
Meszlényi Antal

A MAGYAR KATOLIKUS HIERARCHIA
REFORMTÖREKVÉSEI A REFORMKORSZAKBAN

A XVIII. század eszmeáramlataiban szellemi vonalon a racionaliz
mus, az állampolitikában az uralkodói abszolutizmus tört fel a delelőre.

Mind a kettő ellentétbe jutott a vallási életrend, illetve egyházi berendez
kedés addig érvényesülő formáival. A racionalizmus úttörői az emberi
ész mindenhatóságát képviselték és hirdették. Az államrezon abszolutista
megjelenése három ágat is hajtott. .

A franciának legtöbbet emlegetett képviselője XIV. Lajos volt, aki
nek egyházpolitikája "gallikánizmus" néven vonult be a történelmi köz
tudatba ezzel a négy cikkelyével : 1. politikai kérdésekben a pápák sem
miféle joghatóságot sem gyakorolhatnak a koronás fők felett, tehát azok
alattvalóit sem oldhatják fel hűségesküjük alól; 2. az egyetemes zsinat a
pápa fölött áll; 3. az utóbbi hatalmát ezenkívül korlátozzák még az egye
temes egyház által elfogadott kanonok s Franciaországban még külön a
gallikán jogszokások ; végül 4. a pápai döntések még hitbeli kérdésekben
sem változhatatlanok, hacsak az egyetemes egyház hozzá nem járult
azokhoz.

• A gallikánizmus ikertestvérét a Habsburg-birodalom akkori országai
ban, tehát nálunk, is, II. Józsefről "jozefinizmusnak" nevezték el. Az ural
kodó a saját teológiája szerint hívő embernek vallotta magát, devoltaí
rlánuseszméktöl" telített államtanácsosai. élükön Kaunitz Vencel kancel
lárral, elfogadtatták vele, hogy a "római egyházfő" joghatósága egyedül a
aogmatikus tételekre terjedhet ki, dogmának viszont csupán az a tan
tétel tekinthető, amely kimondottan isteni és nem csupán emberi rendel
kezésen alapszik. Erre támaszkodva az uralkodó oly aprólékosan szólt
bele rendeleteivel az egyház belső életébe, még a legegyszerűbb szertartá
sokba is, hogy II. Frigyes porosz király gúnyosan a római szentbirodalom
,Jősekrestyéseként" emlegette.

A harmadik ág a "febroniánizmus" volt. Ez az egyházpolitikai irány
zat, mint ismeretes, nevét meghirdetőjének, Hontheim Miklós trieri fel
szentelt püspöknek írói álnevéről ("Febronius") kapta. Ez is a pápai ha
talmat kívánta csökkenteni, de az előbbi kettőtől abban különbözött, hogy'
ennek a hatalomnak megosztását nem a világi uralkodók, hanem a püs
pökök számára igényelte. Utóbbiaknak oly bőségesen, a pápának viszont
ely szűkmarkúanmért, hogy a pápának csupán tiszteletbeli elsőbbséget tu
lajdonított, egyébként pedig nem tekintette sem többnek, sem kevesebb
nek, mínt bármely más püspököt.

A saját portánkon maradva emlékezhetünk arra, hogy az egyháznak
Rómától való függetlenítése az uralkodói "placetum", a "tetszésjog" felú
jítását hozta magával. Ennek értelmében a pápa és a külföldönélő rend
főnökök intézkedéseit csak abban az .. esetben lehetett foganatosítani, ha
ahhoz az uralkodó megadta beleegyezését. Tőle függött az itteni szerzetes
főnökök érintkezése is generálisaikkaI. Az uralkodó szűkítette a pápai
felmentéseket, és a kinevezett püspökök eskümintájában szintén az állam
érdekeit sarkította ki. A Rómától ilyen módon elvont egyházi élet fel-

