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Magyar
misszionáriusok
Kínában
A magyar külmissziós mozgalom belpolitikai háttere
az 192o-1930-as években

A 20. század első felében két önálló magyar misszió működöttKí
nában: a jezsuitáké és a ferenceseké. Jézus Társasága Magyarorszá
gi Rendtartományának első hittérítője1922-ben érkezett Kínába, a
Kapisztrán Szent János Ferences Rendtartomány első misszionári
usai pedig 1929-ben. A jezsuiták 1936-ban vették át Észak-Kínában
a damingi missziö irányítását, a ferences barátok pedig három évre
rá, Hunan tartományban, Baojingban kaptak önálló missziós terü
letet. A harmincas évek végén a szerzetesnőkkel együtt összesen
száznál több magyar misszionárius élt Kínában, katolikusok és
protestánsok egyaránt. A magyar missziós tevékenység akkor telje
sedett ki, amikor a magyar-kínai kapcsolatok egyébként a mi
nímumra szorultak vissza: a két világháború közti időszakban. A
két ország közott hivatalos diplomáciai kapcsolat nem volt, a keres
kedelmet néhány vállalkozó magánügyietei jelentették, a nagy távol
ság és a háborúk következtében társadalmi kapcsolatnak nem lehe
tett esélye.

Az önálló magyar missziók alig egy évtizeden át léteztek Kí
nában. Az államközi kapcsolatok rendeződésének idejére már
mindkét országban gyökeres változások következtek be: 1949
után a kínaiak nem nézték jó szemmel a külföldi misszionáriu
sok jelenlétét. Néhány éven belül minden magyar misszionárius
Kína elhagyására kényszerült, itthon pedig 1950-ben gyakorlati
lag felszámolták a szerzetesrendek működését.

A misszionáriusok a hit terjesztésével az európai, közelebb
ről a magyar kultúrát vitték - természetesen hitbéli meggyő

ződésükből fakadóan keresztény köntösben - a kínai városok
ba és a külvilágról mit sem tudó, sanyarú körülmények között
élő parasztok körébe. Hitbuzgalmi tevékenységük mellett taní
tottak és gyógyítottak, így folytatták azt a több évszázados
missziós hagyományt, amely a két civilizáció egymásra találá
sának és kölcsönös megismerésének egyik csatornája volt. A
Trianon utáni Magyarországon miért lángolhatott fel ilyen hév
vel a külmissziók iránti érdeklődés? És miért éppen Kína von-
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zotta a magyar misszionáriusokat? Jelen tanulmány e kérdésekre
keresi a választ.

A magyarság körében az első krónikaírók, P. Mester és Kézai Si
mon munkássága óta él a hit, sokakban a bizonyosság, hogy a ma
gyarok keleti eredetűek, Árpád a világhódító Attila utóda, a népe
pedig a hunok leszármazottja.1 A feudális, keresztény Európában
a rangot a származás adta. A kancellária történetírói előtt kettős

feladat állt: egyrészt bizonyítaniuk kellett a magyarság, azon belül
az "Isten kegyelméből" uralkodó királyi család ősi, bibliai szárma
zását, másrészt igazolniuk kellett a történelmi kontinuitást, vagyis
a Kárpát-medencét elfoglaló nép jogát erre a területre. A "jogiga
zoló ideológia" megteremtésében a mind a keleti eredetnek, mind
a kereszténységnek már a középkorban is fontos szerep jutott. A
dicső keleti múlt bizonyságául szolgáló csodaszarvas-legenda
vagy a fehér ló mondája csakúgy a magyarságtudat része, mint
Hunor és Magor bibliai eredetre utaló története. A domonkos ren
di Julianus barát a 13. században hittérítő útra indult Magna
Hungaria felé. Szerzetestársa, Ricardus feljegyzéseiből tudjuk,
hogy eljutott a Volga vidékére, ahol rá is talált a magyarság kele
ten maradt csoportjára. Julianus utazása után néhány évvel PIano
Carpini (Giovanni da Pian del Carpine) Nagy-Magyarország he
lyét is pontosan meghatározta útleírásában: háromszor említi,
hogy az azonos Baskíríával.i

