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Pontosan hatszáz évvel ezelőtt, 1356 nyarán követek érkeztek
Firenzéből Avignonba. A követ járás tárgya nem vólt érdekes: a fi
renzei köztársaság és a rimini Malatesta-urak sűrűn megújuló viszályá
nak kiegyenlítésérőlvolt szó, Hasonló ügyek még az avignoni korszak
ban is tucatszámra foglalkoztatták a pápai udvart. Annál érdekesebb
volt a követség vezetőjének, MarígnolliTános bisígnanoi püspöknek,
kevéssel előbb még egyszerű ferences szerzetesnek egyénisége. Bízvást
mondhatjuk őt a kor legviláglátottabb és legtapasztaltabb diploma
tájának, aki mögött akkor már az egész középkor leghuzamosabb és
legváltozatosabb követjárása húzódott meg.

A dolog megértésére tudnunk kell, hogy Piancarpinoi János fe
rences testvér merész karakorumi követ járása után (L. Vigilia,1954.
13-18. 1.) szinte rendszeres diplomáciai kapcsolat épült ki a pápaság
és a roppant mongol birodalom közt. A kölcsönös követküldések elég
gyakran követték egymást. A nagy diplomáciai sűrgölödésben a pápa
ság részéről természetesen a hithirdetés űgye, a mongol birodalom ré
széről pedig az európai műveltség iránti érdeklődés, illetve Turkesz
tán és perzsiai ilkhánok országa esetében az egyre fenyegetőbbé váló
szaracén veszedelem elleni védekezés parancsoló szűkségessége ját
szotta a főszerepet.

A diplomáciai kapcsolatkeresés a XIV. században, az avignoni
pápák korában sem lanyhult el. A virágzó középkor legnagyobb mísz
szionáriusa, a ferences Motecorvinoi János, éppen az első avignoni
pápa, V. Kelemen (1305-1314) uralkodása idején alapította meg a
khanbaliki (pekingi) érsekséget, építette meg az első khanbaliki szé
kesegyházat és püspöki palotát és vetette meg alapját a kataji (kínai)
hierarchiának. A térítés műve éspedig nemcsak a különböző hitű sza
kadárok, hanem a pogányok közt is olyan sikerrel indult meg, hogy a
legszebb reményekre nyílott kilátás. A nagy Dzsingiszkán véréből

eredt császárok változatlan jóindulattal segítették elő János testvérnek
és társainak munkáját. Az utolsó mongol császár, Shun-ti (Togan Ti
mur, 1332-1368) még 1336-ban is fényes követséggel kedveskedett
XII. Benedek pápának. (1334-1342). A követek kétévi bolyongás után
csak 1338-ban érkeztek meg Avignonba, ahol a lehető Iegszívesebb
fogadtatásban volt részük.

Benedek pápa azonnal elhatározta, hogy a követséget követséggel
viszonozza. Követeit ezuttal is a. ferences testvérek közül választotta
és élükre firenzei születésű Marignoll! János testvért állította. A ki
szemelt követek, akiknek sorában egy honfitársunkkal, bizonyos Ma
gyarországi Gergellyel is találkozunk, mindent gondosan előkészítet

tek a nagy útra. így többek között latin grammatikákat - köztük a
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két leghíresebbet: Alexander de Villa Dei Doctrináleját és Béthuni
Eberhard Graecismusát - és más iskolai könyveket is vásároltak.
hogy legyen miből latinra tanítaniok a kis mongol és kínai gyerme
keket. úti podgyászuk legértékesebb részét azonban azok a levelek
alkották, amelyekben a pápa különböző fejedelmek, köztük Károly
Róbert magyar király pártfogásába ajánlotta őket.

