
T. SZÉKELY LÁSZLÓ

A HÁROMSZÉKI SZENTFÖLD

A Szentföldelnevezésen az Úr Jézus szülőfőldjét értjük, de Erdélyben a hitújítás idején a más val
lásúak így nevezték a katolikus vallásban megmaradt egyházközségek vidékét is. Az elnevezés
egy megyerész népének állhatatos hitét jelenti. '

Erdélyben két területet: Felsőnyárádmentét(Maros m.) és Háromszék (Kovászna m.) észak
keleti részét nevezik "szentföld"-nek. Központjukban egy-egyferences kolostor áll: Nyárádmen
tén amikházi, Háromszéken az esztelneki. E kolostorok szerzetesei nemcsak őrei és visszaállítói
voltak a hitéletnek, hanem a gazdasági és szeHemi művelődés meghonosítói és terjesztői is.

A két vallási tájegység közőrt azonban némi különbség is van: Felsőnyárádmente népe a hit
újításkor vallását elhagyta (igaz, hamarosan vissza is tért rá), a háromszékiek azonban sohasem
váltak meg ősi hitüktől.

, A háromszéki szentföld az erdélyi medence délkeleti sarkában fekszik; délnyugat kivételével
magas erdős hegyek övezik, északi részét a Nagy Sándor (1640) és Nemere (1628) csúcsok, a Csíki.
hegyek határolják (déli kiszögellésük a kápolnás Perkó) a kézdiszentlélekiek itt fogadják a csík
somlyói búcsúról hazajövő "kereszteket". Keleti határát az Ojtozí-szorostól délre húzódó Berec
ki-hegység alkotja, mely Csilyánosnál (1605) merész szögben megtörve nyugatra fordul; nyugati
határát a Bodoki hegység és a Feketeügy alsó folyása képezi. A szentföldet a Nagy Sándor déli
lejtőin eredő s délnyugat felé folyó Feketeügy öntözi. Természeti adottságai közül a legjellegzete
sebb a Nemere-szél, mely késő ősszel, kora tavasszal, vagy téli időben sok kárt okoz emegyerész
gazdasági életében, s a nép fizikai és szellemi életét i~ befolyásolja. A falvak az oldalvölgyekbe
húzódtak előle, a sikságon lakók pedig házaikat északkeletnek háttal építették.

Ebbe az érdekes tájba települtek a szentföld egyházközségei, melyeket Csíkból indulva az
alábbi útvonalonjárhatunk be. A festői Bálványos-patak mentén első állomásunk az Aporok ősi

fészke, Altorja. Innen keletre Kézdivásárhelyre tartsunk és keressük fel aháromszázéves (1780)
iskolájáról nevezetes Kantát. ahonnan északra fordulva látogassunk el a Bodoki hegység két fes
tői községébe, Kövárra és Szárazpatakra. Majd.a Perkő lábánál levő legrégibb egyházközségbe,
Kézdiszentlélekre ereszkedjünk, s a Szent Istvánkápolnától északkeletre fekvő Kézdiszéntke
reszt-re (= Kézdipolyán) igyekezzünk, ahonnan észak felé Bélafalván és Kurtapatakon keresztül
a ferencesek falujába, Esztelnekre érkezünk. A barátságos kolostort elhagyva Csomortán, Kézdi
almás érintésével, a Szent Mihály hegye alatt épült Lemhényben tartsunk pihenőt. További utunk
a Háromszéki síkság szélén, az Ojtozi-szoros előtt fekvő Bereekbe vezet, ahonnan délre haladva
Martonoson, Ozsdolán, Hillben, a Szent Imre titulusát viselő Gelencén át a templomosok hajdani
településére, Haralyba jutunk.

Szentföldi megyejáró utunkat nyugatra a Feketeügy völgyéig folytatjuk, s elérve Petöfalvát,
Hatolykát és Szentkatolnát, Oroszfalutól kezdve szorosan a folyó mentén haladjunk tovább, a
Nagyboldogasszony faluján, Sárfalván és Szászfalun keresztül Szent László szentegyházának ha
táráig, az egykori első ferences központig, Nyujtódig, ahol körútunkat befejezzük.