Deguignes francia történész 1756-ban megjelent Histoire générale
des Huns, des Turcs, des Mongols, et des autres Tartares occidentaux
("A hunok, a tűrkök, a mongolok és más nyugati tatárok ál
talános története") című művében a kínai nyelvű források
alapján az. európai hunokat az ázsiai xiongnukkal azonosította.
Deguignes könyve általános feltűnést keltett. Magyarországon
Pray György jezsuita történész az Annales veteres Hunnorum,
Avarum et Hungarorum ("A hunok, avarok és magyarok régi év
könyvei") című 1761-ben megjelent művében ismertette az új el
méletet, munkájának kiinduló pontjává téve, és pontosan követ
ve a francia szerző minden megállapítását." Praynak itthon
számos követője akadt, hiszen a magyarok őseiként számon
tartott hunok ázsiai kapcsolatai nyomán egy több ezer éves tör
ténelemmel rendelkező, nagy történelmi súlyú nép története
rajzolódott ki, s a hatalmas xiongnu birodalom dicsőségének

öregbítése sokak hiúságának hízelgett. Ök a kritikai kísérleteket
nem érvekkel, hanem általában indulatosan. érzelmeik alapján
hárították el. A 18. század második felében született történeti
munkák az ázsiai rokonság kérdésében bizonyító erejűnek vélt
adatokkal igyekeztek alátámasztani a középkorí krónikások tör
ténetírói hagyományát. A hazai köztudatban a hun-magyar ro
konság mítosza és a magyarok ázsiai származásának tudata to
vább erősödött. Miközben a Nyugat számára Attila király csak a
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barbárság, a pusztítás szimbóluma volt, addig nálunk "Isten os
tora", a bátorság és a nagyság eszményképe. A 19. században, a
kelet- és közép-európai nemzetek formálódó modern identitástu
datához hasonlóan a magyarságkép is, Hanák Péter kifejezésével
élve, "az etnikai, regionális, vallási és egyéb hagyományokból,
az akkortájt tudományosított eredetmítoszokból, a hivatástudat
ból és a sztereotípiákká sűrűsödő nemzetkarakterológiából for
rott össze".4

A hősi ideák mellett a 19. században megjelent a tudományos
igényű eredetkutatás, amely az összehasonlító nyelvészet, a ré
gészet, a néprajz, az antropológia, a zoológia és más szaktudo
mányok eredményeit felhasználva kialakított egy korántsem
szép, viszont igazolható nyelvrokonsági koncepciót. Az új tudo
mányos eredmények igazolni látszottak azt az elméletet, hogy
rokonaink nem a szkíta, hun és török népek, hanem a finnugorok.
A nyelvészek között kialakult vita, az "ugor-török háború" során
a szakemberek lerombolták a krónikák hitelét. Ennek ellenére az
új elméletet nehéz volt elfogadni és elfogadtatni. A modern
nemzettudat és a nacionalizmus kialakulásának időszakában az
ember értékét társadalmi és jogi szempontból még továbbra is
nagymértékben a származás szabta meg. Éppen ezért sokan nem
elégedtek meg a "régi dicsőség" helyett a dísztelen valósággal,
és minden erejüket latba vetve tiltakoztak a "halzsíros atyafiság"
ellen.

A 19. század utolsó harmadában több magyar utazó indult
Kínába, hogy rábukkanjon a magyarság keleti kapcsolatainak
bizonyítékaira. Egyikük volt Széchenyi Béla, a "legnagyobb ma
gyar" fia, aki 1877 és 1882 közőtt vezetett tudományos expedíci
ót Kelet-Ázsiába. A kutatóút egyik résztvevője, a kiváló földrajz
tudós Lóczy Lajos több tudományos eredménnyel gazdagította a
korabeli földrajz- és történelemtudományt. Zichy Jenő gróf
1898-ban vézetett expedíciót Kínába, ahol a magyarság települé
si, etnográfiai, nyelvi nyomait szándékozta kutatni. Céljai között
szerepelt, hogya pekingi császári levéltárban olyan Árpád-kori
oklevelekre bukkanjon, amelyeket a tatárjárás idején Batu kán
rabolt el Magyarországról. Ugyanakkor javasolta a magyar ural
kodónak, hogy levéltári kutatásait elősegítendő, ,,6 Felsége ré
széről a Szent István rend nagykeresztjét vigye el a kínai csá
szárnak ázsiai utazása alkalmávalr.' Ferenc József a kérelmet
nem hagyta jóvá, így Zichy terve nem teljesülhetett."

