
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. .
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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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