Ilyen gondos előkészület után indult útnak János testvér. Termé
szetesen nem egyedül; három követtársán kívül legalább félszáz rend
társa kísérte, hogy útközben segítségére legyenek az igehirdetésben és
a szűkségeseknek mutatkozó missziós állomások berendezésében. A
karaván első útja Nápolyba vezetett, mert ott akarta bevárni a kínai
követeket, akik avignoni látogatásuk után fél Franciaországot bebo
lyongták és többek között VI. Fülöp király párisi udvarában is tisz
telegtek. Mivel kényelmesen és nagy vargabetűkkel jártak, Nápolyt
csak jóval János testvérék után, 1339 március 28-án érték el. Itt Róbert
király nagy kitüntetéssel fogadta, több héten át magánál tartotta s
végül gazdagon megajándékozta őket. így továbbjutásra csak április
dereka táján került a sor. Legközelebbi rendeltetési helyükön, Kons
tantinápolyban 1339 május l-én kötöttek ki. Itt közel két hónapig
vesztegeltek, mert János testvér minden áron meg akarta tériteni a
görögöket. Nagy nyilvános vitát is tartott velük, de természetesen
eredménytelenül, mert mint mondja, a görögök hallani sem akartak a
pápai primátus "elviselhetetlen gőgjének" elfogadásáról. Június 24-én
ujból hajóra szállottak tehát és a Fekete-tenger átszelése után előbb

a krimi Kaffában, a genovai kereskedők főtelepén, azután pédig Taná
ban, a mai Azovban szállottak ki.

Itt már a kipcsaki aranyhorda terűletén. a nagyhatalmú Üzbég
nagykánnak, Batukan nyolcadik utódjának (1312-1342) országában
jártak, aki mohamedán létére - éppen ő nyitotta meg a mohamedán
nagykánok sorát - részben keresztény feleségének, Taydola görög
császárleánynak, részben az országban tetemes számban műkődő fe
rences atyáknak befolyása alatt tűrhető szabadságot biztosított keresz
tény alattvalóinak. Az avignoni pápák természetesen siettek kihasznál
ni ezt a kedvező alkalmat és időről-időre követek, levelek és ajándékok
küldésével igyekeztek ébren tartani a nagykán jóindulatát. Ez alka
lommal is így történt. János testvér az ő, sőt fia, a keresztényekkel
rokonszenvező Janibég (Csinibég) számára is hozott levelet. Legérde
kesebb azonban az volt a dologban, hogy a pápa szűkségét érezte,
hogy követeit külön levélben ajánlja Janibég nagybefolyású tanács
adójának, Magyarországi Illés testvérnek pártfogásába.

A pápai ajándékok, köztük különböző posztóféleségek, orvossá
gok és egy harci mén, nem tévesztették el hatásukat. Üzbég kán egész
télen át magánál tartotta, mindenféle szűkségessel pazarul ellátta s
végül 1340 tavaszán saját költségén és saját lovain Középmongolia,
akkor Csagataj fővárosa, Armalech (Almaligh) felé útnak indította a
követeket. Itt megint hosszabb ideig időztek János testvérék, mivel egy
kevéssel előbb lezajlott véres keresztényüldözés romjait kellett elta-

235-



karttantok. Az elpusztult misszió új jászervezése után a keletturkesz
táni Tudának, majd a belsőázsiai karavánok középpontjául szolgáló
Camulnak (Hami) vették útjukat. Itt ismét pihentek egy sort, hogy
erőt merítsenek útjuk legnehezebb szakaszának, a Gobi sivatagnak
megjárására. Végre a meséshírű János pap birodalmának, Tenduk
országnak érintésével 1342. augusztus l 9-én, vagyis több, mint három
esztendővel elindulásuk után szerencsésen megérkeztek Khanbalikba.

Bevonulásuk a kőzépkori viszonyokra jellemző módon történt:
elűl vitték a feszületet, utána János testvér lépdelt harminkéttagú kí
séretével; vaalmennyien teljes egyházi díszbe voltak öltözve' és menet
közben a Hiszekegyet énekelték. Shun-i császár nagy tisztelettel fo
gadta öket és alázatosan lehajtott fövel vette János testvér áldását.
Utána fejedelmi módon gondoskodott ellátásukról. Szállást egyik
khanbaliki palotájában rendelt nekik és egyúttal megbízta két főtiszt

jét, hogy mindenben szelgálatára álljanak a messziről jött vendégek
nek. 'És János testvér útleírásában nagy elismeréssel említi, hogy a
főtisztek lelkiismeretesen megfeleltek feladatuknak és még gondola
taikat is kitalálni igyekeztek. Számításuk szerint négyévi ottidőzésük

mintegy négyezer aranymárkájába került a császári kincstárnak, holott
ők Avignonban mindössze másfélezer forintot kaptak az egész követ
járásra.