A 20. század elején a modernizáció, a gyors kapitalizálódás
által keltett ellentmondások és feszültségek adtak új lendületet a
magyar eredetkutatásnak. A magyar politikai gondolkodók, tör
ténészek és nyelvészek között ismét fellángolt a Kelethez tarto
zás, az ősi hagyományok folytatása, illetve a nyugati, európai
modell követése közötti vita. A vesztes háború és a katasztrofá
lis feltételekkel megkötött békeszerződés traumáját követően is-
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mét feléledt a nyugati irányultság ellenzése, megjelent a keleti
orientációt hirdető (később fajelméletbe és fasizmusba torkolló)
turánizmus. A mozgalom kiindulási pontja Max Müller, 19. szá
zadi német származású angol nyelvész elmélete. Müller turáni
nak nevezte a nomád népek által beszélt nyelveket, amelyek
szerkezetét, elsősorban az agglutinációt nem tartotta független
nek a nomád életmódtól. Az elmélet a nemzetközi tudományos
életben hamar a feledés homályába merült, ám Magyarországon
nemcsak virágzásnak indult, hanem új színezetet is kapott.

Az 1910-ben megalapított Turáni Társaság a keleti gyökerek
kutatásával a nemzeti tudat erősítését célozta. A turánizmus
alapgondolata szerint a turáni nyelvet beszélő magyarság a turá
ni népcsaládba tartozik, ezért a társaság feladatának tekintette a
többi turáni eredetűnek tartott nép kutatását és alaposabb meg
ismerését, illetve a velük való gazdasági, politikai és kulturális
együttműködés kialakítását. Egyesek a turáni népek politikai
szövetségét is létre akarták hozni, természetesen magyar veze
téssel. A Turáni Társaság Turán címmel 1913-ban folyóiratot indí
tott, amelynek szerkesztésében nyelvészek, történészek, régé
szek, geográfusok, köztük a kor prominens tudósai: Ligeti Lajos,
Németh Gyula és Felvinczi Takács Zoltán is részt vettek. A tár
saság tudományos vonulatának képviselői nem a néprokonságot
emelték ki, a "turán" kifejezést az oriens-szel azonosították, a ke
letkutatás fontosságát hangsúlyozták. A politikai turánizmus hí
vei a nagyközönség szimpátiáját hamar megnyerő néprokonsági
feltevést hangoztatták.

A turánizmus kialakulásában nagy szerepe volt a pánszláv és
pángermán mozgalmaktól való félelemnek is. Ennek hátterében
a magyar közgondolkodásra nagy hatással bíró herderi jóslat
állt, amely szerint a magyarok "szlávok, németek, vlachok és
más népek közt az ország lakosainak kisebbik részét alkotják, és
évszázadok múltán talán a nyelvüket is alig lehet majd megta
lálni" .7 A Turáni Társaság alapítójának, Paikert Alajosnak a sze
mei előtt célként a pánszlávizmushoz hasonló mozgalom kiala
kítása lebegett, amikor 1914-ben arról beszélt, hogy "reánk, ez
óriási ébredező hatalomnak (a turánságnak) nyugati képviselőire

vár az a nagy és nehéz, de dicső feladat, hogyahatszázmilliós
turánságnak szellemi és gazdasági vezérei legyünk".8

A kor magyar közgondolkodásának jelenségeit elemző Szekfű

Gyula a trianoni döntés után az egész világhelyzetet, s az abban
érvényesülőeszméket is olyannak ítélte, hogy "közöttük népünk
nek csakis minden lelki ereje megfeszítésével lesz lehetséges
megállanía"." Amíg korábban Magyarország nagy és hatalmas or
szág volt, s mögötte ott állt a még hatalmasabb Monarchia, s így
meg tudott maradni a német és szláv ellentétek ütközőpontján,
addig az 1920-as évekre kis országgá vált. Ily módon a kialakuló
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új nacionalizmus időszakában, az első világháború után a nagyha
talmaknak kiszolgáltatott Magyarország szabad prédaként hevert
a "győztesek" lába előtt. Ebben a helyzetben Szekfű is a megerősö

désre való törekvést és a nemzeti szellem megszilárdítását tartotta
a legfontosabb feladatnak, hogy "a nyolcvanmilliós német tömb és
a legalább százmilliós szláv henger között" a magyarság megma
radhasson.l" Paikert Alajos a Turáni Társaság 1925-1926. évi elő

