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SZENT BONIFÁC
Németország apostolát halála ezerkétszázadik évfordulóján

két nagy nemzet ünnepli egyforma szeretette] és bensőséggel: az
.angol, amelyik szülte és naggyá nevelte és a német, amelyikikeb
lére ölelte és apostolává fogadta. Az ünneplés mindkét nemzet
részéről elsősorban a nagy magvetőnek és la fáradhatatlan apos
tolnak szól, aki vérével pecsételte meg igehirdetését. Kétségtelen
ugyanis, hogy Bonifác gazdag és sokoldalú működéséből első he
lyen térítői tevékenységát kell kiemelnünk, Az ir-skót szerzetesek
lelkes, de rendszertelen és kapkodó próbálkozásai .után ő vette
'először munkába a német törzsek rendszeres térítését. Munkéját
Hagy körültekintéssel és példaadó módszereaaéggel kezdte s min
den parányi részletében szorosan alkalmazkodott a kereszténység
középpontjából nyert bölcs útmutatásokhoz.

E Szentszékkel való állandó összeköttetés nyomában neveze
tes következmények sarjadtak, melyek egyrészt egy csapásra ki
-emelték Bonifác vállalkozását elszigetelt helyi jellegéből és egye
temes egyháztörténeti jelentő&éget kölcsönöztek neki, másrészt je
lentékenyen emelték szinvonalát és fokozták sikereit. Hiszen Boni
fác mint pápai igehirdető egy pillanatra sem érhette be azzal a
pogány babonákkal és hiedelmekkel fertőzött álkereeztényaéggel,
melvet Thüringiában, Hessenben és más német tartományokban
maga előtt talált. Ö mindenütj a hamisítatlan krisztusi tanítás
tiszta búzáját hintegotte és kíméletlen harcot indított minden
megalkuvás és félmegoldás ellen. Ugyanakkor azonban tőle tel
'hetőleg kímélni igyekezett a megtérő pogányok nemzeti és emberi
érzékenységét, Azzal a nemes szabadelvűséggel.mellvel annakide
jén Szent Ágoston apát angolszász őseinek a keresztény Egyházba
'térését eszközölte, ő is sok olyan elemet átvett az ősi pogányság
ból, mely nem ellenkezett kifejezetten a keresztény felfogással.
Az elvekből egy tapodtat sem engedett, de alkalmazásukban le
'hetd kímélettel és tapintattal járt el. Thor isten geismari ősi
'tölgyfáját, mint a pogányság jelképét, irgalmatlanul kivágatta s
törzséből keresztény kápolnát épített, de viszont számos pogány
szokást és ünnepet átvett és keresztény tartalommal telítve szer
vesen beépített a keresztény népéletbe. Ezzel a nagylelkű előzé
'kenységgel nagy mártékben megkönnyítette a szélesebb népréte
gek betérését Krísstus Egyházába.

Térítői tevékenysége nemcsak alaposság és rendszeresség, ha
'nem céltudatosság tekintetében is messze túlhaladta ir-skót elő
futárainak működését. Ö a jelenen túl állandóan számolt a jövő
szükséaleteível. Tudta, hogya magvetés, ha még oly gondosan
történik is, egymagában távolról sem elegendő a gazdag ar.atás
'biztosítására. Tudta, hogy az egyéni kezdeményezés hamar kIful
lad és elernyed s maradandó sikert csak a közösségi munkával
-való szeros kapcsolódástól várhat. Ezért, ha valamely területen
befejezte a térítés művét, ott nyomban hozzálátott az egyházi szer
vezet, a hierarchia kiépítéséhez. Ezt annál könnyebben tehette,
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mert mint felszentelt püspök, sőt 731 óta érsek, teljes hatalommal
rendelkezett az egyházi viszonyok rendezésére. Sokat jelentett az
is, hogy az egyházi hatóságok mellett teljes mértékbsn élvM;te a.
világi hatalom támogatását if>. Martell Károly udvarnagy, a frank
birodalom tulajdonképpeni ura, már 724-ben térítői törekvéseinek
hathatós támogatására szó'lította fel birodalma összes egyházi és
világi nagyjait. III. Gergely pápa (731-41) viszont a thüringiaiak,
hesseniek, bructerek, nisteriek, verdrevlek és más szomszédos tör
zsek főnökeit és előkelőit bíztatta a fáradhatatlan apostol mun
kádának előmozdítására.

