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A XIII. század negvvenes éveiben nagyon megnehezedett ~i,

idők ,járása a nyugati kereszténység fölött. A II. Frigyes esá-'
szárruí kitört harc, a pápaság es császárság harmaana narca..
jóvátehetlenül elmérgesedett; Magyarországot és Lengyelorszá
got az imént dúlták fel .a tatárok; Jeruzsálem végleg a moha
medánok kezére került (1244. augusztus 24.) és a gázai csatában
(1244. október 17.) tökéletesen megsemmisült az utolsó ütőképes

keleti keresztéuy hadsereg. Európa tehát teljesen nyitva állott a
bármely pillanatban bekövetkezhető tatár, illetve mohamedán til'
madás előtt. Ezwl szemben Európa népei a kisujjukat sem moz
ditották a fenyegető veszedelem elhárítására. Mintha semmi sen I

történt volna, tovább folytatták kicsinyes torzsalkodásaikat.
A zavaros helyzetet csak IV. Ince pápa tudta valamennyir;'

áttekinteni. Az őt jellemző eréllyel hamarosan hozzá is látott ki
tisztázásához, A nagy függő kérdések elintézésére egyetemes zai
natot hivott össze Lyonba, a tatárok és mohamedánok ellen pe
dig keresztes hadjáratot hirdetett. Mielőtt azonban kimondta vol.
na a döntő szót, iónak látta diplomáciai úton kísérelni meg a te
rep felderítését s ezért merész elhatározással követeket, - do
monkos és ferences ezerzeteseket küldött Kairóba, Damaszkuszba
és Karakórumba, Nagytatárország fővárosába. Mi volt e követ
küldésekkel célja' - nehéz megmondani. Az igazságot minden
valószínűség szer-int a Karakórum-járó Pianoarninói .Iános fe
jezi ki. A derék atya ugyanis beszámoló jelentése bevezető ré-
szében azt írja, hogy ,a pápa azért küldőtte őt a tatárokhoz és
más keleti népekhez, hog-y náluk mindent szemügyre vegyen és
mindennek gondOfmn utána nézzen. A követjárások tplsődleg-es
célja tehát meg-bízható hírek szerzése, mindenekeHítt pedig a két
félelmetes hatalom jövő terveinek felderítése volt.

Ebből a szempontból azonban csak akarakórumi követjárá
érte el célját. Bízvást rnondhatjuk, hogy Európa 'népei csak Pian
earpínói János adatai alapján tudtak először valamennyire meg
bízható képet alkotni maguknak Dzsingiszkán bírodalmának rop
pant ter.iedelméről, szervezetéről, kormánvzatáról, népeiről é-loi
történeti kialakulásáról. Érthető tehát, hogy vállalkozása Euró
paszorte nagy feltiínést keltett és a merész barátdiplomatát egy
kettőre világhírre emelte. De a hirprt meg- is kellett szanvednie
Hiszen mindon szükséges előkészület és felszerelés nélékül. isme.
retlen tartományokon át és ismeretlen népek közt, hideggel é",
meleggel, éhsézael és szomiúsáee-al küzdve, és mindiz csak 1)

maca lélekjelenlétére utalva kellett meetennie azt rt sokezer ki
lométernyi utat, mely Lyonból Karakórumba éH onnét ismét
Lvonba vezetett. Ehhez valóban nem közönséees fj'l:ikai és szelle
mi adottsázok kellettek. Jánm; atya, mint az eredmény mevmu
tatta, teljes mértékben rendelke7Ptt ezekkel az adotfaágokkal.

A merész utazó előéletérül jMormán semmit sem tudunk



\ ,,,aj,; ;:tu uy i. lIiZOllYOB, hOg} a perugiai tartomány ban bozületett e,...
t~gé8z t iatalon bzent B'erenc kUVCLOI koze szegodott. A rendben
jl~(llllar08an teamreryre vergouoct. !.LiliKOl' ~::a-uen felvetedort a
küuoid; mísszaoa terve, o a nemet rmsszioua nyert· beosztást,
l:i!.W-ban a szasz provincia üre, l~ö-ban a nemet rendtartomany
l'eje. lZilU utan spauyor, két evvel ra ismét nemet, majd lengyel
!)!ovinciális lett. AZ o nevéhez tűzedik a rend Iorharing'iai, ma
g'yarorszll.gi, dániai, norvógraí es csehorszagi megteieprtese is.
l%yik rendtársa Joggal nevezte tehát ot rendje legbuzgóbb ter
,\esztőjének. (Ordims sui duatator maxímus.)

