az 
irgalmas nővérekre bízta. Ekkor létesült Kiscellben is új leányiskola. Varsány-
ban és Tömördön is új iskolákat emelt. Stílszerűen megújíttatta a régi apát-

sági templomot Tihanyban; 
restauráltatta a tényői, péterdi, 
ravazdi, bársonyosi, szentiváni 
templomokat, Nagyradán pe-
dig új templomot építtetett. Je-
lentős összegből modernizálta 
a pannonhalmi főmonostort. 
Házi távírót és telefont szerel-
tetett be. 

Emelte az oktatás színvonalát 
azzal, hogy teológiai katedrát 
csak az kaphatott, aki Inns-
bruckban vagy Pesten a Hit-
tudományi Karon doktorátust 
szerzett. Tanáraitól elvárta, 
hogy ne csak a rendi főiskolán, 
hanem az állami egyetemeken 
is szerezzenek oklevelet, amely-
re –amint azt említettük - ő 
maga mutatott példát.

A rend birtokain a gazdálko-
dást a kor követelményeihez 
igazította és ehhez megfelelő 
épületeket emeltetett. A rend 
tulajdonában levő balatonfü-
redi fürdőt, amely kedvelt nya-
ralóhelye volt, nagy költséggel 

Vaszary villa Balatonfüreden
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újból berendezte és a közönség kényelmére való tekintettel gazdagon felszerel-
te. Maga számára pedig villát építtetett.7 Mindezekből pedig az látszik, hogy 
Vaszary Kolos pannonhalmi főapátként gondos gazda és bőkezű mecénás volt.

Simor János bíboros 1891. január 23-án bekövetkezett halálával az esztergo-
mi érseki szék megüresedett. Mivel a dualizmus korában az uralkodó főkegy-
úri jogát a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésén keresztül 
gyakorolta, a főpapi kinevezések előkészítése a magyar kormány feladatkörébe 
tartozott. A kormány potenciális jelöltje Samassa József egri érsek lett, míg a 
Szentszék Hidasy Kornél szombathelyi püspök kinevezését szerette volna elér-
ni.8  Hosszas és meddő egyeztetések után október elejére a kormány is belátta, 
hogy nem tarthatja tovább üresedésben a prímási széket, s az egyházpolitikától 
magát teljesen távoltartó Vaszary Kolos pannonhalmi főapát jelölésére gondolt. 
Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter október 8-án közölte bizalma-
san Vaszaryval a kormány e szándékát, aki először visszautasította azt, majd 
Csáky rábeszélésére végül beleegyezett jelöltetésébe.9

Érseki kinevezésére 1891. október 27-én került sor, majd 1892. február 7-én 
püspökké szentelték. Nem sokkal később, 1893. január 16-án megkapta a bíbo-
rosi kalapot is.

Jó pásztorként nagy hangsúlyt fektetett a pasztorációs tevékenységre. Már ér-
sekségének első évében, 1892-ben, felállította a Budapesti Helynökséget. A hit-
élet elmélyítésére csak Budapesten 8 templomot építtetett. Támogatta a szerze-
tesrendeket. Pesten letelepítette a lazaristákat, domonkosokat, Notre-Dame de 
Sion apácákat, Esztergomban a Szatmári Irgalmas Nővéreket. Az ifj úság meg-
mentése érdekében szorgalmazza a Szent Imre Egylet fölkarolását, támogatta a 
katolikus egyesületeket. A plébániák helyzetének megismerésére 1911-12-ben 
egyházlátogatásokat tartott, amelyre előtte 60 évig nem volt példa.

Szűz Mária nagy tisztelője volt, akiben mindig Magyarország oltalmazóját lát-
ta. Ezért a millennium alkalmából, 1895-ben az ő kérésére engedélyezte XIII. 
Leó pápa a Magyarok Nagyasszonya ünnepét (október 8.). Fontosnak tartot-
ta, hogy hívei elé példaképeket állítson. Ezért kezdeményezte a kassai vértanúk 
boldoggá avatását, s ezt 1905-ben siker koronázta.