.. ügyelete az ún. "comrnissio ecclesiastica"-ra szállt át. Ennek hatáskörébe
került az időközben megüresedett magasabb egyházi javadalmak keze-
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lése, s az innen folyó jövedelmek hováfordításának meghatározása. Javas
latokat nyújtott be a megüresedett püspöki székek betöltésére és újabb
plébániák felállítására, Ugyancsak neki kellett gondoskodnia a felosz
latott rendek ingó és ingatlan vagyonának átvételéről s abból a "vallás
alap" létesítéséről. Nagyrészt ez az utóbbi rendelkezés tette lehetövé új
plébániák és lelkészségek alapítását, amelyek száma lassanként túlhalad
ta az ezres számot. Betöltésük nem okozott különösebb nehézségeket, mert
a régi keretből kiesett szerzetes papok bőven álltak rendelkezésre. Azok
nak közűlűk, akik előregedtek vagy egyébként munkaképtelenné váltak,
nyugdíjat folyósítottak. Formát változtatott a papnevelés is, mert az egy
házmegyeí papneveldéket felváltották az ún. generális szernínáriumok.

A régi életkereteknek ez a megváltoztatása nem kis nyugtalanságot
keltett a hierarchia soraiban. Figyelemmel erre, az államhatalom meg
hagyta a katolikus vallás álLamjogi elsőségét.IUgyanakkor a görögkele
tieknek és a protestánsoknak türelmi rendeletével biztosította a teljes és
szabad vallásgyakorlatot, nem különben az állampolgári jogegyenlőséget.

Az errefelé vezető utat megnyitotta a zsidók ellitt is, kiemelve őket get
tóba zártságukból.

Nem kétséges, hogy II. József újításaiban sok korszerű és hasznos re
form is volt, csupán az eljárási mód nem bizonyult szerenesésnek. Állarn
politikai vonalon hazánkban a megvei és városi törvényhatóságok fordul
tak ellene, egyházpolitikája pedig a hierarchia tagjai közt támasztott el
lenérzést. Voltak a hierarchiában is, akik helyeselték és pártolták az ural
kodó intézkedéseit, de a tekintélyesebb rész nagyon is riadozott tőlük.

Utóbbiak közé tartozott SziLy János szombathelyi, Esterházy Károly egri
püspök s még inkább Batthyány József esztergomi bíboros-prímás.
Batthyány - igaz, hogy névtelenül - még latin és francia nyelvű röp
iratot is adott ki ll. József ellen, mondván, hogy a poklossággal sújtott
ószövetségi Oziás király sorsára jut, ha nem hagy fel az egyházi ügyekbe
való illetéktelen beavatkozásával. II. Józsefet azonban a névtelen fenye
getés éppoly kevéssé ijesztette meg, mint az országszerte tapasztalható
kedvezőtlen jelenségek. Még VI. Pius pápa sem tudta 1782. évi látogatá
sakor elhatározásaiban megingatni. Az uralkodó csak életének utolsó
napjaiban jött rá, hogy bármennyire tiszták és segíteni akarók voltak
szándékai, alattvalói nem értették meg. Önvádakkal telten 1790 elején
visszavonta egyházi intézkedéseit is, kivéve az új lelkészségek létesítését
és a türelmi rendeletet.

Az általa képviselt irányzat azonban úgyszólván halála után jutott
teljes kiérést szakaszába. Második utódjának, I. Ferencnek mindenható
rninisztere, Metternich, Kaunitzhoz hasonlóan nagytehetségű államférfiú
volt, vallási nézetei azonban még inkább a liberalizmust tükrözték. A be
következett francia-forradalmi és napóleoni időkben a mozdulatlanság po
litikáját követte és a katolikus hierarchiát is csak ebből a szempontból
értékelte. Az uralkodó másik bizalmasát, Baldacci Antalt az akkori idők

nunciusa, Severoli úgy ítélte meg, mint az egyház "esküdt ellenségét". A
nagyjavadalmakat hosszú éveken át nem töltötték be, csak azért, hogy a
császári kamara ilyen módon is jövedelmet szerezzen. Az egri p~pökség
Esterházy halála (1799) után öt, a váradi püspökség az 1809. évet köve
tően tizenkét, az esztergomi érseki szék Batthyány után elsőízben nyolc
évig (1800-1808) állt üresen. Utóbbira a király ekkor unokaöccsét, KároLy
Ambrus főherceget nevezte ki, az alig 23 éves fiatalember azonban egy
év múlva tífuszban meghalt, s utána 1819-ig ismét gazdátlan lett az esz
tergomi főegyházmegye.
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Miért egy nemzeti zsinat?

