
olvasatunkban ez alig látható irodalmi vonulat
ba illeszkedik; az illeszkedés szándéka, az iro
dalmiság célzata nélkül is.

A kötet címében rejlő többértelműségszelle
misége a teljes munkára kihat. Nem is volna
szerenesés föloldanunk a poliszémiát: mind
ahány lehetséges jelentés fontosnak, mégpedig
egymást nem kizáró módon fontosnak tetszik.
Eszerint a Gyümölcsversek darabjai gyümölcsök
ről beszélnek (szó szerinti vagy átvitt értelem
ben), ugyanakkor maguk is gyümölcsszerűek:

műviséget nélkülöző természetességükkel s
művészi eredménnyé ért beszédformájukkal.

A versek vázlatszerű rövidsége, néhány vo
nással fölfestett jelenetezése, illetve a személyes
jelenlétet a természeti létezők közt szétosztó lá
tásmódja s a személyességet végső soron egy
teljesebb személytelenségben föloldó közérzete
keleties hatást kelt. A japán zen buddhista köl
tőtől, Ryokantól (1758-1831) vett mottó s az
ugyancsak tőle származó, jelölt vendégszövegek
(mint afféle "belső mottók") lágy nyomatékkal
erősítik ezt az olvasói benyomást - miközben a
kötetkompozíció hangulati és tematikus egysé
gét is biztosítják.

Nem az európai költészeti tradíciókból isme
rős tájleíró-természetfestő technika dolgozik e
szövegekben, s nem is valamely emberközpon
tú természetmisztika okkult bölcseletisége jele
níti meg magát bennük. Danyi Zoltán versei
nem leírnak. még kevésbé misztifikálnak. Ugy
volna talán helyes fogalmaznunk: szóra bírják,
nyelvhez segítik, nyelvi jelenléthez juttatják a szó
val nem élőt, a nyelveken nem szólót.

A meditációs alapállapot ontologikus hozadé
kát több vers tematizálja: "Csak az látja, kinek
elsőre feldereng. I Vastag ágak közt királyi
trón. I Nem teszek semmit, szótlanul ülök. I
Levelek rostálják a napot." (Cseresznyekorona,
12.); "Kiválasztani egy fát, I egyet a sok közül,
és leülni alá, I szemben a hajnali éggel; I kivá
lasztani a fán egy gyümölcsöt, I egyetlen sze
met, és figyelni, I mögötte az éggel, I várni,
hogy mikor hull le, I mikor válik el örökre az
ágtól, I amely gyümölccsé érlelte; I azután ha
zamenni I és megszabadulni, egy időre." (Terv,
19.) Más művek közvetlenebbül tudatosítják a
természeti élmény megvilágosító hatalmát:
"Egy tűszálaktól szőrös gally I gyümölcsbe
nyíló sóvárgása - II Minden megismételhetet
len." (Málna, 18.); "Villódzó levelek a szélben. I
Az egyetlen bizonyosság." (Lombhullató, 33.) A
magány létállapotát esztétizáló sorokat ("Mint
ha húrok nélküli csellón játszana. II A lassan
ölő szóló kíséretében I csend ereszkedik a part
menti fák közé." [Szóló, 37.]) szépen egészíti ki a
többes szám révén közössé emelt előérzet miti-
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kusan valószerű képisége: "maholnap szép nap
lesz majd I vadul rohannak felettünk az ég lo
vai I és a földet üt jük homlokunkkal" (Cím nél
kül [SJ, 39.). Nem rendhagyás a kötetben az
sem, ha sorstragédiát sűrít két sorba a klasszi
kus eszköztelenséggel stilizáló poézis: "Fehér
nyak villan elő, és hószínű boka. I Vér kalligrá
fiái a gyöngyházfényű kendőn." (A gésa halála,
48.) S jellegadóan gyakori a stiláris és szellemi
tisztaságnak, letisztultságnak a koanok retori
káját idéző, toposzokkal. archetípusokkal élő

beszédmódja is: "a sötétséget fény rejti el I a
fényt egy ág takarja" (Nap, éj, 49.).

