
LOMBOS LÁSZLÓ ELŐADÁSA A
MAGYAR FERENCESEK KÍNAI
MISSZIÓjÁRÓl

Lombos László (1887-1963) apostoli prefektus
előadása a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett
Ferences Rendtartomány kínai missziójáról
(1929-1954) az esztergomi nagyszeminárium
ban hangzott el 196D-ban. (Megtalálható: Ma
gyar Ferences Könyvtár és .Levéltár, Lombos
László hagyaték, rendezetlen anyag.)

Lombos László 1887-ben született Bácstopo
lyán, 191D-ben szentelték pappá Kalocsán . Kü
Iönféle lelkipásztori szolgálatok után 1916-18
között katonalelkészként Törökországba került,
1928~tól 1931-ig pedig New Brunswickon volt a
kiv ándorolt magyarok plébánosa. 1931-től kínai
misszionárius, 1938-tól apostoli prefektus.
1948-ban hazajött Magyarországra, hogy az álla
mosítás után "felszabadult" szerzetesi rnunka
erőből misszionáriusokat toborozzon Kína szá
mára, de visszatérését már nem engedélyezte a
magyar hatóság. 195D-ben bekapcsolódott a bé
kepapi mozgalomba,ahol a nagybudapesti bi
zottságnak elnöke, majd választmányi tagja lett .
Lelkipásztori tevékenységét visszatérése után
halálig Budapesten, a Margit körúti ferences
templomban végezte, és az ottani ferences kolos
tornak volt lakója. 1963-ban halt meg Budapesten.

Lombos László 1948-ban Kínából magával
hozta a misszió iratanyagának jelentős részét,
amely a Magyar Ferences Levéltárban található,
s jelenleg is folyik annak feldolgozása . Az irat
anyagban olyan dokumentumok is megtal állia
tók , mint a paokingi misszió historia domusa,
amely a világháború napjait is megörökíti, és
1948-ig követi az események alakulását. A kínai
missziók történetében - információink szerint
- ez a dokumentum egyedi darabnak számít,
kiadása 2004 karácsonyára várható.
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LOMBOS LÁSZLÓ: A MAGYAR
FERENCESEK KÍNAI MISSZIÓJA

Missziónk a 31 millió lakossal rendelkező Dél
közép-Kínai Huanan tartomány közepén fek
szik. Területe több mint 60 OOO km, vidékünk
igen hegyes-völgyes; alföld , síkság, úgyszólván
semmi. Földművelésre csak a 2500-3000 méter
magas hegyláncok k öz ötti dimbes-dombos vi
dékek alkalmasak. A tartománynak egyetlen
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valamirevaló folyója van, a Ce-Csáng (Érté
kes-folyó), ez a mi Tiszánknak felel meg. Ennek
jobbpartján fekszik missziónk székhelye és név
adó városa: Paoking (Szao-I áng), amely mint
egy 80 OOO lelket számlál.

A város délen - Kairónál is délebbre - fek
szik, ezért éghajlata igen forró, májustól-októ
berig a hőség szinte kibírhatatlan, július augusz
tusban gyakran még a kőépületek hőmérséklete

is meghaladja a 40-41 C-t. A szobahőmérséklet
májustól október végéig egyébként is 30 C felett
van, a nagy hőség idején a hőmérő még éjjel sem
száll a 36 C fok alá. Természetes, hogy ilyen po
koli hőségben éjjeli pihenésről sz ó sem lehet, az
ember csak tlánykolódik, izzad és törölközik. A
nyári hónapokban lehetetlen mezítláb jámi, mert
a talaj annyira átforr6sodik, hogy égeti az ember
talpát. Ilyenkor a kínaiak rizsszalmafonatból ké
szített talpat erősítenek lábukra, ami az egyszeru
kínai embemek - úgy télen, mint nyáron 
egyébként is egyetlen lábbelije.