'I'ermészetes, hogy ezek la fenyes sikerek kifelé is nagy tekin
télyt szeréztek János atyának. A legmagasabb egyházi korok ér
deklődni kezdtek szemeíye iránt. IV. ince pápa is figyelmes lett
rá és lyoni udvarába hivta, Mikor a nagykán udvarána kül
dendő követ személyének kiválasztására került a sor, mindenki
természetesnek találta, hogy a választás őrá esett. Mellette szó
lott nagy tapasztalata, világlátottsága, kitünő emberismerete és
nem utolsó sorban kőzépkori emberben ritka nyelvismerete:
.anyanyelvén és a latinon kívül beszélt franciául, spanyolul, né
metül, talán oroszul és értett valamit arahul. Ehhez járuit párat
lanul nyájas és megnyerő modora. Salimbene, a XIII. század leg
'looretetreméltóbb barátkrónikása így jellemzi őt: "Ez a János
testvér nagyon barátságos, jámbor, tanult és beszédre míndíg kés?
ember volt". Nem hiába forgolódott két évtizeden át a legkülőn

hözöbb nyelvű és műveltségű emberek közt, minden helyzetben fel
találta magát és minden emberrel a maga nyelvén tudott szólni.
Wadding, II nagy ferences történetíró jellemzése szerint: utolér
hetetlen űgyessésrre vitte az ügyek vitelében. (Fuit in agendis
rebus perquam idoneus.) .

Csak egy körülmény látszott a merész vállalkozás ellen szól
ni: János atya kora és testi állapota. 1245-ben már közelebb járt
hatvanadik, mint ötvenedik évéhez; emellett korán elhízott. ne
hézmozzású ember volt. Mint elüljáró nag-y útjait rendszerint
szamárháton tette meg'. Egyébként azonban még jól birta magát.
Sokezer kilométeres útján egy g-yorsmozgású fiatalembernek is
hecsületére váló szfvóssáczal viselte a fáradalmakat. A hónapok
ig tartó és sokszor az éjsza1,ákba is mélveu benyúló lovagl ások
meg sem kottvantak neki. Könnyedén viRclte az időjáráa szélső

Régeit, úgYRzintén az eurónai nomorral és iz'léssel nehezen meg
szokható ételeket és italokat is. Mí(!" jóval f'iatalubb ntitáraa,
Csehország-i István már az orosz határon kidőlt, ő egy.~tlen ko
molyabb mezbetegedésétől eltekintve makkegészaégesen járta. mesr

tengernyi utat.
1245 április 16-áu indult el Lyonből. Természetesen nem men I

nres kézzel. A pápa az ajánló levelek egész légiójával látta el,
Az illetékes cgyházi és világi hatóságokon kívül külön levelek
ben ajánlotta őt a pogányok, görögök, bulgárok, kunok, etiópiai
ak, szkiták, georgiaiak, alánok, kazárok, zichiok, örmények, hin
duk, mosszuli ak ős általában mindazon népek védelmébe, me
Iyekről a pápai kancellári ában egyáltalában tudtak. A legünne
pélyesebb levél Oe-odai utódának, az akkor még meg sem válasz
fo1.t főkánnak szólott.

.Iános :ííyát első útja Prágába vezette. Itt IV. Vencel ki-



tal~. ali akkor már klarissza apáca Boldog Agnes fivére, a }6
hetö Iegszavesebben regadta őt es minuen toie telhető módon
igyekezett a kezére járni. Boroszlóban új tag csatlakozott a ki
'lfllIlY társasághoz Lengyelországi Benedek testvér személyében.
akire főleg mint tolmácsra volt égető szükség, Krakóban Konrád
herceg .sziuten nagyon saívesen fogadta és saintén bőven ellátta
tanácsokkal és ajánlásokkal őket. Itt tartózkodásukban volt al
kannuk találkozni Vazul volhiniai fejedelemmel, kinek követei
-sak az imént tértek vissza a tatárok földjéről és így a legfzis
,,.,,,bh hírekkel tudtak szolgálni. Vazul annyira meut előzékeny

>;úgében, hogy még azt is megengedte a nyugati követeknek. hogy
VLadimirhan zsinatra hivják össze a vidék püspökeit és eléjük
terjesszék a pápa egyesülésre szóló felhívását. A püspökök azon
han az érdemleges válasz megadását akkorra igérték. mikor Dá
niel fejedelem, Vazul öccse Kipcsakból megérkezik.

