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A véső üdvös éle járt
És csattogott a kalapács
Az épület minden kövén:
Mester keze formálta ki
S helyezte el bölcs rend szerint
A felséges homlokzaton.

ALSZEGHY ZOLTÁN: a római Gregoriana Egye
tem professzora.
LADOCSI GÁSPÁR: esztergomi teológiai tanár,
a Hittudományi Akadémia magántanára.
SZENTIRMAI JÓZSEF: épitészmérnök, számos
útikönyv szerzője.

TOMKA MIKLÓS: szociológus, kandidátus, a
Tömegkommunikációs Kutató Központ főmun

katársa.

Az új breviáriumban Urbs Ierusalem
beata kezdősorral olvasható, s ott is a 4.
versszak a várhuzamos értelmű:

Tunsionibus, pressuris I expoliti lapides
I suis coaptantur locis I per manum artifi
cis; I disponuntur permansuri I sacris
aedificiis.

Babits, aki Amor sanctus címen kiadta
himnuszfordításait, és alapos irodalomtör
téneti bevezetést is írt azokhoz, minden
bizonnyal találkozott ezzel a - Sík szerint 
koraközépkori eredetű, ismeretlen szerzó
től való himnusszal is, jóllehet nem vette
bele gyűjteményébe.Talán éppen az isme
retlen szerzőség meg a többféle szövegvál
tozat okán. Mindamellett feltehető, hogy az
említett analógiához belőle merített indí
tást, ötletet. Hiszen mind a "véső", mind
pedig a "kalapács" mindkét helyen előfor

dul párhuzamos értelemben: anyagiban a
himnuszban, átvittben Babitsnál. S a két
értelem közti híd sem lehetett rejtett a bib
liaolvasó Babits számára: "Menjetek hoz
zá" - ti. Jézushoz -, "az élő kőhöz,. .. és
mint élő kövek épüljetek fölé lelki házzá,
szent papsággá ... " (vö. 1 Pt 2, 4-5.)

Vida Tivadar
Budapest

Számunk írói

Érdeklődéssel olvastam Balassa Péter
irodalomtörténésznek a VIGILIA idei jú
liusi számában megjelent elemzését Babits
Mihály Psychoanalysis christiana c. versé
ről. Nemcsak azért, mert néhányszor idéz
tem a sorait a vasárnapi igehirdetésben,
hanem azért is, mert kiváncsi voltam, ki
vagy mi adhatta Babitsnak az indítást a
vers szobor-analógiájához. Erre, sajnos,
nem találtam az elemzésben utalást.

"A középkori faragók képe" ugyan szóba
kerül (515. lap), de csak mint kultúrtörté
neti adalék. Gondolom, Babits tanár és író
voltánál fogva valószinűbb, hogy az irodal
mon keresztül kapta a döntő indítást az
analógia s a kép felhasználásához. Általá
nosan talán egy Heine-nek (vagy Goethe
nek?) tulajdonított mondásból, amely a
kölni dóm láttán hangzott el: "Jene Zeiten
hatten Dogmen und konnten Domen
bauen; wir haben nur Meinungen, aber
mit Meinungen kann man keine Domen
bauen ... " Részlegesen és konkrétan pe
dig a Coelestís urbs Hierusalem kezdetű

himnuszból, amely a templomszentelés
zsolozsmájának része. 4. versszaka latinul:

Somssich László
New York

Itt New Yorkban az 515 Lenox Ave-n
van a New York Public Library intézete, a
Schomburg Center For Research in Black
Culture, amely 75 OOO példányban,
200 OOO kéziratban, 50 OOO fényképben és
21 OOO mikrofilmben foglalkozik az ameri
kai és az afrikai négerek szociális,
kulturális helyzetével. És ez csak az egyik
ilyen, a négerekkel, kizárólag a négerekkel
foglalkozó intézet az USA-ban.

Scalpri salubris ictibus
Et tunsione plurima,
Fabri polita mal/eo
H;{ecsaxa molem construunt,
Aptisque iuncta nexibus
Locantur in fastigio.