adássorozatának megnyitó előadásában,amelyet a Turán teljes ter
jedelmében közölt. arra a kérdésre, hogy mi a turáni gondolat, a
következő választ adta: "A turáni népek, nemzetek, államok és te
rületek együttműködése, gazdasági, kulturális és politikai téren.
Elsősorban a turáni népek javára, de egyben az egész emberiség
egészséges, erőteljes és összhangzatos előrehaladása érdekében."
Paikert arról is beszélt, hogya Turáni Társaság szerint melyek a
turáni népek: "Szerintünk Európában a magyarok, a bolgárok, a
törökök, a finnek, az észtek és néhány a volt Orosz Birodalomban
élő turáni nép. Ázsiában pedig főleg a török népek, a mongolok, a
mandsuk, a tibetiek, a Himalája déli lejtőin és Indiában élő turáni
népek, a kínaiak, a kóreaiak és a japániak. Tehát területileg Európa
keleti felének és Ázsia területének legnagyobb része, számbelileg
pedig körülbelül hatszáz millió ember/í"

A turánizmus történetét elemezve Farkas Ildikó úgy véli,
hogy "a világháború, a forradalmak és a párizsi békék okozta
tudati zavarodottságban a turánizmus új stimulust kapott. A
»Nyugat trianoni árulása« miatt a »hálátlan Európa« iránti csaló
dottság és a pesszimista »egyedül vagyunk« érzés vezette a tár
sadalom kűlőnbőző rétegeit a turánizmushoz, hogy Keleten ke
ressenek barátokat, rokonokat, szövetségeseket Magyarország
számára, s így az ország kitörhessen elszigeteltségéből, s újra el
foglalhassa a nemzetek között az őt megillető helyet.,,12 Az el
vesztett háború után különösen elszaporodtak a magyarokat a
turánizmus hatása alatt az egyes ázsiai népekkel - így a "tipi
kusan nomád" kínaiakkal, koreaiakkal vagy indiaiakkal - kap
csolatba hozó elgondolások. A Turáni Társaságból 1920-ban ki
vált egy radikális, szélsőjobboldali, antiszemita nézeteket is valló
csoport, amely létrehozta a Turáni Szövetséget." A szövetség
tagjai a Turáni Társaság alaptételeihez hasonló célokat fogalmaz
tak meg, ám jóval szélsőségesebb irányzatot képviseltek. A kele
ti, azaz turáni kultúra felsó'bbrendűségéthirdették, és fontosnak
tartották, hogya magyarság a hálátlan Nyugat ellenében a hatal
mas turáni testvérek (elsősorban Kína, Japán és India) segítségé
vel nyerje vissza régi nagyságát. A Turáni Szövetség hamar fel
bomlott, 1923-tól több kisebb szervezetre esett szét. Egyes
könyvkiadók azonban továbbra is teret adtak az "ortodox" turá
ni eszme szószólóinak. Ilyen volt például a "Baráthosi Turáni
Könyvei" sorozat, amelynek a koreaiakról szóló, 1929-ben megje
lent kötetét a szerző azzal a jókívánsággal bocsátotta útjára,
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A missziós mozgalom
megindulása

"vajha sikerülne ezt a népet (a koreait), mely legalább is annyi
hun vért őriz ereiben, mint mi magyarok, megismertetni és meg
szerettetni" a honfitársaival.i"

A magyarok keleti származásának gondolata nemcsak a ma
gyarokban él. A kínai értelmiségiek jó része a magyarságot ma
is az ázsiai népek egyetlen Európáig jutott képviselőjeként tartja
számon. A Kínában élő hagyomány gyökerei szintén a század
fordulóig nyúlnak vissza. A hun-magyar rokonság egyik fő

népszerűsítője Liang Qichao (1873-1929), a 19. század végi re
formmozgalmak egyik vezető politikusa és ideológusa volt, aki
1902-ben "Kossuth - egy magyar hazafi életrajza" címmel terje
delmes tanulmányt írt. A kínai politikus a kínaiak rokonának te
kinti a "sárga fajú" magyar népet," amely az európai civilizáció
ban is megállta a helyét, így méltán állítható buzdító példaként
a fejlődésben a Nyugathoz képest elmaradt Kína elé. Felvetődik

a kérdés, hogy az alapvetően monarchista reformer kínai gondol
kodó miért érdeklődik a republikánus forradalmár, Kossuth iránt.
A szerző a mű előszavában maga adja meg a választ: "Ha az új
kor történetében azt keresem, ki az a hős, aki maga a sárga fajhoz
tartozott, de hazája a fehérek között van, s az üggyel, amely a fe
hérek között kezdődött, a sárga faj számára hozott dicsőséget