Ilyen kedvező körülmények közt a szervezés műve gyorsan
és simán haladt előre. Legkorábban természetesen a leghaladot
tabb tartományban, Bajorországban indult meg. Itt, nem utolsó
sorban Szent Rupertnek, "Bajorország apostolának" fáradozásából
már évtizedekkel előbb befejeződött a térítés. Sőt püspökségek is.
alakultak, de egyelőre pontosan kijelölt határok nélkül. Theodo
herceg 716-ban személyesen ellátogatott Rómába és magától II.
Gergely pápától kért útmutatásokat országa egyházi szervezeté
nek kiépítésére. De közbejött halála, majd a nyomában támadt
külső és belső háborúk miatt elaludt az ügy. Igy a feladat meg-:
oldása Bonifáera maradt. És ő hamarosan hozzá is látott a ki
vitelhez. Harmadik római útja után, 738-39 ben Odiló herceg se
gítségével négy püspökségre osztotta az országot (Salzburgi;
Regensburgt, Passaui, Freisingeni.) Mindegyik élére mingyárt
megfelelő embert is állított és gondoskodott határaik pontos meg
vonásáról.

Tulajdonképpeni missziós területére, Thüringiára, Hessenre
és a velük határos területekre csak a bajor hierarchia megszerve
zése után kerítette a sort. Itt egyszerre három püspökséget ala
pított: a würzburgit, ,a buraburg-it és az erfurtit. Ezekhez később
negyediknek la nordzauí eiehstatti püspökséget csatolta.

Még a hierarchla kiépítése előtt megindult és évtizedeken .áf serényen
Iolyt a kolostorépítés rrumkája is. A dolog érthető, Bonifác maga is szerze
tes volt. Boldog gyermek- és ilf jú éveit a délnyugatanglíat exeteri és thut
scel1ei kolostorokban élte; ott szívta magába az angolszász! kolostorok
szellemére annyira jel1emző lelkes tardományszeretetet és a tanítói pályához
való meleg vonzódást. Már orseágos mrű és tekintélyű Iskolamester volt.
mikor a vértanúság vágya a kontinensre vezérelte, De a tanító hithírdető

korában sem veszett k1i belőle. A megtért törzsek szellemi színvonalának
emeléséről való gondoskodást éP'P'Úgy kötelességének éreete, rnínt az evan
géliumi magvetést. E kettős feladatnak pedig az akkori körülmények kőzött

csupán szerzetestársaí segítő készségének minél kiadósabb igénybevételével
tudott megfelelni. Érthető tehát, hogy ahol csak megíordult, rníndenütt hajlé
kot emelt Szent Benedek ,fmainak és leányainak.

Ez a nagyarányú alapító és szervező munka természetesen
sok gonddal és vesződséggel járt. Anyagi téren a megtérő törzs
főnökök áldozatkész buzgósága játszva elhárított minden akadályt.
Annál számosabbak voltak a személvi természetű nehézségek.
Legnagyobb probléma az új intézmények megfelelő személyzetteT
való ellátása volt. Hiszen az újonnan megtértek munkábaállására
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még jóideig nem lehetett számítani. A frank Gergelyen, ra későbbi
utrechti püspökön és a bajor Sturmiuson, az első fuldai apáton
kívül más említésre méltó benszülöttet nem is találunk a szent
környezetében. Igy Bonifác előtt csak egy forrás állott nyitva;
angolszász hazája. De ebbő] bármikor és bármily bőven meríthe
tett.