Vaszary Kolos kormányzásának időszakára esik az egyházpolitikai harc és a li-

7 Kőrösi: i. m. 246-247
8 Meszlényi: i. m. 328. 
9 Keményfy:  i. m., 78-79. 
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berális házassági törvény elfogadása. A házasságnak polgári szerződéssé történő 
átminősítését, ezáltal felbonthatóvá tételét Vaszary a családok védelmében is 
elutasította, hiszen a „család azon forrás, melyből az állam élete fakad; azon sejt, 
melyből a nemzet testszövezetté képződik; a család azon veteményes kert, mely a 
társadalom polgárait és az egyház híveit termeli.”10 Mindebből következik, hogy 
a családok felbomlása a társadalomra is bomlasztólag hat. A parlamenti vitá-
ban a hercegprímás hatalmas beszédben utasította el a polgári házasságot: „Mi 
katholikusok igen is alkalmazkodni tudunk hazánknak megváltozott viszonyaihoz; 
de a hit és erkölcs dolgában sem egyesek akarata, sem a nemzetek intézményei, sem 

a század korszelle-
me előtt meg nem 
hajolhatunk, mert 
az emberi eszmék, 
erkölcsök, elvek, 
rendszerek, törvé-
nyek ellenmondók, 
változók, mulan-
dók, de az Isten tör-
vényein és igéretén 
alapuló katholikus 
egyházunk hit- és 
erkölcselvei mara-
dandók, azok nem 
csupán a múlté, 
nemcsak a jelené 

és a jövőé, hanem az örökkévalóságé.-Maga az Ur mondotta: hogy az ő igazsága 
megmarad örökké.

Ép azért, ami bennünk ideiglenes, mulandó, azt szívesen átadjuk, feláldozzuk 
vagyonunk; szívünk, életünk, földi királyunké, földi hazánké; de lelkünket nem ad-
hatjuk oda, mert az égi királyunké, Istenünké, égi hazánké, az örökkévalóságé! (…) 
Az előadottak alapján nem fogadhatom el a törvényjavaslatot, mint katholikus, 
mert egyházam hitelveit sérti s ezáltal rést üt a lelkiismeret szabadságán; nem 

10 Keményfy: i. m., 121. 

Kolos Kórház
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fogadhatom el, mint polgár, mert előre látom az erkölcsi és anyagi hátrányokat, a 
közerkölcsiség meglazulását, a családi életnek megingatását, a nő és gyermekek sor-
sának bizonytalanságát (…) végre nem fogadhatom el állásomnál fogva, amelyet, 
midőn elfoglaltam, esküt tettem egyházam fejének képviselője előtt, hogy hű leszek 
egyházamhoz; esküt tettem királyom előtt, (…) hogy hű leszek hazámhoz s most 
felvetem itt a kérdést; hűtlen leszek-e én hazámhoz, ha e törvényjavaslatot ellen-
zem? Nem leszek hűtlen! Hűtlen leszek-e egyházamhoz, ha e törvényjavaslatot 
elfogadom? Igen, hűtlen leszek! Én tehát a törvényjavaslatot meg nem szavazha-
tom.”11  

A hallgatóságra mély benyomást tett a beszéd, amint egy kortárs írta: „Csodá-
latos ennek az éterikus fi nomságú embernek szónoki hatása. Kristálytiszta nyíltsá-
ga és őszintesége sohasem téveszti el hatását.”12 A hercegprímás felszólalása után a 
főrendiház 1895. május 7-én a törvényjavaslatot elvetette. A kormány azonban 
nem tágított, és elérte, hogy a főrendiház törvényt elfogadta és az 1895. októ-
ber 1-jén életbe lépett.

Az egyházpolitikai harcban elszenvedett kudarc még inkább a jótékonykodás 
irányába fordította. 1895-ben tett 50 ezer koronás felajánlásával lehetővé tette 
egy új közkórház alapítását Esztergomban (ma Vaszary Kolos Kórház). A kór-
háznak eredetileg a Szent István Kórház nevet szánták, de a képviselők az érsek 
iránti hálájuk jeléül a Kolos Kórházra keresztelték. Az új kórházat 1902. január 
6-án adták át, de mivel a prímás nem tudott részt venni a ceremónián, szeptem-
ber 1-jén egy külön zárókő-letételi ünnepséget rendeztek neki. Ekkor Vaszary 
ugyanazzal a prímási címeres kalapáccsal érintette meg a zárókövet, és áldotta 
meg az épületet, mint amit Rudnay Sándor is használt a bazilika alapkőletéte-
lekor.