A téli időszak általában elég enyhe. 18 év alatt
háromszor volt kemény telünk, erős havazással,
amikor a higanyoszlop éjjel -6-8 C-ra is leszállt,
nappal azonban ilyenkor is +16-18 C-t mutatott
a hőmérő, sőt, ha a nap kisütött, +25 C-ra is fel
ugrott. A levegő áprilistól novemberig nagyon
párás, amikor is minden, például ruha, könyv be
penészedik. Vidékünk fő terménye a rizs. Ezt eszi
ember, állat és a sokmillió patkány. Fő állataink a
sertés, a bivaly és a házi szárnyasok, ragadozók a
sakál, a hiéna, a tigris és a rengeteg kígyó.

A magyar ferencesek első csoportja 1929-ben
érkezett Kínába: 3 atya, 4 testvér,1 akiknek lét
száma idővel 9-re n övekedett," és 8 Szatmári Ir
galmas N ővér' is társult hozzájuk. 1931-ben
foglaltuk el missziósterületünket. Ekkor keresz
tényeink száma kb. 130 személy volt ezen az
óriási terü leten, amelyet egy misszionárius gon
dozott. A hívek-annyira szanaszéjjel voltak
szórva, hogy egyes családok 3-4 napi járásnyira
éltek a misszionárius főhelyétől.

Misszi6nkat 1938-ban öná1l6sították és Apos
toli Prefektura rangra emelték. Akkor kereszté
nyeink száma már meghaladta az 1500-at; s
székhelyünkön kívül 4 "páteres" misszi6val is
rendelkeztünk.' A misszi6sközpontban nyolc
tantermes iskolát tartottunk fenn kb . 300 növen
dékkel - ezek közül csak 6 volt keresztény! - ,
rendelkeztünk egy kisszemináriummal, benne
18-20 növendékkel, 2 árvaházunk volt 5D-60
gondozottal, kis beteggondozónk (dispenzárium )
napi 120-150 bejár6 beteggel. A betegek kezelé-



se és orvossággal való ellátása ingyenes volt,
csak a tehetősebbek fizettek valamit.

18 évi missziós munkám alatt missziónk há
romszor ment tönkre, úgy, hogy majdnem min
dent újra kellett kezdeni, építeni. Egyszer a rab
lók, kétszer pedig a háborús kitelepítések tették
tönkre missziónkat, és annak gyümölcsét.

Kínában a második világháború hét évig tar
tott. Ezalatt mint kémeket kezeItek bennünket a
kínaiak, mivel szerencsétlen hazánk a velük el
lenséges hatalmakkal tartott. Éppen ezért, a leg
kisebb japán közeledés hírére kétszer is kitelepí
tettek bennünket, mint kémgyanúsokat, és amíg
mi távol voltunk a lakosság kifosztotta és tönk
retette missziónkat, a katonaság elfoglalta épü
leteinket. Paoking egy évig volt japán megszál
lás alatt, amikor is mi internalva voltunk. Ez
időben Paokingot 80%-ig széfbombázták és fel
égették, annyira, hogy amikor 1945 augusztusá
ban visszamentem, alig találtam rá missziónkra.

A hétéves háború alatt minden missziós mun
ka szünetelt, részszint mozgási szabadságunk
korlátozása, részszint pénztelenségünk miatt.
Semmi külföldi segélyt nem kaptunk, teljesen
magunkra és magunk ellátására voltunk utalva.
Hogy mégis fenntarthassuk magunkat és árváin
kat, mindent a minimumra redukáltunk. Az is
kolát bezártuk. kisszemináriumunkat feloszlat
tuk, több hitoktatót elbocsátottunk. Az árvaháza
kat fenntartottuk ugyan, de újabbakat nem vet
tünk fel, a külső missziósállomásokon lévő atyá
kat a központba rendeltünk, kiszállásainkat
csökkentettük, és évente csak 5-6-szor látogattuk
meg kijelölt területeinket, hogy a híveket mégis
elláthassuk a legszükségesebb lelkiekkel.

Paokingi főfészkünketgyárrá alakítottuk. 10
szövőgép és 12 harisnyaszövőgépet állítottunk
be, és minden munkabíró embert - atyákat,
testvéreket, nővéreket, munkaképes árváinkat
- munkába állítottuk. Reggeltől estig kattogtak
a szövőgépek és duruzsoltak a harisnyaszövők.