Az út további folytatását rendkívüli mértékben megnehesi
íette a.. útak bizonytalansága és II lakosok ellenséges magatar
j,ása. Az időjárás szokatlansága is sok bajt okozott. János atya
-úlvosan megbetegedett és Kievbe szinte félholtan érkezett. De
,j. vállalt feladat életbevágó fontossága megacélozta ellenálló ere
jét. Már 1246 február 4-én tovább indult. Az első tatár állomást.
a Dnyeper mellett fekvő Kanievet február 23-án érte el. Ettől
l'ogva minden állomás vezetőjétől ajándékokkal kellett kikönyö
1i:i!,Tnie, hog-y a következő állomásig vezetőket és lovakat bocsás
-unak rendelkezésére.

Igy jutott el negyvennapi lovaglás után nagyszerdán (ápri
us 4) Batu kán volgamelléki szállására, valószínűleg Szaraiba.
A magyarországi hadjárat félelmetes hírű vezére hideg udvari
assággul fogadta a messze földről érkezett követet. Annyit azon
han megtett a kedvéért, hogy anagy kárinak szóló pápai leve
let Ieford íttatta orosz, perzsa és mongol nyelvre, és megadta ne
ki 3,'6 engedélyt útja továbbfolytatására. A kis társaság április
H-án éppen husvét napján hagyta el Batu szállását. Sietésére jel
Jemző , hogya Volgátol az Ural hegységig nyúló hétszáz kilomé
11'>1" hosszú utat mindössze nyolc megállással tette meg. Pedig az
atyák és kisérőik nagyon gyenge állapotban voltak. Hiszen fi

'J:~gybö.itiit sós vízben főtt kölesen húzták ki. János atya pana
-zosan említi is. hogy sokszor azt sem tudták, az életnek vagy
","dig a halálnak mennek-e eléje.

Pedig HZ út nehezebbik része még hátra volt. Az Ural átlé
l'L:se után. It Kara-Kuni sivatagon át a bőszörmények országá
nak, vagyrs Nyugatturkeszkánnak vették útjukat. Innét a Szir
dar.ia völgyébe tértek, majd 'I'ien-San északi nvulvánvainak
,Ti ntésóvel a Csu, utána pedig- az Ili folyó völgyébe kanyar-od
iak, Vézre Noming-Minzhin-Gobi szorosán út 'Mong'oliába ér
;.,1{ és ott egészen a fővároaia, Karakórumisr, illetve Sira Ordáig

Arunvhorda) nyomultak előre, ahol akkoriban a császári csa
{·d nyári s7,ál1ásút tartotta. Az út május 17-Wl július 22-ig, va
"yi" hatvanhét napig tartott s többnvire útradan sivatagokon
" n!."Y mej('dí~lyes kupaszkodókon vezetett át. J ános atya nana
~".nsan említi. hozv útközben sokka'l többet szenvedtek az éhség-
nl I~S sznmjús{wtól, a hidee-től éR meleztől és a sokféle meg
"ií1t(,t.~sWI. mint nmen ny inek olvisoléeére képesnek hitték ma-
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gukat. De mindezt szívesen vállalták, csakhogy a pápa. parau
csal szeriut eleget tegyenek lsten akaratának cs hasznára Ik
gyenek a keresztény ügynek.

Karakórumba, illetve Hira Ordába éppen a legjobb időbeo.

az új főkán megválasztására érkeztek utasaink. Mert igaz, hob"}'
Ogotad fökán már 1241-ben meghalt, de özvegyének és az állam
ügyek vitelében utódjának sikerült úgy intéznie a dolgot, hogr
kánválasztó gyűlés (kur'ilta) összehívására csak 1246 nyarán kl}
rült a sor. Akkorra sikerült mindan akadály t elhárítania fiának,
Kujuknak megválasztása elöl. A választásra a roppant biroda
lom összes előkelői felsereglettek Batu kán kivételével, aki pe
dig annakidején éppen a főkánság elnyerésének reményében sza
kitotta félbe magyarországa hadjáratát. Mivel azonban közben
meggyőződött róla, hogy a korona elnyerésére semmi reményt
nincsen, duzzogva félreállott. Az új f'őkáu beiktatása, Illetve
megkoronázása augusztus 24-én ment végbe. világraszóló fénnyel
éR mélyen az éJszakába nyúló ivással.