Lemondott az esztergomi dunai hídvámról s így lehetővé tette a vashíd épí-
tését. 1895. szeptember 28-án ő áldotta meg a Mária Valéria hidat. 1896-ban 
ő adományozta az esztergomi belvárosi plébániatemplomnak a Szent Pétert és 
Szent Pált ábrázoló főoltárképet, unokaöccsének, Vaszary Jánosnak a művét. 
1896. május 3-án a millenniumi ünnepségek alkalmából a hálaadó szentmisén 
emlékezetes beszédet mondott a királyhoz, a királynéhoz és a nemzethez. En-

11 Keményfy: i. m.,  117-118
12 Ernyei Lajos: Három magyar prímás: Simor János, Vaszary Kolos, Csernoch János 

1867-1927 (Amint én ismertem őket). Bratislava, é. n., 35.
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nek központi gondolata - kard szerezte meg, kereszt tartotta fenn e hazát - mára 
szállóigévé vált. 

Sokat tett egyházmegyéje tanügyének fejlesztéséért is. A főtanfelügyelői hi-
vatalt újjászervezte, Esztergomban óvónőképző intézetet és gyakorlóiskolát 
alapított, rendezte és emelte az érseki tanítóképző-intézeti tanárok fi zetését. 
Mint bencés tanár különös gondja volt az iskolákra. Támogatta a lévai, modori, 
hegybányai és selmecbányai iskolák bővítését. A katolikus tanítók árva- és me-
nedékházára 10 000 forintos alapítványt tett. Egykori iskolájában, a keszthelyi 
premontrei gimnáziumban 50.000 K alapítványt tett a legméltóbb diákok ju-
talmazására. Szülővárosában, Keszthelyen 100.000 K alapítványt tett a legsze-
gényebb családok segélyezésére.

Támogatta a plébániákat, az ő 156.237 koronás támogatásával épülhetett fel 
Verebély díszes temploma13 . Aranymiséjéig (1905) Vaszary Kolos 6.541.389 
koronát juttatott közcélokra14  Ezek az elszámolt tételek. Saját jövedelméből 
tett adományait nehéz felmérni, mert ezekről pontos kimutatás egyelőre nem 
ismert. Ez az összeg évi – 100.000 K-ra tehető.15  Sétáin a budai várban mindig 
koldusok tömege kísérte és addig nem tágítottak mellőle, míg pénztárcája ki 
nem ürült.

Vaszary jótékonykodásának mértékére kortársai is felfi gyeltek, sőt az egyház-
kormányzatának utolsó éveiben tapasztalt gondokat visszavetítették, olyan 
fényben tüntetve fel Vaszaryt, hogy rosszul gazdálkodott. 

A helyzet részletes vizsgálata érdekes gazdaságtörténeti tanulmány lehetne, 
röviden annyit elmondhatunk, hogy a Főegyházmegye kb. 95.000 katasztrális 
hold16 nagyságú birtokait Simor idejében a gazdatisztek irányításával művelték 
meg, míg Vaszary alatt bérlőknek adták ki nagyobb részét. Nem ismert azonban 
az a tény, hogy Vaszary a birtokokat jelentős, a Főegyházmegye éves jövedelmét 
meghaladó hátralékkal vette át.  Az így megörökölt terhet azonban évenként 
törlesztve kifi zette. Vagyis nem volt felelőtlen, nem gazdálkodott rosszul. Eb-
ben segítségére volt a prímási javak főkormányzója Lóskay Jeromos OSB is, akit 
Vaszary Pannonhalmáról hozott magával. Az ő 1898-ban bekövetkezett halá-
la után tisztét Vaszary László vette át.17 Vaszary Kolos kormányzásának utolsó 
13 Meszlényi: i. m., 344.
14 Keményfy: i. m., 154.
15 Keményfy: i. m., 152-153. 
16 Vaszary beiktatásakor, 1891-ben, 94.465 k hold az érseki birtokok nagysága. Dóka 

Klára: Az egyházi birtokok Magyarországon a XVIII-XIX. században. Bp., 1897., 138.
17  Kőrösi László szerint ez az összeg 1.000.000 Ft volt, szemben a kb. 900.000 Ft bevétellel. 

Kőrösi: i. m.  256-257., 269.
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éveiben tapasztalt gazdasági nehézségek egyik fontos oka lehetett amúgy is tö-
rékeny egészségének megrendülése. Amint Meszlényi Antal írja, „aranymiséjé-
nek idejére, 1905-re, vegetatív vezetékei felmondták a szolgálatot”.18  Egészségi 
állapotát legszűkebb környezete ismerte csupán, a nyilvánosság pedig azt érzé-
kelte, hogy a hercegprímás egyre kevesebbszer látható és egyre több időt tölt 
Balatonfüreden.  