Nem csoda, ha ilyen körűlmények között az egyházi fegyelem is na
.gyon meglazult. Papok és ezerzetesek gátlás nélkül léptek be a titkos és
tiltott társulatokba, így a rózsakeresztesek, az illuminátusok vagy néme
tesen aufkleristák, és a szabadkőművesek soraiba. Eckhariit Sándor
A francia forradalom eszméi Magyarországon című könyvében olyan szer
zetesekről is tud, akik a szabadkőműves páholyban vezető szerephez ju
tottak. Mondanunk sem kell, hogy a rendi szabályzat teljes semmibevé
tdét jelentette ez. Növekvő szabadosság mutatkozott a világi papok kö
rében is. A szemináriumokban a komoly.abb egyházias jelleg az előljárók

és tanárok nagy részéről lekopott. Belevetették magukat a racionalista
sodrásba és harcra keltek mindenféle "ortodoxia" ellen, ahogyan ezt a
dogmatika vonalán Koller József és Fejér György, a szentírástanban pe
dig Alber János és Tumpacher József heves vitái kirívóan szemleltették.

Ilyen nevelés és beállítottság igen gyenge pásztorokat adott a hívő

népnek. Köznapokon csak a buzgóbbak rniséztek, a breviárium végzése a
régmúlt emlékeként jelentkezett, a vasárnapi és ünnepnapi prédikációk
alig mentek túl az üres szócséplésen, a gyóntatószékek az év legnagyobb
részében vagy a sekrestye sarkában porosodtak, vagy apadiáson szúva
sedtak. S amilyen volt a pásztor, olyan lett a nyáj is. Az ún. úriosztály a
templomot inkább csak kívülről ismerte, s a gyakorlati hitélettől teljesen
távol maradt. Az egyszerű nép vasárnap és ünnepnap még eljárt misére,
de ezt is inkább engedelmességből és megszokásból tette, szentségekhez
Titkán járult s a bőjti parancsokkal sem sokat törődött.

Akadtak természetesen egyháziak, akik nemcsak mélyen átérezték
'és fájlalták, de ígehirdetésük, valamint írásaik és teológiai műveik útján
-orvosolni is próbálták a helyzet visszásságait. Ilyen volt a szervita Szaicz
Leó, a pálos Alexovics Balázs s a két hajdani jezsuita, Csapodi Lajos és
Molnár János, főként pedig 2sivics Mátyás pécsi kanonok, előzőleg pesti
-egyetemi tanár.

Átgondolt fellépésre azonban csak 1819-ben kerülhetett sor, amikor
olyan kiváló, határozott és cselekvésre kész személyiség foglalta el a prí
mási széket, mint Rudnay Sándor, addig gyulafehérvári püspök. Az ő esz
méje volt, hogy az 'egyházi életben lábrakapott zabolátlanság kivizsgálása,
leküzdése s az ennek okából szükséges intézkedések megtétele végett
nemzeti zsinatot kell összehívni. Püspöktársainak, elsősorban Fischer
István egri érseknek, Somogyi Lipót szombathelyi, Kopácsy József szé
kesfehérvári és Kurbély György veszprémi püspököknek helyesléséri kívül
megnyerte hozzá Paolo Leardi bécsi nuncius támogatását is, ami azért
volt jelentős, mert az uralkodó elégségesnek találta volna egy szűkebb

körű reformbizottság felállítását.