Egyébként a testvétek teljesen ezabadon működhettek. Nagy vi
tákat állottak a zsidókkal és különböző eretnekfelekezetekkel, de a
pogányok közt is szép eredménnyel működtek. A nagykán fővárosában

egész virágzó keresztény élet pezsdült. Montecorvinoi János székesegy
háza mellett már több keresztény templom állott és a hívőket harang
szó szólította az istentiszteletre. A politikai hatóságok jóindulattal
szemlélték, sőt elősegítették a testvérek serénykedését. A nagy Kubláj
kán (1260-1294) még 1289-ben külön minisztériumot szervezett a
keresztény felekezetek, köztük a katolikusok ügyeinek intézésére. A
nyolc mandarinból, egy titkárből. két irnokból, két tolmácsból és egy
kancellárból álló hivatal kitűnően megfelelt rendeltetésének és min
den tekintetben igyekezett kezére járni a felekezeteknek. Igy például
1314-ben keresztülvitte papjainak adómentességét, hogy "gondtalanul
élhessenek és esdhessék le az ég áldását," Emellett anyagilag is bő

kezűen gondoskodott róluk.
Ilyen kedvező körűlmények kőzőtt gyorsan mult az idő. Már a

negyedik évnek is vége felé jártak, amikor János testvérnek végre
eszébe jutott a házatérésre gondolni. A császár nem szívesen vált meg
tőlük. Mivel azonban látta, hogy eltőkélésük sz ilárd, legalább bőke

zűen gondoskodott róluk. Ellátta őket minden szűkségessel és úgy
intézkedett, hogy egészen országa szélső határáig kétszáz lovas fe
dezze útjukat. A követek mellett nem feledkezett meg urukról sem:
a pápának több mint hatvanezer aranymárka értékű ajándékot kül
dött általuk.

A testvérek ezúttal, mivel a Gobi sivatagon való átkelés a Mon
goIiában kitört zavarok miatt nem látszott biztonságosnak, délfelé,
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Hátsóindiának vették iítjukat. útközben mindenütt a pápa követeit
látták bennük s ennek megfelelöen míndenűttnagy tisztelettel fogadták.
A sok ünneplés miatt csak lassan jutottak előre. Három hónapba tel
lett, míg elérték a birodalom déli határvárosát Zaitont, kínai nevén
Csiuán-Ceut, Itt, miután kellőképen kigyönyörködték magukat az
ottani ferences testvérek három nagy és pompás .kivitelű templomában,
1345.' december 26-án hajóra szálltak és nekivágtak a viharos Indiai
óceánnak. Háromhónapi viszontagságos hajózás után az előindiai

Malabár-parton fekvő Quilon városában, a bors hazájában kötöttek
ki, melynek Iakőssága jobbára nesztoriánus hitű Tamáskeresztényekből

került ki. János testvér itt több hónapra megállapodott prédikálni. De
arra is tudott időt szakítani, hogy a latin szertartású katolikusok
Szent György templomát művészí értékű képekkel ékesítse fel. Hiába,
firenzei vérét és korát - a diadalmasan kibontakozó trecentot nem
tudta megtagadni magában! Ugyanitt azonban súlyos baleset is érte:
némely útonállók, akik szemet vetettek kincseire, gyorsan ható mérget
adtak be neki. Szerencsére életét sikerült megmentenie, de a mérgezés
utókövetkezményeit még sokáig sinylette.