Miután az 1912. évi bécsi Eucharisztikus Kongresszuson nem vett rész, magá-
ra vonta az uralkodó, Ferenc József neheztelését, amit azzal tetőzött be, hogy 
nem volt jelen a véderőjavaslat felsőházi vitáján 1912. június 15-én. Zichy János 
kultuszminiszter hibázott, amikor engedte kiszivárogni a birtokokon tapasz-
talt hiányosságokat. Ezeket a híreket pedig a sajtó felkapta. Végül maga Zichy 
javasolta a lemondatást, hallva Ferenc József rosszallását a bécsi Eucharisztikus 
Kongresszus után.

Vaszary alázatos szerzetesként nem ellenkezett, hanem 1912. október 27-én 
lemondott esztergomi érseki méltóságáról; ezt követően balatonfüredi nyaraló-
jába vonult vissza, ahol főként történeti tanulmányaival foglalkozott.

A világ azonban nem hagyta pihenni, kormánybizottságot neveztek ki az érse-
ki javadalmak kezelésére, hogy a felhalmozódott adósságot behajtsák. Azonban 
súlyos túlzásokba estek. Így nem engedték a földben lévő termények kiszedését 
a régi bérleti szerződések alapján, vagyis megakadályozták a bevételek befolyá-
sát. Gróh József joggal mondhatta, hogy Vaszaryt követeléseire nézve holtnak, 
tartozásaira nézve azonban élőnek nyilvánították.19  Az eset megalázó jelene-
tekkel volt tarkítva, mivel a bizottság a bíboros hálószobájában lévő tárgyakat is 
összeírta, miközben a főpap kezébe temette arcát és sírt. Az eljárás a kortársakat 
is felháborította: „Ősz fejével ráborult lelkiismeretének vánkosára, mely annyi ke-
serű csalódás és tapasztalat után nyugalmat ígért és adott, mert tiszta volt. Igen, ő 
több nyugalmat, több tisztességet szerzett magának önként vállalt szegénységében 
és elvonultságában, mint a Brutusok sikerükben.” 20

Ezt a lelki megrázkódtatást sokáig nem bírta és száz évvel ezelőtt, 1915. szept-
ember 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Végakarata szerint szülővárosában, 
Keszthelyen temették el. Sírjára VII. Gergely sírfeliratának  kezdő szavait 

18  Meszlényi: i. m. 347.
19 Meszlényi: i. m. 351. 
20 Ernyei: i. m. 43.
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vésték: „Szerettem az igazsá-
got…”21 A folytatást elhallgat-
ta. Földi maradványait – mivel 
útépítés miatt a sír és környéke 
felszámolásra került – Lékai 
László bíboros 1981-ben Esz-
tergomba hozatta és a bazilika 
altemplomában a többi prí-
más mellé temettette.

Szép emléket állított Vaszary-
nak Krúdy Gyula Nyárutó 
a prímásnál c. novellájában. 
„Füreden egy csendes villában, 
amely oly halk, mint az óra ke-

tyegése, a homokember szendergésbe ringat egy életében szentté, mártírrá válott 
aggastyánt, Kolost, Magyarország egykori hercegprímását. (…) Megható alakja 
Magyarországnak Vaszary Kolos. Gyűlölködés, lárma, hangos jel, (…) nélkül élte 
életét. Ama régi, falusi ereszek alatt ringó bölcsők fölött repkedő ábrándozásnak 
volt a megtestesítője, hogy a szegény ember fi ából prímás lehet Magyarországon. 
(…) Vajon mit gondol majd egykor Kolosról, életéről, furcsa öregségéről a historikus 
fantázia, amely szereti kitalálni, ami volt és ami nem volt?”

Száz év után Krúdy kérdésére nyugodtan válaszolhatjuk, hogy úgy emléke-
zünk Vaszary Kolosra, mint melegszívű jótevőnkre. Sokan talán azt mondják, 
hogy maradandó nagy alkotásokban nem örökítette meg nevét. Az ilyen ki-
jelentés nem gondol a felépített és renovált templomokra. Iskolákat alapítani 
nem maradandó cselekedet-e? A Szatmári Irgalmas Nővéreket is ő telepítette le 
Esztergomban, térítésmentesen adva nekik azt a területet, amelyet ma is magu-
kénak mondhatnak, és ahol iskolájuk működik. Vajon a nyomor és a betegség 
megszüntetésén fáradozni nem maradandó-e? Vajon nem maradandó alkotás-e 
ez a kórház, melyet ő alapított, és amely az ő nevét viseli? Úgy gondoljuk, hogy 
mindezekkel ércnél maradandóbb emléket állított magának. Nekünk pedig kö-
telességünk jótevőnk emlékét ápolni.