Huzavona a tárgysorozat körül

Ferenc király és még inkább miniszterei azért idegenkedtek a nem
zeti zsinattól, mert megítélésük szerint az ilyen összejövetelek csak. az el
lentéteket élezhetik ki az egyházi és az állami főhatalomközött. Utalhattak
az ún. pistoiai zsinatra (1786) és a párizsi "birodalmi zsinatra" (1811). Ott
Ferenc bátyja, Lipót nagyherceg kívánságára a jozefinista irányú refor
mokat szavazták meg, itt pedig Napóleon egyházpolitikáját szentesítették,
Az elsőnek határozatait azonban VI. Pius, a másodikét VII. Pius érvény
telenítette. Magyar példa is volt, amely előttük a zsinat terve ellen szólt,
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éspedig a Szelepcsényi György prímás által 1682-b€n összehívott pozsonyi'
zsinat, amely a várt csatlakozás helyett elítélte és elvetette a XIV. Lajos
által végrehajtott gallikén cikkelyeket.

Rudnay azonban kitartott szándéka mellett s végül is megkapta az ural-
kodó elvi hozzájárulását azzal, hogy végleges döntés előtt be kell mutatni
a nemzeti zsinat. tárgysorozatát. A prímás rövidesen a következő prog
rampontokat jelölte meg: 1. az egyházi fegyelem kérdése; 2. a biblia
fordítás újabb kiadása; 3. a szentírástudomány pesti tanárainak polé
miája ; 4. a visszaállított rendek életmódjának és szabályainak módosí
tása; 5. az egyes papneveldék nevelési és tanulmányi rendszerének egy
ségesitése.

A királynak első hallásra megtetszett a felvett anyag s meg is ígérte,
hogy a zsinat összehívására kiadja rendelkezését. Közbeléptek azonban
tanácsosai azzal, hogy az ismert pontokat még további hárommal kellene
kiegészíteni. Szeríntük a zsinat 1. találjon módot olyan pénzalap elő
teremtésére, amelyből tíz magyar papot lehet továbbképezni a bécsi
Augustineumban; 2. vonassa össze az eltörölt szerzetek után fennmaradt
alapítványi míséket, mert ezek súlyosan terhelik a vallásalapot ; 3. ren-
dezze úgy az egyházi bíráskodást, hogy az összhangban legyen a polgárt
törvényekkel. Amikor pedig Rudnay prímás elfogadta ezeket a kiegészí
téseket, azzal az újabb követéléssel álltak elő, hogy a zsinat tárgyalásain
vétó-joggal felruházott királyi biztos legyen jelen, aki őrködik az állam
érdekein. Rudnay ennek már ellene szólott, mondván, hogy nagyfokú bi
zalmatlanságot jelentene ez mind a saját személye, mind pedig a. többi
zsinati résztvevő államhűségével szemben. Ferenc király igazat is adott
a prímásnak, és eltekíntett királyi biztos kiküldésétől. Ilyen értelemben
bocsátotta ki tehát 1821. március 23-án felhatalmazó leíratát a zsinat
összeihívására.

Osssehívás, előkészítés

A prímás 1822. június l-én küldte szét meghívólevelét a megjele-
nésre jogosult és kötelezett személyekhez, valamint intézményekhez. Kö
zölte, hogy a megnyitás időpontját szeptember 8-ra tűzte ki pozsonyi pa
lotájában. A megjelenés kötelező és csak súlyos ok menthet ki, de ez:
esetben az akadályozott köteles elküldeni helyettesét. Nyomatékosan
kérte az érsekeket és püspököket, hogy előzetesen tartsanak egyházme
gyei zsinatokat, a rendfőnökök pedig káptalani gyűléseket. A megadott
pontokat vitassák meg és állásfoglalásukkal segítsék elő a pozsonyi tár
gyalás sikerét. Tekintve, hogy a program olyan kérdéseket is tartalma
zott, mint a szerzetesí életforma módosítása, és az alapítványi misék
összevonása, ezek pedig a Szentszék joghatóságába vágtak, Rudnay kö
telességének tartotta, hogy az idevonatkozó iratok melléklésével beje
lentse zsinattartási szándékát VII. Pius pápának. Mint kiderült azonban,
az udvari kancellária csonkítva küldte el az iratokat Rómába s még az
ügyrendet sem továbbította, nehogy a pápai befolyás valamiképpen ér
vényesüljön.