Quilonban és környékén közel másfél évet töltött János testvér.
Már 1347-et irtak, mikor végre felkerekedett. Egyenesen délnek irá
nyozta lépteit és elsőnek Előindia déli csúcsát, a Komorin-Iokot ke
reste fel. Itt Nagy Sándor példájára egy felül keresztben végződő

márványoszlopot állított és azon a pápa és saját családi címere bevé
sésével s ékes latin és hindu szőveggel igyekezett megörökíteni nagy
útjának dicsőségét. Szegény feje szentül hitte, hogy az oszlop az idők

végezetéig fogja hirdetni nevét: erexi ... calumpnam marmoream ...
usque ad [inem mundi dura/uram. Indiából, mint hitte, Sába királynője

birodalmába, a valóságban pedig Jáva mínorba, vagyis Szumatra szi
getére hajózott át, hogy az ott élő kevésszámú keresztényt megvigasz
talja. A királyné igen szívesen fogadta, hosszabb időn át vendégfil lát
ta, mindig alázatosan vette áldását. Közbe-közbe kirándulásokat is
rendeztek a sziget belsejébe. János testvér ilyenkor mindig a királyné
egyik igen értelmes elefántján lovagolt. A szigeten tartózkodásának
köszönhette azt is, hogy a királyné egyik ügyes orvosa végleg kigyó
gyította a mérgezés utókövetkezményeiből.

Szumátra után Ceylon szigetet kerítette sorra a fáradhatatlan
utazó. Szerencsétlenségére azonban a szigetnek azon a részén kötött
ki, melyén akkor bizonyos Coya Joan nevű bitorló gyakorolta a hatalmat,
Ez a minden hájjal megkent útonálló mindaddig nem hagyott neki
békét, míg csellel és erőszakkal - többek között négy hónapig fog
ságban is tartotta - el nem csalta töle azt a tömérdek kincset, melyet
a nagykán ajándékából a pápának vitt. János testvér azonban szeren
csére nem vette túlságosan tragikusnak az esetet. Továbbra is ott ma
radt a szigeten, keresztül-kasul járta és elgyönyörködött a magkapó
természeti szépségeíben, Legnagyobb gyönyörűségét az Ádámhegyben
(Pícco d'Amo, Adams Peak) véleménye szerint a földkerekség legna
gyobb és legmagasabb hegyében találta. Szerinte nyugodtan lehetne
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.Iöldi paradicsomnak is mondani, ha a történeti emlékek nem tiltakoz
nának ellene. Állítása szerint ugyanis az Ádámhegy onnan kapta ne
vét, hogy ősatyánkat az ősbűn elkövetése után az innét mintegy negy
ven olasz mérföldre lévő igazi paradicsomból ide száműzték. Ezért
e bennszülöttek nem is nevezik másként, mint Zindababának, ami a mi
nyelvünkön az atya poklát (infernus patris) jelenti. A bennszülöttek
a hegyek és környéken egészen csodálatos dolgokat mutattak a hiszé
keny testvéreknek; így többek közt Ádám lábanyomát, melyröl azonban
a buddhisták azt állít ják, hogy az ő mesterük nyomta a sziklába,
amikor 999 metamorfozisa után az égbe emelkedett. Azután megmu
tatták neki Ádám házát, melyet nagy kövekből és márványlapokból
minden ragaszték nélkül rótt össze ősatyánk. Azt is mondották neki,
hogy az ő hegyüket nem borította el az árvíz és hogy ők nem Káintól
és Szettől, hanem Ádám többi fiától és lányától származnak és hogy
az özönvízelőtti állapothoz hasonlóan semmiféle húseledelt nem fo
gyasztanak.

Ceylonból ismét Indiába tért a fáradhatatlan utazó. Még éveket
töltött a hatalmas félszigeten és állítása szerint valamennyi tartomá
nyát megjárta. Egészen biztos, hogy hosszasabban időzött a keleti,
úgynevezett Koromandel-parton és elgyönyörködött S. Tomé (Mad
rász) templomában, melyet a hagyomány szerint Szent Tamás apostol
sajátkezűleg épített. Nem puszta dicsekvés tehát részéről, ha a világ
legtudnivágyóbb vándorának állítja magát, mert a világ csodáinak
kifürkészésére előtte senki más annyi időt és fáradtságot nem fordí
tott, mint ő.