Hegedűs András
21 Amavi iustitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio. = Szerettem az ig-

azságot és gyűlöltem a jogtalanságot, ezért halok meg száműzetésben. Utalás a 45. (44.) 
zsoltár 8. sorára. 



21

A kórház építését támogató kanonokok

Az új esztergomi kórház építését főpapok is támogatták. Ismerkedjünk meg 
velük:

BOLTIZÁR JÓZSEF 1821. február 2-án 
született a Pozsony megyei Szentjánoson. Elő-
ször Nagyszombaton, majd 1839-től Bécsben a 
Pázmaneumban sajátította el a teológiai ismere-
teket.

1844. július 15-én-ben szentelték pappá és 
Ujlakra került. 1847-ben már esztergomi hely-
nöki iktató, majd hercegprímási szertartó.

1851-től levéltáros, 1 év múlva pedig titkár. 
Egyházi pályájának további állomásai: 1854. 
pápai káplán, 2 év múlva selmecbányai plébá-
nos. 1874. október 3-tól lett esztergomi kano-
nok, ugyanakkor Selmecbánya országgyűlési 
képviselője is volt. 1882-től pápai prelátus.

1896-tól nagyszombati érseki helynök. 2600 koronával járult hozzá az új 
kórház építéséhez.

1900. szeptember 2-án az Országos Orvosszövetség Esztergomban tartotta 
soros kongresszusát. Ennek keretében került sor az épülő új kórház alapkő le-
tételi ünnepségére. Az esemény bevezetőjeként szentmise volt a Bazilikában, 
melyet Boltizár József celebrált. Az alapokmány szövegét, melyet az épülő ká-
polna oltára alatt helyeztek el, a főpapság részéről Walter Gyula és Boltizár 
József írta alá. A megépült kápolnát is ő szentelte fel 1902. január 6-án.

A főpap ott volt az új kórház zárókő letételi ünnepségen is, 1902. szeptem-
ber1-én. A régi sebészet épületében ma is látható zárókövet Vaszary Kolos 
szentelte meg.
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Az ünnepség 
végén a herceg-
prímás kezébe 
vette azt a prí-
mási címerrel 
ellátott kala-
pácsot, melyet 
Rudnay Sán-
dor hercegprí-
más a Bazilika 

alapkőletételénél is használt, megérintette a márványlapot a következő szavak 
kíséretében: „Állnak e falak a szenvedő emberiség áldására”.

A korabeli híradások megörökítették a meghívott illusztris vendégek vala-
mennyi hasonló megnyilvánulását.

Boltizár József a következőket mondta:
„Imaszerű sóhajom az, hogy mindazok, akik testi bajaikban ezen, a felebaráti 

szeretet adományaiból felépült hajlékban gyógyulást keresnek, azt Isten kegyel-
méből el is nyerhessék.”

Elismert és népszerű egyházi személyisége volt Esztergomnak. Számos egylet 
és egyesület elnöki és tiszteletbeli elnöki funkcióját vállalta el.

1894. július 15-én tartotta 50 éves áldozári jubileumát, 1904. július 14-én 
pedig gyémántmiséjét.

1905. május 16-án életének 84. évében hunyt 
el. Sírja a Bazilika altemplomában található.

CSÁKY KÁROLY EMMÁNUEL, kö-
rösszegi és adorjáni gróf, 1852. július 24-én 
Sopronban született.

(Kőrösszeg Nagyváradtól nyugatra közvetle-
nül a mai román-magyar határon, a Sebes-Kőrös 
partján fekszik)

A Csákyak, ősi magyar család, a honfoglalók-
tól származtatták magukat. A XIV. századtól 
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már oklevelekkel bizonyítható jelenlétük. Se szeri, se száma a magyar történe-
lemben a Csákyak szereplésének.

Nevezetes tagja volt a családnak Csáky István (1570-1605), aki az erdélyi 
hadak fővezére volt, és 3 feleségétől született 9 gyermeke biztosította a család 
fennmaradását Ő szerezte meg a família számára a fogarasi várat, Szádvárt és 
Sáros várát is.