A közbeeső hónapokban serényerr folytak a tanácskozások az egy
házmegyei és rendfőnöki székhelyeken. E.gyik-másik értekezlet igen ér
tékes tervezeteket dolgozott ki, bár az ellenkezőre is akadt példa. Szep
tember 7-én, a zsinat előkészítő napjan, a meghívottak szép számban
gyűltek össze, s a kölcsönös üdvözlések után számba vették a hivatalos
iratokat. Feltűnt, hogy a prímás írásos bejelentésére semmiféle válasz:
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-sem érkezett Rómából. Minthogy azonban ekkor még nem ismerték a hát
teret, bíztak abban, hogy majd csak befut a válasz a pápa szokásos ál
.dásával együtt. Megállapították az ügyrendet is, majd pedig úgy hatá
roztak, hogy a nyolc pont letárgyalását öt bízottaágra osztják szét. Ezek
a bizottságok vitatják meg tüzetesen az egyes kérdéseket és javaslattal
lépnek a teljes ülések elé. Ha ezek többsége is egyetért a [avaslattal, ak
kor azt határozatként nyilvános ülésen bírdetík ki, ellenkező esetben
visszaadják újabb átdolgozá:sra az illetékes bizottságnak.

Másnap, Kisasszony napján megtörtént az ünnepélyes Veni Sancte.
A zsinat tagjaihoz intézett szózatában a prímás kiemelte, hogy a nem
zeti zsinatra jelenleg annál nagyobb szükség van, mert míg a tridenti
zsinat idején csupán egyes hittételeket értek támadások, most a katolí
kus egyház egész tanítása forog veszélyben.

.Határozatok és óhajok

A bizottságok közül elsőnek a Király József pécsi püspök elnőksé

;gével működő 2. számú bizottság készült el, amelynek a bibliafordítás
ügyével kellett foglalkoznia. Két irányzat került itt szembe egymással.
A "modernisták" Fischer érsek vezetésével egészen új fordítás mellett
kardoskodtak, mert véleményük szerint Káldi bibltájának nyelve telje
sen elavult és sok esetben érthetetlen, Velük szemben az ún. káldísták
tagadták ezt és azzal érveltek, hogy Káldi szövegét már kétszázados hasz
nálat szentesítette, Legfeljebb annyit engedtek meg, hogy az új kiadás
ban változtassanak néhány elavult szón és kifejezésen. A zsinat így is
:határozott. Annál simábban megtehette ezt, mert közben meghalt a mo
dernisták élharcosa, Fischer érsek, nem kellett tehát különösebb sze
mélyi érzékenységtől tartani.

Az utána következő bizottságok közül a 3. számúnak, amely Ester
házy László rozsnyói püspök irányítása mellett dolgozott, a teológiai ne
velés és oktatás átállításaról kellett javaslatot tennie. Ezzel kapcsolatban
került szó a már említett biblikus vitára. Minthogy azonban Tumpacher
időközben meghalt, Alber ortodox felfogása nehézség nélkül érvényesült.
A szükségesnek talált teológiai reform elég vértelen lett, Lényegében
'csak azt mondták ki, hogy a pesti egyetem teológiai tanárai kötelesek a
jövőben előre kidolgozni előadásaikat és azokat benyújtani az ország
prímásának, vagy prímás nemléte esetén a rangidős érseknek. Amennyi
ben ezek észrevételeket tennének, a tanárok kötelesek azokhoz alkal
mazkodni. Kimondták továbbá, hogy a teológiai oktatásban csak olyan
tankönyveket szabad használnl, amelyeknek tartalma nem tér el az egy
ház hivatalos tanításától.