Magaslatokra épült ősi vártemplomok koszorúzzák a szentföldet s bennük ,-- amint körútun
kon láttuk - Szent István, Szent Imre, Nagyboldogasszony, Szent László oltalmazza évszázadok
óta a nép hithűségét.

A szentföld népének valláscsságát elemezve két kérdésre kívánunk válaszolni: I. mi igazolja
sajátos vallási jellegét; 2. kinek és minek köszönheti ősi hitének megmaradását?

A szentföld elnevezését nem kis mértékben a nép mély áhitata és archaikus imái sugallták.
Ezek az imák a kereszt vállalásáról. Krisztus vérének megváltó értékéről, az Úr Jézus mindenek
felettiségéről, a nép angyalkultuszáról, a vallási viták győzedelmes Krisztusáról, az egyházzal
együtt zsolozsmázó népről tanúskodnak.

E vidéken nagy gonddal készülnek karácsony megünneplésére. Erről szól "karácsony szenve
dejének" ősi, kántáló köszöntője:
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Tizenkét kapuláb gyöngyből van kiverve,
Az Úr Jézus széke közbül van helyezve.
Az Isten az embert annyira szerette,
Szerelmes szent Fiát, hogy földre küldötte,
Hideg istállóba, jászolba fektette.
Ó emberi nemzet indulj vigasságra,
Mert eljött a Krisztus szegény szállásodra,
Tisztítsd ki házadat, hívd be őtet oda,
Hogy vigye lelkedet boldog mennyországba.

Szentföld egyik legősibb imája a Paradicsom kőkertjében kezdetű, amelyben a kicsi Jézust böl
csőjével a paradicsomkert aranyszőnyegén látják s kedves karácsonyi jelenetben mint királyt ün
neplik. Az ima szerint azonban Krisztus népe a karácsonyi ujjongásban sem felejti el a passiót s a
jó és rossz tudásfáját szembehelyezi Krisztus keresztfájával, melyről az emberiség üdvössége
származik:

Paradicsom kőkertjében,

Aranyszőnyeg leterítve,
Azon van egy ringó bölcső,

Benne fekszik a kis Jézus:
Jobb kezében aranyalma,
Bal kezében aranyvessző,

Fel-fel húzza, megzúgassa,
Máriának örömére.
Sose láttam ilyen szép fát,
Mint Jézusunk keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szemlélekkel gyümölcsözik.

Ez az archaikus imádság más ősi imatípussal kontaminálva, a háromszéki reformátusoknál is
kedvelt kárácsonyi kánta. Egyes folkloristák ebben az ősi karácsonyi köszöntőben a Mithrász
kultusz nyomait vélik felfedezni és a "paradicsom kőkertje" kifejezésből a kőből született Mith
rászra következtetnek, de itt a kőkertnek kőkerítés jelentése van. (Ilyen kifejezés más archaikus
imákban a kőkápolna, kőegyház vagy kőfejfa.)

Az aranyalma és az aranyvessző sem Mithrász jelvénye, hanem középkori királyi jelvény: az
aranyalma (világalma) Krisztus országát, az aranyvessző pedig a jogarat jelenti.

Krisztus királyságának eszméje a karácsonyi ünnepkörben adventtől Gyertyaszentelő boldog
asszonyig a matutínumokban, responsoriumokban, a középkor eleji ó-antifonákban, karácsony
ünnepe második miséjének introitusában tükröződik; a lecke a jogart is említi, karácsony oktá
vájának matutínuma és responsoriuma pedig a bölcsőben és égben uralkodó Gyermekről szól.
A háromkirályok is az újszülöttet királyként imádják és jelképes ajándékaikban királyságát
demonstrálják.

Az esztelneki archaikus karácsonyi imában Krisztus a jászolban mint király jelenik meg, kezé
ben jelvényeivel, az ország-Ivilág-) almával és ajogarral (vessző), s mint az említett karácsonyi li
turgia, ez is elénk tárja Krisztus egész életét: egyetlen szemléletben láthatjuk itt Krisztus üdvtör
téneti küldetését és az emberiség útját a bűnbeeséstől a megváltásig. Ebben a rövid népi imában
benne van az egész karácsonyi ünnepkör dogmatikai tartalma és liturgikus mondanivalója.