Csáky Miklós (1698-1757) az esztergomi érsek volt 6 éven keresztül 1751-
től haláláig. Bács-Bodrog, Pozsony, valamint Esztergom vármegye főispáni 
tisztét is betöltötte. Pozsonyban nyugszik a Szent Márton székesegyházban.

Csáky Albin volt, aki a császár mellett szignálta – Bécsben 1891. október 27-
én - az alábbi okiratot:

„Vallás és közoktatásügyi miniszterem előterjesztésére: Vaszary Kolos Ferenc, a 
Szent-Márton hitvalló és püspökről nevezett pannonhalmi Szent-Benedek rendű 
főapátsági egyházkerület főpásztorát Pannonhalmának és a magyar szent koro-
na alá tartozó Szent Benedek rendű összes apátságok főapátját és örökös elnökét, 
Magyarország hercegprímásává és esztergomi érsekké kinevezem.”

Visszatérve az esztergomi kórház építésére adakozó életére:
Édesapja Csáky Manó gróf, édesanyja pedig Buddens Karolina volt. Termé-

szetesen nagy gondot fordítottak a Csáky gyerekek, így Károly nevelésére. Egy 
ideig házi tanítója volt a Sopronban teológiai tanulmányait végző Gyurátz Fe-
renc, aki később a dunántúli evangélikus egyház püspöke lett.

Csáky Károly a gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után az esztergomi 
papnevelő intézetben hallgatta a hittudományokat.

1875. július25-én szentelték pappá. Rövid ideig Tardoskedden ( Érsekújvár-
tól 14 km-re északnyugatra ) lett segédlelkész, majd érseki udvari káplán.

1881-ben Esztergom-királyvárosi plébánosnak választották meg. 1885-ben 
pozsonyi, 4 évvel később esztergomi kanonok. Mint ilyen, kötelességének 
érezte, hogy támogassa az új kórház építését. Hogy nagylelkű adakozását nem 
csupán a kanonok társaihoz való csatlakozás motiválta, azt a későbbiekben, 
Vácott is bizonyította.  1917-ig 1,1 millió koronát áldozott egyházmegyéje 
gyarapítására.

Esztergomban ő volt 1893-tól a Szent Erzsébet Jótékony Egylet elnöke. En-
nek a Nőegyletnek a tagjai 19.504 korona 83 fi llért gyűjtöttek össze az új köz-
kórház építésére. Az ő nevüket is megörökítette a márványtábla.
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1900-ban Schuszter Konstantin halála után váci püspökké neveztetett ki. Új 
székhelyére magával vitte dr. Rapcsák Imrét, aki addig az esztergomi érseki 
kórház igazgató főorvosa volt.

1906-ban X. Pius őt, és utódait följogosította a pallium viselésére.
1913-ban ujjászervezte az egyházmegyei papi nyugdíjintézetet, melyet ő ho-

zott létre. Elrendelte, hogy minden pap köteles 2 évenként lelkigyakorlaton 
részt venni. Új helyet adott a székesegyház kincstárának és rendszeresen gya-
rapította azt.

A Dóm alatti altemplom bejáratának új kialakítását ő rendelte el.
Hiteles pásztora volt nyájának. Figyelme mindenre kiterjedt.
Feljegyezték, hogy azt a Savanyú Jóskát - a hírhedt betyárt - akit életfogytig-

lan börtönre ítéltek, 22 év rabság után az ő közbenjárására engedték szabadon.
50 ezer koronás alapítványt tett a süketnémák intézetében. 200 ezer koronát 

biztosított a váci elemi iskola fejlesztésére. Az iskola, a Váci Karolina Katolikus 
Általános Iskola, 1990 óta idézi Csáky Károly édesanyjának, Buddens Karoli-
nának emlékét.

Kőrösszegi és adorjáni gróf Csáky Károly püspök beírta nevét a Vaszary Ko-
los Kórház, Esztergom, Vác, és a magyar egyháztörténet jelentős alakjai közé.

GRAEFFEL JÁNOS édesapja esztergomi tanító volt, és fi a is itt született 
1833. augusztus 6-án. Középiskoláit is Szent Ist-
ván városában végezte el, majd, mint főegyház-
megyei papnövendék a teológiát a fővárosban 
hallgatta.