Aszigetország közvéleménye azonosította magát' a német misszló ügyé
vel. Bízonyos értelemben nemzeti vállalkozásnak érezte: pogányságban 'té·
vely.gő atyjal!'iainak 'igazságra vezérlésével akart Ilzetnl azért a kegyelemért,
melyet szá~ évvel előbb RÓlnáltól nyert. Egyháziak és vílágíak, férfiak és
nők, királyok és püspökök. egyszerű szerzetesek és apácák egymásuMn ke
resik felleveleikkel a rnessze idegenben Krísztus ügyéért verítékező testvért.
Ma sem lehet meghatottság nélkül olvasni ezeket az ezerkétszázéves Ieve
leket. Valóban egy kor és egy társadalcm lelke lüktet bennük. Mennyi fí
gyelem, gyöngédség, szerétet és szolgáló készsélgárad soraikbólI Es
mílyen változatosságot és leleményességet mutatnak a levelekIhez mellékelt
ajándékok. Ethelbert királly meleg Wi ruhákat kűld védelrnü! a kemény
német telek zordonsága ellen. Ebwald keletangliai király égése magánva
gyonát a seerit rendelkezrésére bocsájtja és csak azf kén Itole, hogy rninél
bövebben rnerítsen belole. Eadburg apáca fejedelemasszonyaranybetűkkel
:iratja le Szend Péter apostolleveleH, azznl a kikötéssel, hogy a szerit
prédikációínál ad használja. Természetesen még nagyobb az ajándékba
küldött egyházi kegyszerek: rníseruhák, harangok és köny,vek száma.

A legnagyobb segítséget azonban mégsem ezek a fogható ér
tékek, hanem azok a lelkes szerzetesek és apácák jelentették, akik
Bonifác hívására, sőt akárhányan hívás nélkül is átkeltek a Csa
tornán és önként beállottak az igazság napszámába. Ezekből az
áldozatkész férfiakból és nőkből toborzódott az la lelkes sereg,
maly anagy apostol ugartörése nyomán a részletmunkát el
végezte.

Ilyen nagyszámú és kitünő munkatárs jelentkezése természe
tesen nagyot könnyített Bonifác helyzetén, Már nem kellett neki
magának veszödnie az igehirdetés és az egyházszervezés minden
parányi részletével. Maradt ideje átfogöbb kérdésekkel való foglal
kozásokra is. Nevezetesen nagyobb figyelmet fordíthatott a frank
birodalom egyházi viszonyaira s komoly kísérletet tehetett azok
megformálására. Ennek ideje akkor érkezett el, mikor a
nyers, mindent a katona szemével tekintő Martell Károlyt fiai,
Kis Pipin és Karlmann váltották fel az uralkodásban; (741). Az
új 'udvarnagvok ugyan-is, mínt a st. denisi kolostor neveItjei sok
kal finomabb érzékkel viseltettek 'az Egyház. érdekei iránt, mint
zordon atyjuk és készségesen nyujtottak segitő kezet. Bonifácnak
a tervezett nagyszabású reformok keresztülvitelében. Különösen
az idősebb testvér, Karlmann mutatott nagy érdeklődést a dolog
iránt. Főleg az ő eszközlésére történt, hogy már 742-ben összeül
hetett az első német zsinat, melvet a következő években még
több más követett. Pipin, mivel nem akart elmaradni bátyja mö
gött, 744-ben szintén zsinatot hirdetett a maga orazágrésze, Neust
ria számára. Ezt köve-tte 747-ben az első nemzeti zsinat összehí
vása, melyen már a birodalom mindkét fele képviselve volt. A
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zsinatokon, mínt teljhatalmú pápai követ természetesen Bonifác
elnökölt és elsősorban az ő érdeméül kell betudnunk, hogy a sok
bajjal küszködő frank egyház benső életében lassan megindult
az a megujhődási folyamat, mely egy emberöItővel később az
úgynevezett karolingkori reneszánsz kibontakozásában olyan kí
vánatos gyül1Lőlcsöket érlelt.

Bonifác életműve azonban kiemelkedik a frank történet kor
látai közül és egyetemes európai keretbe kívánkozik. Annak a
fejlődési folyamatnak mely a VIII. század második felében a
germán-román népek szeros összezárkózására, a nyugatrómai csá
szárság új életre keltésére s ennek folyományakén- az igazi kö
zépkozi élet kibontakoztatására vezetett, ő volt egyik elindítója és
serény munkálója. Pedig Bonifác tudatosan sohasem foglalkozott
politikával. Martell Károly udvarát nemcsak azért kerülte, mert
terhére volt az ott lebzselő világias szellemű, politizáló és harcos
főpapokkal való érintkezés, hanem azért is, mert még a látszatát
is kerülni akarta annak, mintha csak la legkisebb mértékben is
bele akarná magát ártani a politikába. Ö minden gondolatával Is
tenen csüggött és minden élétrezdülésével Isten ügyének előmoz

dítását célozta. Hogy ennek ellenére mégis nagy politikai, sőt vi
lágpolitikai eredmények sarjadtak nyomában, annak okát egy
részt a külső körülmények változásában, másrészt működésének

szellemében kell keresnünk.