Egy (színtén a paradicsomkertről szóló) másik imádságban szentföld népe a hit védelmének a
himnuszát őrzi. Ezt az imát egyébként Grál-éneknek is rnondhatnók, mert a Megváltó vércsepp
jének tiszteletére ébresztgeti a lelkeket:

... Keljfel Szűz Mária,
Elesett Fiadat keresztre feszítik,
Elcseppenő vére kehelybe tétetik . . .
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A fényről szóló ima Krisztus mindenekfelettiségét dicsőíti:

... Nincsen ezen földön nagyobb, sem mennyekben,
Csak Te Uram Jézus, nagyobb vagy felségben. Amen . . .

A megye keleti részén, a felkelő nap tájékán élő szentföldi nép adventban olyan fényért könyö
rög, amelynek a földi fény csak halvány képe. Ennek meglátásához és megszerzéséhez Isten meg
szentelő malasztja szükséges. Ezért énekelnek így az adventi hajnali miséken;:

Világosítsa meg az Úr az én házamat,
Lobogó fáklyákkal rakja udvaromat,
Piros hajnal után hozza fel napomat,
Hogy láthassam én is, az én Krisztusomat,

A Szentírásban a fény mindenütt maga Krisztus. Ebben az énekben azonban a keresztény fény
szimbolikának egy melIékágával találkozunk. Itt a fény nem földi jelkép, hanem természetfeletti
valóság, természetfeletti .fény" (megszentelő kegyelem), amely Krisztus meglátására képesít.

Keresztelő. Szent János vigiliáját Csikszentdomokoson, Csíkrákoson dramatikus játékkal is
megünneplik. Valószínűhogy ebből a játékból ered Kézdiszentléleken és Esztelneken is az Ó szo
morú Jézus, angyalok öröme című ének.

Az emberi élet szakaszainak őreiről, az angyalokról szól a kézdiszentlélekiek estéli imája:

Jézus szent nevibe ágyamba lefekszem,
Szentlélek ereje legyen én vezérem,
Az angyali sereg estrázsájjon nékem.
Fejemet őrizze a mennybéli Felség,
Lelkemnek ne ártson ördögi irigység,
Semminémi egyéb veszedelmes kétség,
Ki érte Istennek adassék dicsőség. Amen.

Istennek angyalai az embert utolsó útjára is elkísérik. Ezt igazolja a lemhényiek Szent Mihály
kultusza, s erről zeng az esztelnekiek fohásza:

Gerjedj fel én szívem lelkem örömére,
Hogy készűlhessek el, én üdvösségemre,
Jaj, mert elközelgett az én végső órám,
Lelkemet ajánlom angyalok kezébe,
Hogy felvitessék már Isten eleibe,
És felszámláltassék az örök életbe. Amen.

A XVII. század nagy hitvitáiban a szentföldiek a kísértőket Krisztushoz küldték, mert ahogy
imájukban mondták: .fejük, az Úr Jézus megfelel helyettük" (ez a kifejezés a magyarság megke-
resztelkedésének idejében keletkezhetett): '

Ó hűséges Szent Szűz mutasd kegyelmedet,
Mert értünk Szent Fiad keresztfán szenvedett,
Tőlünk bűnösöktől meg ne vond szivedet,
Mennybe, hogy juthassunk, dicsérünk Tégedet.

Ó te gonosz sátány, ne kísérgess engem,
Már van nekemfejem,fejem az Úr Jézus,
Menj el ő hozzája, megfelel képemben,
Szentlélek Úristen, szállj be a szlvembe,
Szenteld meg lelkemet,
Tarts meg Uram Isten, az egy igaz hitben. Amen.
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Amiként szentföld népének a még pogány környezetben élő ősei ezzel az imával vértezték fel ma
gukat, akként a XV-XVI. században élt nemzetségeik is a nagy vallási küzdelmekben ezzel erősí
tették hitüket.