De akármilyen kellemesen és változatosan telt az idő, utoljára
mégis csak gondolni kellett a hazátérésre is. Hiszen már a harmadik
lusztrum is múlóban volt, mióta Nápolyban hajóra szállott. Ujból ha
jóra szállott tehát, másodízben is megkerülte a Komorín-Iokot, elha
ladt a Malábári-partkikötöi előtt és az Indiai óceán elhagyása után
a Perzsa öbölbe tért. Itt első állomása az öböl bejáratánál fekvő Or
muz város, az akkori világ egyik leg forgalmasabb kikötője volt, ahol
utazónk állítása szerint a világ összes kereskedői találkozót adnak
egymásnak. Ormuzból Basszorán át Mezopotámiába indult János test
vér, me ly főleg páImákban, olaj és más gyűmölcsfákban és szőlőben
való gazdagságával lepte meg őt. Az Eufratesen hajózfában hosszabb
időre megállapodott Babilon roppant kiterjedésű romjainál és érdek
lődéssei szemlélte meg a bábeli tornyot (Birs Nimrud), mely az ő ide
jében még negyvenhat méter magas volt, ma ellenben már csak tizen
egy méter. Babilonból ellátogatott a kalifák világhíres fővárosába.

Bagdadba, mint ő mondja, Uj babilonba is, mely azonban akkor, az
ilkhánok dulásai óta már csak árnyéka volt a régi magának. Bagdad
ban az Eufratesről a Tigrisre váltott át, hogy Babilon után az óvilág
másik csodavárosának, Ninivének romjait is megszemlelje. Két teljes
hetet töltött ezen a lehangolö tájon s közben kirándult Nebi Yunsba,
ahol Jónás próféta sirját sejti az arab hagyomány és a színarab Mosz
szulba. Mosszulból egy nagy karaván kötelékében indult tovább és
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szelte át a félelmetes assziriai sivatagot. További útja Nisibin, Mar
dinon és Edesszán, a legendás hírű Akbár király városán át Aleppóba
vezetett. Itt már számos európai kereskedővel találkozott, akik azt a
francia nyelvjárást beszélték, mely Ciprus szigetén is divott.

Aleppó után Damaszkuszt kerítette sorra utazónk és onnét már
csak egy ugrás volt a Szeritföld. Szentföldi útjának kiemelkedöbb állo
másai ezek voltak: Libanon, Galilea, Názáret, Szamária, Judea és Je
ruzsálem. Jeruzsálemben rendtársainak a Sion hegyén épült kolostorá
ban szállott meg. De mintha a hosszú út kimerítette volna érdeklődé

sét. A Szentvárosban a ferences kolostoron kivül mindössze a görög
georgiai szerzetesektől lakott Szentkereszt kolostort tekintette meg.
Nem közöl közelebbi részleteket egyiptomi, etiópiai és ciprusi útjá
ról sem. Látszik, hogy már nagyon kívánkozott haza. Teljes tizennégy
évi távollét után 1353. végén látta ismét viszont szűkebb hazáját, a
virágok városát. De alig pihent néhány napot, megint útnak eredt,
hogy Avignonban beszámoljon a pápának útjáról és átadja neki a
nagykán levelét.

Avignonban a meglepetések hosszú sora várta a derék utazót.
Így megtudta. hogya jó XII. Benedek pápa,· aki annakidején útnak
indította, már 1342-ben meghalt, sőt közvetlen utódja, VI. Kelemen
(1342-1352) is jobb hazába tért. így útjáról csak XII. Benedek má
sodik utódjának, az ötödik avignoni pápának, VI. Incének (1352
1362) számolhatott be. De több ismerősével is többé-kevésbbé igy volt.
Azoknak az embereknek nagyrésze, akik annakidején szemtanui voltak
útrakelésének, már kint nyugodtak a csendes temetőkben. Mert az
alatt a másfél évtized alatt, melyet ő úton töltött, Európában a leg
borzalmasabb ragályos betegség, a fekete halál söpört végig és lega
lább egynegyed részét elragadta a kontinens lakosságának. Egész csa
ládok és falvak pusztultak ki. Az irgalmasság cselekedeteit hősi fo
kon gyakoroló koldulórendek természetesen még jobban megsínylették
a vihar tombolasát. A ferencrendnek állítólag minden második tagja
áldozata lett a szörnyű ragálvnak, Emiatt az utánpótlás egyre nehe
zebb lett; a hült nyomokba egyre kevesebben léptek.