"Nem csak te nézel egy ibolyát - az ibolya
is néz téged" - int a 20. századból egy orosz
vallásbölcselő (Pavel Florenszkij). "A fa árnyé
ka a végtelenben kezdődik" - zárul a 21. szá
zadban egy magyar költő verseskötete. (zEtna,
Zenta, "Vulkánfíber" 5.,2006)

HALMAJ TAMÁS

P. LOMBOS LÁSZLÓ: HISTORIA
BREVIS PRAEFECTURAE
APOSTOLICAE DE PAOKING - A
PAOKINGI APOSTOLI PREFEKTÚRA
RÖVID TÖRTÉNETE

Térítsük meg Kínát! A mai Magyarországon
senkit nem foglalkoztat ez a kérdés. Nyolcvan
évvel ezelőtt más volt a helyzet: a Jézus Társa
sága Magyarországi Rendtartományának előljá

rósága és a Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett
Ferences Rendtartomány egyaránt lelkesen kül
dött hittérítőketKínába. "Nem különös-e, hogy
megcsonkult hazánk, amely annyi sebből vérzik
s melyet annyi gond gyötör, világmissziós mun
kát is akar végezni?" - csodálkozott Krywald
Ottó pápai prelátus, a Hitterjesztés Tanácsának
országos elnöke is. Nem volt különös - akkor
az emberek hite erősebb volt és messzebbre lát
tak az orruknál.

Mi indította a ferenceseket és a jezsuitákat
Kína evangelizációjára? Hogyan szerveződteka
missziók? Mennyire volt sikeres a térítés? Az
egykori ferences és jezsuita térítőknek és a mai
történészeknek hála mindinkább feltárulnak
előttünk a kínai magyar misszió motivációi és
mindennapjai, A hittérítők naplóitól (Molnár
Odön S.J.: Ragyogó csillagok Kína egén. Budapest,
1937; Mária misszionáriusnővér: Hét bíborra
festett liliom. Budapest, 1943; Koch István: Bevé
geztetett. A magyar jezsuiták kiűzetése Kínából.
Terebess Kiadó, Budapest, 1999; Thun Albin: A
magyar misszió végnapjai Kínában. Agapé, Sze
ged, 1997) a misszió tudományos feldolgozásá
ig (Vámos Péter: .Hungarian Missionaries in



China," In: S. [r. Uhalley - X. Wu, szerk: China
and Christianity. Burdened Past, Hopeful Future.
Armonk, New York, 2001, 117-231; uő.: Magyar
jezsuita misszió Kínában. Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 2003) egyre több munka jelenik meg er
ről a vállalkozásról. Lombos László ferences
atya latinul írt naplója, melyet Kálmán Peregrin
OFM és Vámos Péter sinológus jelentetett meg
bilingvis kiadásban, tovább gazdagítja ismere
teinket a témában. Kitűnő bevezető tanulmá
nyában Kálmán Peregrin a magyar ferences
misszió tőrténetét. Vámos Péter Kína politikai
helyzetét. a Kuomintang térnyerését és a kom
munisták hatalomra kerülését mutatja be a II.
világháború előtt, alatt és után.

A legfontosabb kérdés, amire választ kapunk
Lombos László naplójából az, hogy miért vállaI
ták az apostolkodást: azért, hogy lelkeket ment
senek, áldást hozzanak rendjükre. és mártírha
lált szenvedjenek hitükért. A hittérítés ösztökéje
a 20. században éppúgy a hit volt, mint ezer év
vel korábban, amikor Szent Adalbert a vértanú
halált keresve indult a pogányok közé. Neki
azonban sokkal könnyebb dolga volt, mint ké
sei utódainak, mert a 10. században még nem
voltak kommunisták. A kommunista propagan
da a nacionalista szlogeneket átvéve a keresz
tény térítést az imperializmus eszközének tar
totta és minden erejével küzdött ellene.