Az esztelneki nép - a ferences atyák zsolozsmázásának hatására - esti imáját a Te lucis ante
terminum című himnuszt népies fordításban imádkozza:

... Rossz álmok távol essenek,
Rút társaink elvesszenek,
Sátányok megköttesenek,
Testünkhöz ne férkőzzenek. Amen.

A szentföldi szokások zöme (betlehemezés, István-, János-köszöntés, aprószentek köszöntése,
öntözés stb.) megegyezik a csíki nép hagyományaival. A betlehemezéssel kapcsolatban azonban
megemlítjük a Nyújtódról- mint a székely katonaszervezet hagyományát - a karácsonyi szent

.misén részt vevő betlehemesek királyának a Gloriára és Úrfelmutatásra tisztelgését- karddal. Sa
játos keresztelési szokás a keresztkomák megkántálása és a kereszteletlenül elhunyt újszülöttnek
a ház padlója alá, vagy a ház körüli temetése. Helyi szokás a karácsonyi és húsvéti egyházi éne
kek éneklése latinul. Ezt az itteni szerzetesrendek örökségének tartjuk. (Bizonyságul az 1897-ben
Esztelneken született Szász Tamás szalagra énekelte a Jesu tibi sit gloria című karácsonyi him
nuszt, melyet annak idején a szentmise kezdetén énekelt.) Kézdiszentkereszti ősi hagyomány volt
a lányok lóháton való részvétele a határkerülésben. Ez a székelység katonai szervezettségének, a
lófők katonaszolgálatának maradványa lehet, a lófőséget ugyanis fiág hiányában a lányok is
örökölték. Esztelneki sajátosság, az úrnapi körmenet Jézus kútj ához, és búzaszentelőkor a sza
badban végzett szentmise. Kedves karácsonyi és húsvéti szokás volt a pásztorok megajándékozá
sa is pereccel, feketebors szemű tésztamaradékkal, fehér és mákos kaláccsal, húsvétkor pedig ti
zenhárom színben festett tojással.

A szentföld szakrális nevéhez hozzájárultak szentegyházainak román kori örökségei és patrocí
niumai is. Ezek közé soroljuk a Sebestyén József régész és heraldikus által felfedezett tizenkét ki
lométeres távolságra épített templomok közül a Kézdiszentlélekit, ahol a neves régész két támpil
lérbe falazva két evangelista román kori domborművű jelvényét találta; az Esztelnekit . ahol a
gótikus templom román kori alapzatra épült; a Kézdimartonosit és Gelenceit, amelynek funda
mentuma, félköríves .apszisa, két ablaka s egy szenteitvíztartója őrzi a román kori építészet
emlékeit.

Szentföld vallásijellegét a helynevek is tükrözik, mint Ojtoz mellett a Prédikátor-hegy, Bereck
erdős részén a Jézus pataka, vagy Kézdiszentkereszten a "piros fakereszttől a temetőig húzódó"
Keresztút-alja és a falu végén aPapszere nevű határrész, ahol egy kereszt is áll. Vallási képzeteket
őriz Kászonpatak völgyében a Szent János dűlő, Kézdiszentlélek felé a Kápolnamező, a Pap ke
resztfája, Bélafalván a Templom erdeje nevű legelő, Esztelneken Jézus vize. Erdei Boldogasszony
kútja, Barátkert. Toronyráta. Nyújtódon az egykori ferences kolostor helyét jelző Képláb s ennek

_déli részén a Feketeügy partján levő Szentes rét, Gelencén Klastrom mezeje és a Kápolnamező.

A szentföldiek mély hitéről tanúskodnak vallási kifejezéseik, szólásaik is, mint a böjtfő (a böjt
kezdetét jelző nap), Isten, Jézus sajátos nevei: Femvalá Jédus, a göncölszekér rúdjának neve:
Szent Péter pálcája, nemkülönben az a szólás, hogy .minden farsangnak böjtje van".