akkor azt mondom: Kossuth... Kossuth a jelen kor csodálatos em
bere ... Eszméibó1, bátorságából, megnyilatkozásaiból és tetteibó1 ta
nulhatnak a sárga fajú emberek, a despotizmusban élők, az elbu
kott korok népeí.;"! A századforduló kínai reformmozgalmának
másik vezetője, Kang Youwei (1858-1927) szintén a sárga magya
rokról ír. Naplójában meghatottan emlékezik meg magyarországi
utazásairól: "A fővároson túl, mintegy 1000 li-nyi [kb. 500 km]
körzetben síkság terül el, ahol a birkanyájak, a nyomukban szálló
por, a pásztorok ostorcsattogtatása Peking környékére emlékez
tetnek. A pusztán itt is, ott is sátrakat látni, még megvan a no
mád pásztorkodás szokása. Amint tehát elhagyjuk a fővárost,

egyszeriben vége a civilizált európai életstílusnak, s az ázsiai
kezdődik. Idáig vándorolt tehát a sárga faj, hogy országot alapít
son - olyat, mely párját ritkítja Európa földjén!,,17

A keleti orientáció és a magyarság régi dicsőségének helyreállítása
egyházi körökben is talált támogatókat. A két világháború közötti
magyar közgondolkodásban mindvégig jelen levő revíziós gondo
latot az egyházak is ápolták, a református és az evangélikus épp
úgy, mint a katolikus. Mindhárom felekezet azért kapcsolódott be a
missziós munkába, mert hozzá akart járulni a magyarság sorsának
javításához és az ország területi egységének helyreállításához.
Missziós hivatásuk hangsúlyozásakor természetesen elsősorban

azokra a magyarokra, egykori honfitársaikra gondoltak, akik az
újonnan létrehozott szomszédos országok valamelyikének állampol
gárai lettek, de feladatuknak tartották a Szovjet-0roszországban és a

528



l8A katolikus és protes
táns magyar misszionári

usok kínai tevékenysé
géről lásd: Vámos Péter:

Hungarian Missionaries
in China. In: Uhalley,

Stephen Jr. - Wu,
Xiaoxin (eds.): China

and Christianity.
Burdened Past, Hopeful

Future. M. E. Sharpe,
Armonk, New York,

2001,117-231.
19Hajnal 1923,

1-4. szám.
20Hajnal V1I/1, 1921, 12.

21Magyar Református
Egyház Zsinati

Levéltára 2f/15d.
22Némethy Sándor: Pa
godák ámyékában. Ma

gyar Református Kül~

missziói Szövetség
Kiadása, Budapest,

1944, 24.
23Hajnal VII/1, 1921, 12.
24Magyar jezsuiták Kíná

ban. A tamingi magyar
misszió első tiz éve. A

Katolikus Missziók kiadá-
sa, Budapest, 1935, 6.

25UO. 7.
26UO.

27Gergely Jenő: A katoli
kus egyház története

Magyarországon,
1919-1945. Pannonica,

Budapest, 1999, 29.

28Lévay Mihály (szerk.):
A katolikus hittérítés

története. Franklin
Társulat Kiadása,

Budapest, 1937, IX.
291nterjú Maron Józseffel,

1994. január 14.,
Taiwan, Jiayi. In:

Távol-Keleten élő rokon népek megtérítését és lelki gondozását is.
Utóbbiakat "orosz misszió" vagy "turáni misszió" néven említették."

A református egyház egész története során büszkén hirdette,
hogy az igazi magyarság letéteményese, és fellépett a nép és a
nemzeti eszme védelmében. A Hajnal című protestáns missziós
lap az 1920-as években több részes cikksorozatot szentelt a turá
ni missziónak, hogya hívekben erősítse a missziós lelkesedést.19

A Trianon utáni protestáns missziós összejöveteleken olyan kije
lentések is elhangzottak, amelyek az Istentől eredő kihívásként
és missziós hívásként értékelték az új helyzetet: "Talán azért csi
nált Nagy-Magyarországból Csonka-Magyarországot, hogy a kis
magyar misszióból nagy magyar misszió váljék, s a nagy ma
gyar misszió ereje és becsülése építse fel újra Nagy-Magyaror
szágot.,,2o A Magyar Református Egyház Missziós Társaságának
1932-es alkotmányában foglaltak szerint a szervezet célja "az
Evangélium terjesztése a Föld minden népeinek, főleg pedig a
magyarral rokon népeknek nem keresztyén tagjai közötr."
1933-ban Babos Sándor (1903-1996) református lelkész misszióba
indulása kapcsán kiadott püspöki körlevél így fogalmaz: "Egy
házunk alaposan megfontolta a dolgot, a mandzsúriai misszió
mellett döntött, érezvén, hogy amennyiben nekünk, magyarok
nak is vannak missziói kötelességeink, azok Mandzsúriában, a
rokon testvérnépek között keresendök.rf