A keresztények sem szenvedhették a kom
munizmust, a Sátán művének tartották. "Halá
los járvány, mely beférkőzikaz emberi társada
lom szöveteibe, hogy elpusztítsa azt" - írta XIII.
Leó pápa, XI. Piusz pápa pedig Divini Redemp
toris kezdetű 1937-es enciklikájában leszögezte:
"aki meg akarja őrizni a keresztény civilizációt,
semmiféle vállalkozásban nem működhetegyütt
a kommunizmussal". A kommunizmusellenes
ség a kínai térítés megindulásában is szerepet
játszott: Somogyi Jenő jezsuita tartományfőnök

a Tanácsköztársaság idején fogadalmat tett,
hogy ha a jezsuitáknak nem esik bántódásuk,
külmissziót vállal. Lombos László naplója és a
tudományos alapossággal írt kísérőtanulmá

nyok két kultúra, két ideológia, két civilizáció
- kereszténység és kommunizmus - találko
zását mutatják be izgalmasan.

Magyarországon a kommunizmusellenesség
mellett a turáni gondolat is felkeltette az érdek
lődést Kína iránt. A Hajnal című protestáns
missziós Iap úgy vélekedett, hogy Isten "talán
azért csinált Nagy-Magyarországból Csonka-
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Magyarországot, hogya kis magyar misszióból
nagy magyar misszió váljék, s a nagy magyar
misszió ereje és becsülése építse fel újra Nagy
Magyarországot". A Kínáig húzódó keleti ősha

za emlékét nem csak a magyarok őrizték meg.
A magyarok keleti származását a kínaiak is is
merik, és rokonként tisztelik "a sárga fajú ma
gyarokat", akik az ázsiai népek közül egyedül
jutottak el Európáig. A 19. századi reformpoliti
kus Liang Qichao a magyar "rokonokat" állítot
ta példaképül a fejlődésben a Nyugattól elma
radt Kína elé.

A magyar keresztény misszió nem délibábokat
kergetett Kínában: kereszténység és magyarság
összefogása itt valódi sikerrel kecsegtetett. A
ferencesek és a jezsuiták szép eredményeket
értek el, de a kiábrándulás és a szenvedés még
is gyakoribb volt, mint a lelkek megmentése
felett érzett öröm. Kínában "vallás" alatt valami
egészen mást értenek, mint Európában, és leg
többször nem a hit, hanem az éhség kergette ke
resztvíz alá a "rizskeresztényeknek" nevezett
katekumeneket.

Lombos László naplója a magyar egyház- és
eszmetörténet kevéssé ismert vonulatára nyit
ablakot. A kínai térítés jelentőségét, ezt az elsza
lasztott lehetőségetma mérhetjük fel igazán. Je
lenleg talán négymillió katolikus és tízmillió
protestáns él Kínában. Most már csak ábrán
dozhatunk, mi lett volna, ha a 13. századtól
megindult hittérítés sikerrel jár és a világ legné
pesebb országa, leggyorsabban fejlődő gazdasá
gi nagyhatalma kereszténnyé vált volna? Mi lett
volna, ha Kína evangelizációjában a Nyugatra
került ázsiai rokonok, a magyarok fontos szere
pet játszottak volna? Lombos László azonban
nem ábrándokról. hanem a valóságról szól: ar
ról, hogy hogyan szervezték meg Paokingban a
missziót a ferencesek, hogyan építettek iskolát,
kórházat, hogyan tanították a keresztény hit
igazságaira az iskolásokat. hogyan segítették a
rászorulókat, hogyan menekültek a japán és a
kommunista támadások elől, hogyan ápolták
betegeiket és temették el halottaikat hazájuktól
több tízezer kilométerre. Megrendítő és egyben
felemelő olvasmány. (Ford. Tömösvári Emese.
Kálmán Peregrin OFM és Vámos Péter bevezető
tanulmányával. Magyar Ferences Források
series D. numerus 4. Kapisztrán Szent Jánosról
Nevezett Ferences Rendtartomány, Budapest,
2005)
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