A vásznakat. harisnyákat eladtuk, a befolyt
összeg egy részéből fonalat vettünk, a különbö
zetből pedig élelmiszereket vásároltunk. Keser
ves hét esztendő volt, de megmentettük ma
gunkat és árváinkat az éhhaláltól. A háború be
fejeztével iparkodtunk missziónkat újra talpra
állítani. Mindenekelőttpénz után kellett nézni,
hogya romokat eltakarítsuk, és épületeinket
úgy ahogy lakhatóvá tegyük. Az apostoli dele
gátus, Mons, [üpin és az USA Kínában lévő ka
tonasága ebben nagy segítségünkre volt. Az
utóbbiaktól rengeteg sok tábori ágyat, ágyne
műt, takarókat, ruhaneműket és orvosságot,
nemkülönben sok élelmiszert kaptunk.

A romvárosban borzalmas volt a nyomor,
így mindenekelőtt egy 40 ágyas kis kórházat
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rendeztünk be, 3 osztállyal: az elsőosztályon

volt 6 különszobas, a másodosztályon 6 két
ágyas, nagyobb szoba, a harmadosztályon pe
dig 6 nagy iskolaterem, 22 ággyal. Az első

osztály teljes fizetéses, a másodosztály félfizeté
ses, a harmadosztály pedig ingyenes volt.
Amint kis kórházunkat berendeztük, azonnal
meg is telt. Dispenzáriumunkat naponként 250
300 beteg látogatta, 2 orvos, 2 nővér és hat be
tegápoló, nemkülönben 2 kínai szakács szolgal
ták ,ki a betegeket.

Árvaházunkat is megnyitottuk. Először a de
ponálásunk alkalmával kihelyezett árváinkat
gyűjtöttük össze, és amint kissé lélegzethez ju
tottunk, újakat is fölvettünk. Az amerikai se
gélyakcióból kapott tejporral tejkiosztó konyhát
nyitottunk a szoptatós anyák és a szegények ré
szére, naponként 4-500 liter tejet osztottunk ki a
rászorulóknak, fejenként l-l litert.

Miután kissé megerősödtünk, külmissziós
atyáink is elfoglalták állomáshelyeiket, elbocsá
tott hitoktatóinkat is visszafogadtuk, és így újra
megkezdődhetett a missziós munka. Evenként
30G--400 hitújoncunk volt, de ezek közül csak
6D-80 jutott el a keresztségig. Betegágyon évi
50--60 felnőtt, és mintegy 4-500 csecsemő része
sült szükségkeresztségben.

18 év alatt l testvér és 2 nővérünk" halt meg
tífuszban, és 3 atya betegség miatt volt kényte
len missziónkat elhagyni?

lKárolyi Bemát (1892-1954), Erdős Apollinát
(1897-1968), Tyukodi Lúcíán (1901-1982), Tóth
Titusz (1884-1960), Scheibl Szabin (1895-1931)
Baráth Benedek (1900-1989), Gunszt Ede
(1902-1978). 21931-től Lombos László, 1932-től

Patik Piusz (1904-1995) és Ferenczy Ipoly
(1906-1967), majd Gábris Grácián (1904-1977).
3Barát Ossia (1902-1940), Golgovszky Inviolata
(1894-1936), Hortváth Lujza (1905-1992); Skarka
Klára (1899-1977) 1933-ban érkeztek Kínába,
Golgovszky Bemarda (1888-1975) Molnár
Melinda (1904-2001), Pákozdi [uventia (1908-1991);
Riczu Aléna (1913-1977) pedig 1936-ban. 4Ezek
a missziósközponton kívüli külmissziók lehet
nek. SScheibl Szabin, életéről lásd Oslay Os
wald: A szeretet-Isten hőse az ártatlanokért és a bű

nösökért. Budapest, 1934. 6Golgovszky Inviolata
1936-ban, Barát Ossia pedig 1940-ben. 7Károlyi
Bemát, Lombos László és Gábris Grácián tért
haza a misszióból az 1954-es kiutasítás előtt.

Lombos László itt nem beszélíhetett) - az elő

adás 1960-ban hangzott el! - a misszió 1952-es
felszámolásáról és ottmaradt rendtársainak, va
lamint a Szatmári Irgalmas Nővérek Kongregá
ciójához tartozó nővérek meghurcolásáról és az
országból történt kiutasításáról.