A pápai követek fogadásúra a koronázást követő harmadis
napon került sor. J ános atya, aki már korábban eljuttatta a pá
pa levelét az uralkodóhoz, most élőazóval is előadta küldetésének
célját, természetesen tolmácsok segítségéve!. Mivel a Iőkán azt
kívánta, hogy beszédét írásban is nyujtsa he, ennek megfogalma
zása, valamint a pápáunk adandó válasz latin, perzsa és mon
goal S7,(jy'~g8nek megúllanítása hosszabb időt vett igénybe. A tol
mácsok igen nagy körültekintéssel dolgoztak és szóról-szóra ha
ladtak a fordításban. Közben a követeknek több ízben volt al
kalmuk ujból a főkán elé járulni. A végleges szöveg megállapí
tása csak november ll-én zárult le. Közben Kujulmak az az öt.
lete támadt, hogy a követséget követséggel viszonozza. .János
atya azonban kézzeI-IábbvJ tiltakozott ez ellen, mert nem akarta r

hogy a tatárok belepillantást nyerjenek Európa zilált viszonyaiba
és tudomást szerezzenek a keresztény fejedelmek kicsinyes tor
zsalkodásairól. Szerencsére a f'őkán 110m nagyon erőltette a dol
got. Igy azután magától elaludt az iigy.

A búcsúkihallgatás november 13-án' ment végbe. A Iőkán "
következő levélben adta meg a pápának szánt válaszát:

"Isten erőssége és mdnden emberek császára, Kujuk kán a nagy
pápának biztos és hiteles levelét küldi Érett megfontolás után e:kül
dötted hozzánk követedet azzal , hogy békét és barátságot akarsz ve
lünk. Legalább így értettük követedtől. Leveled azt tartalmazza, hogy
nekünk meg kell keresztelkednünk és keresztényekké kell lennünk
Ezen utóbbira azt feleljük', hogy egyáltalában nem értjük, hogyan te
hetnők ezt meg.

Azután az is benne fog:a:tatik :eve:edben, hogy csodálkozol olyan
tömérdek embernek, fö:eg keresztény magyaroknak, lengyeleknek és
morváknak legyi.ko.ásán Erre megint azt válaszoljuk. hogy nem ért
jük. Nehogy azonban úgy .ássék a dolog, mintha ki akarnánk térní az
érdem.eges vá.asz e.ő', ezt Iele.jük: nem engedelmeskedtek Istén törvé
nyének és Dzsingiszkan levelének. Ezenfe.ül nagy tanácsot tartottak
és követeinket meggyilko.ták, Ezért parancsolta meg az Úr a fö:d szi
néről va.ó e.tör.ésüket Ha nem Isten tette vo.na ezt, ugyan mít tehe
tett volna ember? Mi Isten segitségével Napkelettől Napnyugatig mín-
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den országot elpusztítottunk. Ti keresztények Istent imádjátok és
egyedül magatokat tartjátok keresztényeknek. minden más népet m~g
vettek. De honnét tudjátok. kinek: kegyeskedik Isten kegyelmét adni?

Ha tehát te, pápa, csakugyan békét és barátságot akarsz velünk.
akkor összes kírályaíddal és hata.massága.ddaí járulj színünk elé; ak
Kor majd meghallod válaszunkat és akaratunkat. Egyébként add át
váraidat és fizess adót. Ha nem fogadod meg tanácsunkat és nem já
ru:.st.színünk elé. annak je~éül vesszük, hogy háborút akarsz velünk.
Hogy utána mi következik. nem tudjuk. Azt egyedül Isten tudja."

Ezzel az ugyancsak nem diplomatikus hangú levéllel lezá
rultak a nevezetes követjárás aktái. János atya és társai a fő
kán engedélyével mingyárt a búcsúkihallgatás után hazaindul
tak. A közben beköszöntött ázsiai éH orosz tél nem rettentette
vissza öket, de lényegesen lassította haladásuk ütemát. A Ka
rakórumtól 8zaraig vezető út megtételére félesztendőre volt
szükségük. Batu kán szállásat csak 124i május 9-én érték el.
Utana Kievbe tértek és ott sikerült a szkizmatíkusokkal nyélbe
ütniök az unió ügyét. Kiev elhagyása után Lengyelországon.
Csehországon, Németországon, -F'landr.ián, Champagneon át
folytatták útjukat, míg november havában Lyonba érkeztek.
Ince pápa nagy örömmel fogadta. három hónapig udvarábau
tartotta, majd néhány hónapra rá bari püspökké nevezte ki
bátor követét.