A Magyar Evangélikus Keresztyén Missziós Társaság
1921-ben készült éves beszámolójában megerősítette a keleti
missziós hívatását: "Ha a nyugati keresztyénség számára értéke
sek akarunk lenni, akkor keresztyén 'kultúrát kell sugároznunk
dél és kelet felé.,,23

Az ,1920-as években Jézus Társasága Magyarországi Rendtar
tományának elöljárósága és a Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett
Ferences Rendtartomány vezetése is úgy döntött, hogy misszio
náriusokat küld Kínába. A katolikus egyház missziós tevékeny
ségét Magyarországon összefogó Krywald Ottó pápai prelátus, a
Hitterjesztés Tanácsának országos elnöke szerint Ifa háború után
a missziós gondolat Csonka-Magyarországon is egyre nagyobb
tért hódít ... ,,24 "Nem különös-e - teszi fel a kérdést -, hogy
megcsonkult hazánk, amely annyi sebből vérzik s melyet annyi
gond gyötör, világmissziós munkát is akar végezni? Nem lehe
tetlen vállalkozás-e a nacionalizmus túltengése idején idegen né
pek térítésére gondolni?,,25 A kérdésekre a választ is megadja:
"A missziós gondolat az, amely az értékek hierarchiájának meg
állapítására képesít. Minden népnek megvannak külön sajátsá
gai, jellemvonásai, amelyek Istentől adottak A népi, faji különb
ségeket az egyház nem tagadja, nem is akarja megszüntetni, sőt

szentesíti a haza- és fajszeretetet.v'"
1937. május 23. és 1938. december 31. között a magyar katoli

kusok Kettős Szentévet ünnepeltek Az Eucharisztikus Világ-
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kon gresszus évében az oltár i szentség ünneplését a Szent István
jubileummal kapc solták össze27 Lévay Mihály páp ai prelátus, A
katolikus hittérítés története című mű szerkesztője a kötet 1937-es
megjelenése alkalmából a missziós gondolatot olyan eszközként
jelöli meg, amely az ország megcsonkítása utáni helyzetben fon
tos szerepet tölthet be a keresztény magyar nemzet fennmaradá
sában és újjászületésében, " ... hiszen tudjuk, hogy súlyos csapá
sok bénítottak meg bennünket és akkor, amikor élet és halál kér
dése meredt elénk, mindenekelőtt nemzeti létünket és európai
helyünket kellett biztosítanunk és csak azután gondolhattunk
arra, hogya világmisszió művét támogassuk. .. ennek a lassan
induló érdeklődésnek és áldozatkészségnek szárnyakat kell ad
nunk, éppen most, a katolikus renaissance napjaiban, hogy a ka
tolikus Magyarország is méltóképpen sorakozzék a világ többi
nagy katolikus nemzete mellé. ,,28

Somogyi Jenő jezsuita rendtartományfőnök 1919-ben fogadal
mat tett: ha a Tanácsköztársaság idején a jezsuitáknak nem esik
bántódásuk, a rendtartomány nevében külmissziót v állal.i" Az ál
talános rendfőnök engedélyének birtokában a magyar elöljáró
1921-ben felvette a kapcsolatot a champagne-i jezsuita provinciá
val. A felek megegyeztek abban, hogy a magyarok a franciák
észak-kínai missziójának munkájába kapcsolódnak be. A rendtar
tomány elöljárói kőzőtt az volt az általános vélemény, hogy a ma
gyar amúgy is keleti nép, ezért azzal a tudattal vállalták a kínai
missziót, hogy visszamennek Kínába, oda, ahonnan a magyarok
ősei, a hunok elindulhattak." 1922 januárjában már ki is választot
ták a Kínába küldendő első két magyart, egy harmadik próbaévét
töltő pátert és egy szentelés előtt álló skolasztíkust." Az első ma~ar

jezsuita, Szarvas Miklós 1922. szeptember 22-én érkezett Kínába.

Matteo Riccinek tulajdonftott asztrológiai térkép
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