A keletrómai császárok már Nagy Konstantin óta kűlőnbőző előjogokat

követelitek maguknak Szent Péter utódaival szemben. Izauri Leó császár (717
-41)erohatalommal akarta megtömi III. Gergely pápa és a mögéje sora
kozoét Itália! katolikas közvélemény ellenállását, 'de válialkozásávai ku
darcot vallott. III. Gergely utódai a következő évtizedekben sorra lerázták
a blzánoí függés bilincseit'. Csakhogy ezzel Itália politikai rendszerében lég
üres tér támadt. A longobárdok, akik egy pillanatra sem adták fel az egész
félsziget meghódítására írányuló tőrekvéseíkeb, hamar észrevették ezt és si
ettek benyomulni a légüres térbe. A pápáknak teháJt hamarosan tapasztad
niok kellett, hogy hatalmi helyzetüket csak úgy tudják megtartani, ha Bi·
zánc helyébe sürgösen új védelmezőt 'tudnak hebyezn]. Ez pedig a,Z\ akkori
körülmények közt nem lehetett más, mint Nyugat Ieghatalmasabb és leg
szervezettebb államának, a frank birodalomnak 'uralkodója.

Ebbe a fejlődési folyamatba kapcsolódott bele Bonifác cél
tudatos történelemrormálása, amikor a kialakulóban levő nyugati
nagyhatalom és Róma viszonyának minél szerosabbra Iűzését tűz

te maga elé célul. Angolszász származása és neveltetése mindenki
másnál alkalmasabbá tette őt erre, hiszen ismeretes, hogy az an
golszász kereszténységet születése első percétől kezdve 'a legazo
rosabb szálak fűzték Rómához.

Bonifác teljes mértékben osztozott honfitársainak Róma-nosz,
talgiárában. Háromszor is ellátogatott az Örökvárosba és egész
németországi működése alatt állandó levelezésben állott II. Ger
gely, III. Gergely, Zakariás (741-52) és II. István (752-57) pá
pákkal. Minden kétes vagy nehéz helyzetben hozzájuk fordult ta
nácsért és eligazításért; engedélyük és felhatalmazásuk nélkül
semmibe bele nem kezdett. Természetes tehát, hogy a keze nyomán
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kísarjadni kezdő német kereszténységet ir. a. legbensőbb szálakkal
fűzte a kereszténység középpontjához. Ugyanebben a szellemben
vitte keresztül a frank egyhá2)' reformját is. A 747. évi nemzeti
zsinaton nyilatkozatot íratott alá a jelenlevő püspökökkel, melyben
hűséget fogadtak Szent Péter utódjának és megigérték neki, hogy
mindenben készségesen követik rendelkezéseit.

Ez a következetes politika nem tévesztette el célját. A frank
birodalom és az Örökváros között egyre határozottabb körvona
lakat öltő barátság szálai kezdtek szövődni. Az angolszász zarán
dokok mintájára a frank birodalomból is mindig többen találták
meg az Alpokon és a tengeren "át Szent Péter sírjához vezető utat.
Karlmann és Kis Pipin még akkor sem tudták volna atyjuk rideg
elutasító politikáját követni, ha akarták volna, mert a közvéle
mény hangosan tiltakozott volna ellene. De nem is akarták. Hi
szen ők teljes mértékben megértették és méltányolták Bonifác tö
rekvéseit. A többit azután megtette Pipin becsvágya. és Aistulf lon
gobárd király (749-56) oktalan és mohó nagyravágyása.

Ismeretes, hogy az első Karolingok nem mint törvényes ki
rályok, hanem csak mínt udvarnagyok gyakorolták a hatalmat.
Ez a körülmény kétségkívül a bitorlás bélyegét ütötte uralkodá
sukra, Még Karlmann és Kis Pipin is kénytelenek voltak hatal
muk szentesftésére a Merovingházi III. Childerich személyében
árnyékkirályt állítani maguk fölé (743). A tényleges és névleges
hatalomnak ez a kettőssége azonban amellett, hogy mélyen meg
alázó volt a hatalom igazi birtokosaí.ra, egyre nehezebben volt
fenntartható. Érthető tehát, hogy Pipin lelkében - Karlmann
akkor már monte cassínói szerzetes volt - korán felmerült a hely
zet gyökeres rendezésének vágya. De ez nem volt könnyű feladat.
A Merovingok királysága ugyanis la kor felfogása szarint isteni
szentesítésen nyugodott s így Childerich elmozdítását csak a leg
főbb erkölcsi tekintély, a pápa hozzájárulásával lehetett keresztül
vinni.