J ános atya idehaza .nern elégedett meg a szóbeli beszámoló
"al, hanem mingyárt hazaérkezése után írásban is megörökí
tette tapasztalatait. Munkája, az Y'storui Mongalorum éppúgy út
törő a középkori földrajzi irodalomban, mint útja a középkori
földrajzi felfedezések történetében. Legnagyobb értéke tartalmi
gazdagsága és elfogulatlansága. János atya általában jószemű
ember; amit tulajdon szemével látott vagy amiről a vele érint
kezésbe jutott magyar és rutén papok révén megbízható értesü
léseket szerzett, azt a valóságnak megfelelően írja le. A biro
dalom földrajzi, néprajzi és műveltségi viszonyairól, úgyszin
tén Dssing-iszkán családjának szétásrazásáról közölt adatai álta
lában megbízhatók és jól használhatók.

Legnagyobb hibája túlzott hiszékenysége, Ebben a tekintet
ben ő is korának gyermeke volt. Amit hallott, mind színigaz
ságnak vette és válogatás nélkül adta tovább. Komoly képpel
beszél például olyan emberekről. akiknek csak egy lábuk és egy,
mell ükből kinőtt kezük van s akik egyetlen lábukkal olyan
gyorsan ug-rálnak, hogy még ,a vágtató lovasok sem tudják
utolérni őket. Ha megunják az eg-y lábon való járást, kezüket
is i:réllybe veszik és kézzel-Iábbal cigánykerekeznek tovább.
Másutt meg olyan népről tesz említést. melynek csak asszo
nyai sziilctnek emberf'ormával, férfiai ellenben mind kutvafor
mát mntat-cik. Mikor pP'v<:?:pr II tatnr()~ télvíz idején támadást
intéztek ellenük, III kutyaformájú férfiak a folyó partján 80
rakoztak fel, egymás után a je!?'HR vízbe ugrottak, majd utána
meehentereették mazuknt a homokhan. E",t tnhbRzör il'; meais
métflltÁk úvv, hog-y ntol iára ldlkempny iÁ!!J)áncél kÁp'7,~dött egpsz
teRtii~ön. Mikor azután támadásra kerűlt a sor. a tatárok nyilai
n!j~.a vísssanattantak, ök ellenben éles fogaikkal halálra mar
tak eHenfeleiket.
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Ilyen és hasonló csodabogarak meglehetős számmal fordul
nak elő az Ystoria Mongalorumban. De igazságtalanok volnánk,
ha ezek ezerint ítélnők meg János atya vállalkozását. Hiszen egé
szen bizonyos, hogy követjárása világtörténeti tett volt. Talán
nem járunk measze az iKazságtól, ha azt állítjuk: az ő vállal
kozásának is része volt abban, hogy a tatár veszedelem európai
vonatkozásban egyre többet vesztett fenyegető Jellegéből és a
nyugati keresztény világ, helyesebben a Szeritszék és a tatár bi
rodalom közt napról-napra barátságosabbra hangolódott a vi
szony. Mert János atya nyomába· más barátdinlomaták, feren
cesek és domonkosok léptek, akik a következő száz esztendő alah
egészen Indiáig, Tíbetie és Khanbalikig (Peking) kiterjesztették
a pápai diplomácia hatóköret. Érthető tehát", hogy halála hétszá
zadik évfordulóján az egész kultúrvilág kegyelettel emlékezet!
meg a rettenhetetlen bátorságú és élesszemű barátdiplomatéről.

RÓMAI EMLÉK

Az éjs:;,akáink 'voltak szépek, (/
sok holdoilános,
fehéren égő olase éjszaka.
Az örök v..!Íros

ilyenkor látszott annak, ami volt:
a néma kőbe
faragott élet; szobrok, villa, bolt,
kol kártya, lőre

a mindenkori siioredékrc Dár/.
A tömzsi dombok
fölé madarak felhőraja. száll!
s a szél a lombot

ú,ay simonatia, mint kezet a. kéz,
ajak az ajkat
és fölrémlett a nemzedékek (',~

a birodalmak

hatalmas árnya és a légiók
is egyre ,jöttek
és me,qföltötték oérre! a folyót,
majd semmi többet

nem láttam, Csend 'l'(}li, mint amikO'I' a
vak föld is alszik
s ldnyuj/ózik a tenger a puha
fövenyes partin.

Toldalagi Pál
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