
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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