
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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