A szentföld elnevezéséhezaz is hozzájáruit, hogy itt az idők folyamán a szerzetesrendek csak
nem mindegyike letelepedett. Történelmi adatok őrzik a bencés (Lemhény), a cisztercita (Gelen
ce), a templomos (Haraly) kolostorok emlékét. A nyújtódi ferenceseket 1638-1643-ban említik
először. (A székelyudvarhelyi kódexet (Judit könyvének fordítását) egy nyújtódi ferences, Amire
as Stephani de Nichold I526-ban készítette.)

A ferencesek újbóli letelepítése a szentföld kiváló apostolának, Nagy Mózesnek érdeme, aki
I676-ban csíksomlyói ferenceseket hozott Felsőesztelnekre s gondjaikra bízta az 1523-ban már
létező Szent György kápolnát. A szentegyház mellett vásárolt telken előbb sövényből, később fá
ból, majd kőből építettek kolostort. Az első házfőnök Nagy Mózes öccse, P. Nagy János volt.
Néhány évtized múlva, 171o-1729-ben a régi kápo~na felhasználásával templomot is építettek,
amely 1921.december 23-án a zárdával együtt tűzvész áldozata lett. A kolostor megmaradt kele-
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ti szárnyát hamar restaurálták, de a templomot sokáig nélkülözték, mig végre Bartók Albert
templomigazgató buzgóságávall980-ban azt is felépítették. Egy időben az esztelneki ferencesek
adminisztrálták Bükszádüvegcsűrt(ma Mikóújfalu) és a bodzai plébániát is.

Nagy Mózes telepítette Esztelnekre (1680), majd innen Kantára (1696) a minorita rendet is.
A kantai minoritákkal kapcsolatban Apor Péter megemlíti, hogy "sok isteni szolgálatok, ájtatos
ságok vadnak az Kantában, azon minorita Szent Ferenc szerzetinél". Egyike ezeknek az a kör
menet, amelyről így emlékezik: " ... az nagyszombati akadémiában akarván menni, hogy atyám
fiaitói elbúcsúzzam, jöttem vala bé Kolozsvárról Háromszékre, és magam az torjai zászlós ke
reszt-processióval menvén, énvivém bé legelsőbben az processiót Szentháromság vasárnap
ján ... "

Nagy Mózes nagyra becsülte a pálosok tevékenységet is, akiknek ilyefalvi plébániáját a rend
feloszlatásáig (1786) adminisztrálták. Szentföld szerzetesei közé tartoznak ajezsuiták is, akik Be
reckben apostolkodtak.

A hitélet újjászületéséhez hozzájárult Nagy Mózes szemináriuma is, melyet Esztelneken
I 680-ban Seminarium Clerieorum Regularium néven létesített. A háromemeletes iskolát az alsó
esztelneki templom keleti oldalán levő telken építtette, melyet Korodi András adományozott az
egyháznak. Az intézet vezetését Guarini Bonaventura és Lucioli JózsefMtklás Moldovából hozott
minorita atyákra bízta-,Guarini atya XI. Ince pápától I 680-ban kieszközölte a szeminárium mű

ködési engedélyét is. Aziskolát nemcsak háromszéki, hanem csíki tanulók is látogatták. Akkori
ban ez nagy jelentőségű volt, ha meggondoljuk, hogy a gyulafehérvári teológián - a megváltozott
viszonyok ellenére is - csak 1751-~en kezdték újra a tanítást.