A bécsi Augustirieum kérdésével röviden végeztek. Egyszerűen el
vetették a felmerült tervet, azzal az indoklással, hogy a papnövendékek

.megszoknák a császárvárosban a szórakoztató és nagyúri életet, így csak
terhére lennének a főpásztoroknak, mert nem szívesen mennének egy
szer sáros, máskor poros falvakba, s kedvetlenűl és unottan végezpék

ca köznép pasztorálását.
Kényesebb feladat elé állította a zsinatot a szerzetesség ügye, mint

hogy ennek rendezése elsősorban a rendi generáltsokra. végső fokon pe
dig a pápára tartozott. Itt a Vurum József váradi püspök vezette 5. számú
bizottságnak kellett olyan megoldást találnia, hogy meg legyen elégedve
vele a Szentszék, s ugyanakkor Bécs se kifogásolja. Elvként tehát előre

~bocsátották, hogy a határozattá váló javaslat csak pápai jóváhagyással
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léphet érvénybe. Ugyanakkor a jozefinizmusnak tett engedményként
úgyhatároztak, hogya püspöki joghatóság tavábbra is maradjon meg az:
egyes rendek fölött, utóbbiak kapcsolata pedig egyelőre szüneteljen kül
földi generálisaikkal. Kívánatos, hogyatanítórendek olyan új szabály
zatot kapjanak, amely igazodik megváltozott élethivatásukhoz. A feren-·
ceseknél és kapucinusoknál viszont az eredeti regulához és a konstítú
eiókhoz való visszatérést szorgalmazta a zsinat. Állást foglaltak amellett,
hogy a kapucinusok és az irgalmasok váljanak ki rendjük osztrák tar
tományából, az ágostonosok lékai kolostorát pedig szüntessék meg. Leardi
bécsi nuncius szerette volna, ha a zsinat alaposan megvitatja a jezsuiták
visszatelepítésének kérdését is, de a zsinat erre még nem látta elérkezett
nek az időt.

Az egyházi fegyelemre és bíráskodásra, valamint az alapítványi mi
sék összevonására vonatkozóan a Raffay Imre díakovári püspök elnök
letével működő 4. számú bizottságnak kellett javaslatot tennie. Az egy
házi bíráskodást illető javaslatot azonban a zsinat még tárgyalási alap
nak sem fogadta el. Raffay erre átadta helyét Kluch József nyitrai püs
pöknek, aki azután teljesen új s immár közmegelégedést keltő javaslatot
terjesztétt elő. Az alapítványi misék összevonásával kapcsolatban a nagy
többség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kormány kívánsága
nem teljesíthető. Szerintük a vallásalap meg sem érezné, ha törzstarta
lékából elvonnának egymillió forintot s ezt fordítanák a kérdéses mí
sékre.

Legszétágazóbb volt az 1. számú bizottság feladata, amelynek a val
láserkölcsi élet helyreállításáról kellett előterjesztést tennie. Ebben a bi
zottságban Klobusiczky Péter előbb szatmári püspök, majd hosszabb
(1817-1822) széküresedés után kalocsai érsek elnökölt. A bizottság nem
tudott előbb elkészülni munkájával, mint az utolsó, október 16-i ülésre.
Előterjesztésének bevezető részében a valláserkölcsi élet aláhanyatlásá
nak okait sorolta .fel, éspedig a következő rendben: a hitetlenség elhara
pózása, a nevelés helytelen módja, a szülők, előljárók és nem ritkán az
egyháziak rossz példája, a szószéknek és főleg a dogmatikus beszédek
nek elhanyagolása, a papi hivatás és általában az egyházi szolgálat le
becsülése, a főpapi székek hosszú üresedése, a katolikusok és a nem
katolikusok házassági összekeverődése, a böjtök és egyéb .önmegtagadási
gyakorlatok feladása, a fényűzés és szórakozás szertelen hajszolása, si
kamlós színdarabok látogatása, ilyen könyvek és képek terjesztése.