1856. szeptember 16-án szentelték pappá. Rö-
vid ideig Szomoron volt káplán, majd a Nagy-
szombati Érseki Katolikus Gimnázium tanára 
lett. A nagymúltú gimnázium fenntartója 1852-
től az esztergomi érsek volt. Scitovkszky János 
érsek a bencések távozása után a tanítást egyház-
megyei papokra bízta.

1876-ban Graeff el János Hidassy Kornéltól – 
aki számos esztergomi kötődéssel rendelkezett, 
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és korának egyik igen jelentős egy-
házi személyisége volt – vette át az 
iskola irányítását, és a konviktusi 
(„egyházi diákotthon” ) vezetését.

32 éven keresztül működött 
Nagyszombatban.

1888-ban pozsonyi, 1890-ben 
esztergomi kanonok lett.

1891-től viselte a zoborhegyi 
apát címet.

(A zoborhegyi apátságot Szent 
István idejében alapították. 1896. 
augusztus 20-án itt avatták fel a 
történelmi Magyarország 7 millenniumi emlékművének egyikét. A 20 méter 
magas gránitobeliszket Csehszlovákia létrejöttekor a csehszlovák hadsereg fel-
robbantotta) 

1907-től lett apostoli főjegyző.
Hosszú élettel ajándékozta meg a Teremtő, hisz 90 évesen hunyt el Eszter-

gomban. 1922. október 10-én temették el a Bazilika altemplomában.
Keveset tudunk életéről, személyiségéről, de azon egyházi vezetők közé tar-

tozott, aki kötelességének érezte, hogy elősegítse az új esztergomi kórház létre-
jöttét, és ezért 2000 korona adományt tett erre 
a célra.

Az esztergomi PÓR ANTAL téren levő - ma 
már meglehetősen rossz állapotban levő - Szent 
Antal szobor előlapján már alig olvasható fel-
irat: Padovai Szent Antal könyörögj érettünk, a 
hátlapon pedig: 

Emlékül emelte Pór Antal kanonok egykoron 
1910.

A szobor megrendelője tehát - ma úgy mon-
danánk: fi nanszírozója - Pór Antal volt. Neve 



26

ismerősen cseng az esztergomiak fülében. A városban teret neveztek el róla 
1948-ban.

Pór Antal volt a Bazilika előtti „Magyarok nagyasszonya” szobor mecénása 
is. Ezt a szobrot Kiss György készítette el. A 3,7 méter magas posztamensen 2 
m magasságú bronzszobor áll. A Bazilika felőli oldalán a felirat:

Vaszary Kolos, Bíbornok Hercegprímás, Esztergomi Érsek, emlékére állíttat-
ta, Pór Antal Kanonok, 1905-ben

Pór Antal édesapja, Bauer József, a Bazilika építési felügyelője volt. Fia 1834. 
október 18-án született az Érseki-Vizivárosban. 

A szabadságharcban honvédként vett részt és Világosnál, mint fi atalkorút 
egyszerűen elbocsátották.

Scitovszky hercegprímás vette fel papnövendéknek. Tanulmányait Pozsony-
ban, majd a bécsi Pázmáneumban folytatta. Azok befejezése után a nagyszom-
bati érseki főgimnázium tanára lett, de előtte bölcsészeti tanulmányokat is 
végzett Bécsben.

1864-ben magyarosította nevét. 1872-től esztergomi plébános. 1875-1881-
ig Esztergom szab. kir. város országgyűlési képviselője volt. 1880-tól címzetes 
apát, majd 1893-tól kanonok.  A Főegyházi könyvtár prefektusa és az Eszter-
gomi Történelmi és Régészeti Társulat elnökei tisztét is ellátta.

Történetírói munkásságának kedvelt témája az Anjouk-kora.
Nagy Lajosról írt művével lett a Tudományos Akadémia tagja.

Saját költségén állította fel a 
Bazilika előcsarnokában Nagy 
Lajos szobrát csakúgy, mint Pa-
dovai Szent Antalét.

1902. szeptember 2-án a kór-
ház zárókőletételi ünnepségén ő 
is kezébe vette azt a prímási cí-
merrel ellátott kalapácsot, amit 
Rudnay Sándor hercegprímás 
használt a Bazilika alapkőletéte-
lénél. Megérintette a márványla-
pot és a következőket mondta:
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„Mint Esztergom fi a, egykoron plébánosa és országgyűlési képviselője, mindig 
szívemen hordom szülővárosom gyarapodását.”

1911. szeptember 8-án halt meg.
Halála után 200 000 koronás vagyonát az árvaházra hagyta.
Méltó arra, hogy nevét minden esztergomi ismerje, emlékét megőrizze!