Szentföld hitének megmaradásával kapcsolatban többször is hivatkoztunk Nagy Mózesre. '
Szükséges ezért életéről.éspártfogóiról is szólanunk. Nagy Mózes a XVII. század derekán Esz
telneken született. Nemzetsége, rokonsága szülőfalujábanés más községekben ma is él. Tanul
mányait tizenötéves korától kezdve Pázmány Péter nagyszombati szemináriumában folytatta.
Papi tevékenységének első felét a törököktől megszállt Kanizsa vidékén végezte, ahol tizenkét
évig huszonöt plébániát.gondozott, Szülőföldjénekszomorú helyzete azonban hazahívta. Ekkor
Erdély püspökei egyházmegyéjüket már több mint száz éve székhelyüktől távol, helytartókkal
kormányozták. Szebelebi Bertalan - Kézdivásárhely és Altorja plébánosa a Leleszen tartózkodó
Sebestyén András püspök helytartója - Nagy Mózest az esztelneki, lemhényi, berecki, nyújtódi,
gelencei, ilyefalvi, baróti plébániák adminisztrátorává nevezte ki. Nagy Mózes hol lóháton, hol
gyalogjárta be plébániáit. Egy ilyen útja alkalmával 1707. február elsején lázasan érkezett zágoni
pártfogójához, akinél nyolcadikán a szentségekkel megerősítve Istenben elhunyt. Temetését ti
zenegyedikén Lenkes Péter lemhényi plébános végezte. Szentföld nagy apostolát a kézdivásárhe
lyi templom főoltáraelé temették. Sírjára Mózes kőtábláinakversét rótták: Ú Uram Istenem. ne
pusztítsd el népedet és örökségedet.

Nagy Mózes apostoli lelkületével nemcsak.az egyszerű hívek tömegét vonzotta magához, ha
nem többeket az akkori nemesi rendből is, akik anyagilag is szívesen segítették őt az újjáépítés
ben. Ezek közé tartozott a zágoni Jankó Péter és neje, a kilencgyermekes Domokos Zsuzsánna.
Ök szerétett lelkipásztoruk építkezéseit nagy telek- és pénzadományaikkal is támogatták. Példá
juk hatással volt az olyan egyházfiakra is, mint Apor István és Henter András. akik megnagyítot
ták és felújították az esztelneki Szent György templomót; Miháltz József, lstvánffy Szilveszter,
Kozma József, akik alapítványaikkal támogatták az esztelneki szemináriumot. Ugyanakkor Ma- .
kó András a berecki templomnak új tornyot, Józsa Győrgy Lemhényben Nepomuki Szent János
tiszteletére kápolnát építtetett; Apor Lázár a nyújtódi Szent László templomot restauráltatta,
Apar Borbála pedig az egyházközségnek földeket adományozott. Erőss Gábor a sárfalvi Nagy
boldogasszony templom építésére telket ajándékozott és Horváth Antal nejével, Ferrati Erzsébet
te/ a templomot fel is építtette. Nagy ,Mózes útján járt a szentföldi Baksafalván (Almás) született
P. Kelemen Didák (1683-1744) minorita atya is, aki a Tisza vidékén végzett munkájával dicsére-

. tére szolgált szentföld népének. .
Nagy Mózes neveltjei a Kézdiszentléleken született (1680) és Esztelneken elhunyt (1748) feren

ces P. Balázs Ágoston. aki újra kiadta Kájoni János énekeskönyvét; az Esztelneken született
(1697) és Fogarason elhunyt (1763) P. Veress Lajos, aki megírta a ferencesek történetét.
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A szentföld jeles szülötte volt még a kantai születésű P. Gál Tamás (1721-1814), a szentkatol
nai születésű P. Bíró Márton (1759-1823) minorita atyák és a kézdibélafalvi szűletésűNagy Lajos
(1811-1890) csíkszentgyörgyi plébános.

A szentföldi katolicizmus megmaradásának további fontos tényezője a katolikus Csíkkal való
kapcsolata. A Bodoki és Csíki hegység nyúlványai miatt a háromszékiek Csíkot csak nagy kerü
lővel tudták megközelíteni, de az ősi "szakrális út" az úgynevezett Szent Jánoson keresztül ezt lé
nyegesen lerövidítette. Szent János a Csíksomlyóra igyekvő háromszékiek pihenőpontja. Kézdi
szentkereszt első települési helye volt. Román kori templomának alapja ma is fellelhető. A csí
kiakkal való kapcsolatot a csíksomlyói búcsú alkalmával a kézdiszentkereszti Zonda Jánosné
Gáspár Mária (1909) a következőképpen ismertette: "Szent Jánosnál van egy feszűlet, alatta egy
forrás; ott megpihentünk, aztán továbbmentünk Katrosáig, ahol szintén kis pihenőt tartottunk;
innen Csíkba, Kászonújfaluba ereszkedtünk, ott vecsernyét hallgattunk s utána a szállásunkra
mentünk. Pénteken éjjel Csíkszentléleken aludtunk. Szombaton tíz órára Csíksomlyóra értünk."
Csíkkal a kapcsolatot a Csíksomlyóról Esztelnekre helyezett ferences atyák is elmélyítették.
Szentföld sajátos hitéletét a Gyímesvölgyéből 1932-ben az esztelneki Gyertyánosra települt csán
gók napjainkban is erősítik.