Mindezeknek a jelenségeknek ellensúlyozására a bizottság javaslat
ként kívánta, hogy a főpásztorok legyenek életmódjukban egyszerűek,

szívesen prédikáljanak és bérmáljanak. kellő időközökben tartsanak egy
házmegyei zsinatot; egyszerűség irányítsa a káptalani tagokat is, ők is
buzgón teljesítsék állásbeli kötelességeiket és járjanak elő jó példával; a
nép között élő lelkipásztorok kerüljék még a gyanúsnak látszó társasá
got is, a papi zsolozsmákat pontosan és áhítatosan végezzek, hetenként
kétszer adjanak iskolai hitoktatást, vasárnap délutánonként pedig
templomi hitoktatást. A teológiai tudás elmélyítésére ajánlotta a bizott
ság, hogy a skolasztikus filozófia tanítását vezessék be a szemináriu
mokba, a pesti kispapok kiképzésének időtartamát pedig öt évre emeljék.
A népnevelés érdekében javasolta a bizottság - egyebek között -, hogy
'Szaporítsák az iskolákat s fenntartásuk költségeivel egyformán terheljék
meg a birtokos osztályt és a nagyobb javadalmú egyháziakat.

Az előterjesztést nemcsak elfogadták, hanem külön dicséretben is
részesítették az október 16-i teljes és nyilvános ülésen, amely egyben
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a zsinat befejezését is jelentette. Ünnepi hangulata a megelőző október
4-i ünneplési ülésére emlékeztetett, amikor Ferenc királyt névnapja,
Rudnay prímást pedig 62. születésnapja alkalmából éltették, illetve kö
szöntötték. Rudnayt a kalocsai érsek egyenesen "az egyház szövétneké
nek" nevezte, s azt kívánta, hogy amit a nemzeti zsinattal megkezdett,
azt eredményesen keresztül is vfhesse. A prímás a záró Te Deumori meg
állapította, hogy a zsinat dicséretesen dolgozott és reményét fejezte ki,
hogy kihatásaiban mind az egyháznak, mind az államnak javára lesz.

Az kellett volna még, hogy a pápa is meg a király is hozzájáruljon a'
nemzeti zsinat határozataihoz. Erre azonban nem került sor, mert az ál
Iamtanácsosok elhitették az uralkodóval, hogya zsinat szembehelyezke
dett az ő akaratával, sőt megsértette apostoli jellegét és főkegyúri jogát,
amikor megtagadta az Augustineumtól az alapítványt, foglalkozott a
[ezsuiták visszatelepítésének gondolatával, egyes határozatainak érvény
belépését pedig a pápa jóváhagyásától tette függővé. A zsinati okmányok
így mindelfeküdtek Bécsben és sohasem jutottak a pápa kezébe. A
bécsi kancellária még azt a jelentést sem továbbitotta Rómába, amelyben
Rudnay érsek beszámolt a pápának a zsinat munkájáról.

Rudnayt és püspöktársait is méltán bántotta ez az eljárás. Nem te
hettek azonban egyebet, mint azt, hogyamenyire módjukban állt, igye
keztek immár a zsinat szellemében munkálkodni. Ami például Rudnayt
illeti, érsekségének székhelyét visszatelepítette Nagyszombatból Eszter
gomba, ahol monumentális építkezéseket indított el. A zsinatot követő

két év alatt (1823-24) bejárta egész egyházmegyéjét s nem kevesebb,
mint 469 plébániát látogatott meg, személyesen szolgáltatva ki mindenütt
a bérmálás szentségét. Hasonló szellemben és buzgósággal végezték fő

pásztori feladataikat püspöktársai is, hogy a katolikus megújulás minél
tágabb teret nyerheesen. .

F

HONNAN?

Honnan ez a forróság
a halvány ég alatt?

A homlokunk mögőtt sajogva
lüktet a gondolat.

Lázas az ujj az íTógépen,
a kéz atTaktaTon.

Nem volt még ilyen [orro
kor, mint az én korom.

Az emberben az isteni jegy:
a jó, az igaz, a szép

olvad e forróságban,
mitit titkos veriték?

Érzékeny inga bennünk
hajszolt ütőeTünk,

AzéTt a régiből
az újba menetelünk.

A régi sebek kéTge
új seb lett s lázasabb.

Az ősatom: a sorsunk
új titkokra hasad.

Az ember ember mellett
tömött fürtként szoronq:

a várakozás fészke
e száguldó kOTong.

Szenved-e vakmelegben
a lágy viasz: a lét,

mert most fof11UÍ,lja újra
a halhatatlan bennünk

titokzatos jeIét?
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