Az ilymódon előállott kényszerű zsugorodásnak elsősorban a
missziók látták kárát. Az a hatalmas lendület, amely a két nagy kol
dulórend missziós tevékenységét a XIII. században és a XIV. század
első felében jellemezte s mely a lélekzetelálIító merész vállalkozások
hosszú sorával irta tele a kor egyháztőrténetét, máról holnapra lelo
hadt, sőt hova-tovább egészen kihunyt. A megfelelő utánpótlás hiá
nyában a már meglévő telepeket sem lehetett fenntartani, nemhogy
újak alapítására lehetett volna gondolni. Igya mongolságkét főorszá
gában, a kínai birodalomban és a kipcsaki aranyhorda területén a té
rítés műve egészen elakadt s a térítők után a hívők is elszéledtek, el
kallódtak.

Az igazság érdekében azonban meg kell jegyeznünk, hogy ebbe
a fejlődésbe a politikai viszonyok is erősen belejátszottak. Kataiban
a mongol dinasztia balfogásai: nyomasztó adórendszere, szertelen ide-
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genpártolása és a bennszülött kínai elem háttérbe szorítása, vallási te
kintetben pedig a .buddhizmus erőszakolása keservesen megbosszulták
magukat. Shun-ti császárnak uralkodása vége felé már egyre nagyobb
arányú felkelésekkel kellett küzdenie. A felkelések végre is bukását
idézték elő és 1368-ban a bennszülött Ming dinasztia felemelkedésé
re vezettek. Az új dinasztia pedig azzal kezdte, hogy a Nyugathoz fű

ződő minden szálat elvágott és szinte légmentesen elzárkózott az euró
pai műveltség és keresztény vallás elől. Csak századokkal később, a
Ming dinasztiát 1644-ben felváltó mandzsu Csing-dinasztia alatt vál
tozott meg annyira a helyzet, hogy ismét az elejtett fonál felvéte
lére lehetett gondolni. Az aranyhorda birodalmában viszont az iszlám
előretörése, maj cl kizárólagossá válása retesze1te el a további előre

haladás útját.
Így János testvér útja fényes kezdeti sikerei ellenére távolról sem

járt olyan eredménnyel, mint normális fejlődési menet mellett joggal
várni lehetett volna. így követ járása inkább a földrajzi főlfedezések.

mint térítések történetébe tartozik. Az bizonyos, hogy nagyobb terü
letet járt be, mínt diplomata rendtársai akárrnelyike, akár Píancar
pinoi János, akár Rubruki Vilmos, akár Montecorvinoi János vagy
Pordenonei Odorikus. Külön érdeméül kell említenünk, hogy ő volt
az utolsó pápai követ, aki középkori világszemlélet alapján próbálta
a mongolság erőforrásait belekapcsolni az egyre jobban előretörő

iszlám elleni harcba. Eshát in magnis rebus et uoluisse satesi.

APRILISI FÉNYEK

Olyan vidámak, s olykor oly nagyon
szegények is vagyunk, mikor ebédek
helyett soványra száradt kiflivéget
rágcsálva üldögélünk egy padon
a parkban, hol a percek kék-fehérek,
ha felhők járnak fönn, s egy kisdiák
a zöldrefröcskölt, ráncos, régi fák
arcára véste föl a lány nevét.
S mikor felénk ugrál egy kis veréb,
(oly kócos és vidám, akár az élet,
mikor tavasz van csak, és nincs ebéd,)
bár éhes, Krisztina a kiflivéget
megosztja a madárral is, hiszen
az még talán minálunk is szegényebb.
A tácsányi kis kék es6vizen
mellettünk ácsorog egy napsugárka,
II velünk kacag titokban, úgy hiszem.
Igy üldögélünk négyen, s nagy, kerek
szemekkel bámulnak az emberek;
fütyül rájuk a kis csibész madárka,
s ci napsugár Krisztának vall szerelrnet:
tavasz van, és az utcasarkokon
csodálatos hétköznapok nevetnek.

Szerdahelyi István
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