 WALTER GYULA 1855. február 19-én 
született Selmecbányán. Középiskoláit Eszter-
gomban végezte el, és ettől kezdve élete szoro-
san összefonódik a várossal, bár még néhány év 
még eltelik, mielőtt Esztergomba kerül. A te-
ológiát Bécsben végezte el, és 1877. december 
22-én szentelték pappá. Rövid ideig káplán volt 
Börzsönyben és Komáromban, majd a Szapáry 
családnál gyermeknevelői feladatokat látott el. 
Gróf Szapáry Gyula ekkor pénzügyminiszter, 
később közlekedési, majd földművelésügyi mi-
niszter is volt. 1890-ben 2 évig miniszterelnöki 
feladatokat is ellátott.

Walter Gyula 2 évig okította a Szapáry gyere-
keket, majd rövid érsekújvári kitérő után hittanító lett az esztergomi apácák 
nevelőintézetében. 1882-től az esztergomi tanítóképző tanára. Folyamatosan 
halad előre az egyházi hierarchiában. 1883-ban teológiai doktor, 1890-ben 
igazgató az esztergomi tanítóképzőben. 3 év múlva érseki titkár. 1896. szept-
ember 19-én lett kanonok. 1897-től főtanfelügyelő, majd püspök, prelátus-
kanonok. Részt vett az Országgyűlés Népjóléti és Munkaügyi bizottságában 
is.

Számos fontos tisztsége mellett kiterjedt irodalmi és népnevelői munkát is 
végzett. Tagja volt pl. a Magyar Sion szerkesztőbizottságának, számos ima-
könyve, és szentbeszédei jelentek meg nyomtatásban.
Walter Gyula, mint tanítóképzői igazgató az esztergomi kereskedő if-
jak betegsegélyző egyletének vezetését is ellátta, később ő lett az Országos 
Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár Esztergomi elnöke is.
2000 koronával támogatta az új kórházépítés ügyét Esztergomban, de nem 
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csak anyagi segítséget nyújtott, hanem elvállalta a kórházépítő bizottság irá-
nyítását is. 
Az alapkő letételi ünnepségen a következőket mondta:…
„Bizonyítéka ez alapkő letétele azon ténynek is, hogy az a város, amelynek terü-
letén egykor a haza leg jelentékenyebb kulturális és jótékony intézményei virágoz-
tak, hű maradt hagyományaihoz. …
Szolgáljon buzdítással a legkésőbbi nemzedéknek is arra. Hogy a város minden 
irányú jólétéért, emelkedéséért, felvirágoztatásáért őszintén lelkesüljenek!”….
A Walter Gyula által vezetett bizottság szorosan felügyelte 1900 nyarától az 
építkezés befejezéséig az új kórház megszületését. Összesen 62 alkalommal 
üléseztek. Az elnök minden tekintélyét latba vetette, hogy időre elkészüljön 
a kórház.  Storno freskót rendelt a kápolna díszítésére, de gondja volt, hogy 
könyvekkel lássa el az intézményt. Egyházi gyűjtést rendezett. Pannonhalmá-
ról kapta a legtöbb olvasnivalót.
1902. január 6-án volt a hivatalos felavatási ünnepség. Ezen Walter Gyula rész-
letesen beszámolt a bizottság működéséről. Az ünnepi beszédéből idézek né-
hány gondolatot:
…”Nemcsak áldásokat fognak azonban e falak árasztani, hanem hirdetni fog ják 
azt a fenkölt gondolkodást, azt a nemes emberbaráti érzületet is, amely nem riad 
vissza az áldozatoktól, ha azokat magasabb értékek sürgetik.”
Kicsit szégyenkezve olvashatjuk a beszéd befejező részét:
…”Hirdetni és biztosítani fog ják időn és enyészeten át a nagylelkű adományozók 
nemes tettei iránt azt a fogyatkozást nem engedő hálát és elévülhetetlen köszö-
netet, amelyet a bőkezű jótevők előtt a legkésőbbi unokák nevében is hangoztatni 
szerencsés vagyok.”
1929. június 25-én hunyt el. Síremlékét a Bazilika altemplomában kereshetjük 
fel.

Osvai László dr.
Felhasznált irodalom:
Osvai László: Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház története 1902-2002
Osvai László: Az esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 1892-1902
Szállási Árpád: A szegényháztól a kórházig
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