Az idők folyamán a háromszékiek a moldovai katolikusokkal is kapcsolatot létesítettek.
A középkorban egyházközigazgatásilag is az 1227-ben alakult mi1kovi püspökséghez tartoztak,
amelynek - Ladislaus de Osdola (1469-1502) személyében - püspököt is adtak. A háromszéki ka
tolikusokkal az összeköttetést az erdélyi vajda Losonczi István leánya, Losonczi Margit is ápolta,
aki mint a moldovai vajda, Alexandru cel Bun (140()..c1432) felesége többek között nagy összeggel
járult hozzá az alsóesztelneki Szent Simon és Júdásról elnevezett templom újjáépítéséhez. Ezek a
kapcsolatok erősítették a szentföldi katolikusok hithűségét,s azt is igazolják, hogy ez a katolikus
sziget nem enkláve, hanem a keresztény közösség része.

BABITS MIHÁLY A MAGYAR
IRODALOMBAN

Az 54. sz. Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközép
iskola és Szakmunkásképző Intézet I982-ben érett
ségizett tanuIóinak vizsgamunkái az intézet évek
óta készített Babits-sorozatának 12., 13. és 14. kö
tete voltak. Ennek a kitartó szellemi érdeklődés

nek és értékes könyvművészeti munkának elsősor

ban az a magyarázata, hogy a szakközépiskola
1976-0ig abban a tisztviselőtelepi iskolában műkö

dött, amelyben régen Babits Mihály tanított, Az
idei kötetek - Téglás János tanár, irodalomtörté
nész iráriyításával és avatott szerkesztésében - a
barátságnak kívántak emléket állítani : annak az
őszinte emberi, munkatársi és szellemi közelállás
nak, amely Babitshoz fűzte a vele egykorú Dienes
házaspárt (a filozófus Dienes Valérlát és Dienes
Pált; a nemzetközi hírű matematikust), az idősebb

Ady Endrét és a nálánál fiatalabb Illyés Gyulát.
Mindhárom kötet egyúttal tiszteletadás a magyar
irodalom nagyjai, a szellemi pályatársak előtt is.
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Az Illyés Gyula Babitshoz C., színes festmény-rep
rodukciókkal és fotókkal díszített könyvecske Ily
lyés leveleit és verseit tartalmazza; az Ady Endre
versei Babits Mihály antológiáját adja közre, me
lyet 1939-ben a Budapest L rádióadó számára állí
tott össze - mint bevezetőjében mondja - "semmi
másért, csak a szépségükért" ; a Dienesék levelei
Babitshoz pedig - jó néhány most először publikált
fényképpel és fakszimilével - a híres házaspár, va
lamint Dienes Barna és Dienes Kató íeveleit közli.
Mindhárom kiadvány - ám különösen ez utóbbi
- dokumentum- és forrásértékű. az irodalombará
tok számára kivételes élmény. A szakmunkástanu
lók ez évi munkái is - mint ahogy az iskola egész
eddigi könyvészeti eredményei - könyvkiadóink
permanens mulasztásaira is figyelmeztetnek. Bár
csak kaphatók lennének ezek a ritkaságok - leg
alább szűk körben, a könyvgyűjtők és irodalomba
rátok számára -r-, hogy e kézirat gyanánt, házi
használatra készülő kötetecskék - melyek egyaránt
dicsérik az Athenaeum és a Zrínyi Nyomda dolgo
zóinak magas színvonalú munkáját - több embert
gyönyörködtessenek.
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