Pipin nem volt a félmegoldások embere. Követei útján Zaka
riás pápa elé terjesztette a kényes kérdést, Az így válaszolt: "Jobb
lesz, ha. azt nevezik királynak, akinek esze és hatalma van, mint
azt, aki királyi hatalom nélkül csak a eímet viseli." A felelet vi
lágos volt. A frankok értettek belőle. A 751. évi soissonaí birodal
mi gyűlésen egyhangúlag királlvá választották és trónra ültették
Pipint, Bonifác pedig annak rendje-módja szerint felkente.

A következő események. az Aistulftól szorongatott II. István pá
pa segélykérő útja (753), Pipin megtorló hadjáratai s nyomuk
ban az egyházi állam megalapítása (756), a longobárd birodalom
megdöntése (774) s végül Nagy Károly császárságu már csak egy
egy állomása volt annak a fejlődési folyamatnak, melvet Bonifác
indított el nem annyira tetteivel, mint inkább működésének szel
lemével. A Karolingf királyság megalapozása ugyarris kihatá
saiban egyet jelentett a respublica Christiana, a monarchia
Christi életrehívásával. Szellemi atyjának ér. elindítójának meg
adatott megérnie, hogy tanúja lehetett II. István pápa alpesi át
kelésének és huzamos franciaországi tartózkodásának is.

Ezzel is lezárult a nagy Magvető pályája. Amit a Gondvise
lés eléje tűzött, becsületesen elvégezte. A német törzsek meg'térése
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a legjobb úton volt a teljes befejezés felé. Ebben a tekintetben
csak a szászok voltak kivételek; az ő megtérésüle ideje még nem
érkezett el. A német hierarchia nemcsak megalakult, hanem ki
fogástalanul működött is. A frank egyház megreformálására szín
tén megtörténtek a szükséges lépések.

Bonifác úgy érezte, hogy nincs többé mij, keresnie a földön.
Lelkében ellenállhatatlan erővel lángolt fel ujból az igehirdetés
vágya, végén az áhított vértanúi koronával. Ott akarta folytatni
művét, ahol harmincnyolc esztendővel előbb elkezdette: a véráz
tatta friz földön. 78 esztendő terhével a vállán habozás nélkül ne
kivágott a munkának és már sokezer fölött járt megtérítettjeinek
száma, mikor végre betelt szive hő vágva: 754 június 5-én a Borne
folyónál fekvő Dockum község közelében nagy csapat pogány
támadt rá és 52 társával egyetemben felkoncolta.

NÁDAS
Aludtal-e már nádtető alatt,
Láttad-e, hogy kel o t t fel a nap?
IIallgaUad-e szélben, hogy zsong a nád,
Ha megérinti a virradat?

flgye nem láttad? Nem láttál semmit . . .
Sc nádirig6t, se kócsagot,
Se a vadréce kéktükril szárnyát,
Se vizmélyén rengő csillagot?

Raktál-e tüzet tavalyi nádb6lf
Simoaaita-e füstje arcodat,
Ha felkel a hold és a lidércfény
Táncol a tündöklő ég alatt.

Láttál-e ezer szárcsafi6kát
Ú szó fészkeket a nagy vizen,
S hallgattad-e ködös hajnalokon
A 1!lÍndormadár hogy mit izen?

És nádi-széna volt-e a párnád,
lIfillió béka a muzsikád,
Imbolygó bagoly kedves barátod,
Nyársonsült keszeg a vacsorád?

Fü'rödtél-e már, csendben és fényben
Este, ha lobban a néma tűz

S a nádas felett átszáll az álom
p rád, sóhajt lágyan a puha filz?

Almod, há őrzi millió nádszál
És tartja feletted az eget,
Neked adja a csillagos Békét
És megcsókolja a seioedet.

Fekete István
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