
SZILI LEONTIN

A szenthegy
Még Bibbienában szállt batárba a két hallgatag utas. Solfanelli atya útitársá

nak, Liszt abbénak egyetlen szavát sem hallotta már Arezzo óta. Fekete selyem
reverendájában összegörnyedten roskadt a párnázott ülésre, szája körül apró
idegek rángatóztak, finom ujjaival öntudatlanul kezdett doboini a batár ablakán,
mintha egy futamba kívánt volna kezdeni.

Solfanelli atya aggódva figyelte lélektelen tekintetét; mintha teljesen érdekte
lennek érezte volna az útjukban érintett színes történelmi tényezőket, csak át
hajtatott rajtuk. Nemcsak szelleme, szemei is alig fogadták be az eléje táruló kül
világot, sőt a távolban már kirajzolódó hegy körvonalait sem, ahová pedig heve-
sen vágyakozott. .

Jól sejtette: Ferencből kiégett már csodavárásának reménykedő hite. Ezt az
utat még tribscheni látogatása előtt határozta el, amikor még hitt közvetítő sza
valnak esetleges sikerében. Csalódott. De teljesíteni kívánta, amit megfogadott.
Am lelkének egy darabja ott maradt a fekete fáktól körülölelt tóparti házban. Ott
rendült meg benne a hit, rohanta meg a kétség. Tán értelmetlenség minden,
kétes értékű nemcsak a siker, de a baráti összetartozás, sőt a vérség szava is.
Mindez összemarkolható és vékonyszálú, akár a pókháló.· .

ü, mennyire vágyott még Tribschen előtt a legendás hegyet viszontláthatni!
Lelke békéjét várta ott, s most, amikor il váltott lovak hegyen-völgyön keresztül
röpítik egyre közelebb hozzá, már nem érzi a hívását. Nem a lelkét, csupán a
szemeit vakítja az umbriai hegyek hátteréből emelkedő hegy gerincéről égbe
igyekvő Chiesa San Francisco ormán és a zömök campanilén felszikrázó nap
fény; melyet nemrégen még a rajongó szent tündöklő glóriájának érzett volna.
De figyeimét most nem kerülhetik el az útmenti sziklatömbökbe barázdált nyir
kos szakadékok sem, melyek oly árnyékosan feketék, akár a bűn.

Míndenkor számolt ő esendőséggel, emberi gyarlóságokkal, azt is tudta, hogy
baráti és szerelmi hűségre építeni sok esetben csak gyatra ámítás. Mégis hitt oly
(~llbonthatatlan kötésben, mely lélek mélyére rótt törvény; megszegni lehetetlen.
ü minden lehetőségével, semmiféle áldozatot sem sajnálva harcolt a wagneri
zene elismeréséért, ezerszer jobban, mint a sajátjáért, vagy tán éppen azért, 
mert ezt a zenét is a sajátjának érezte. Nem mérhetetlenül sok adásának törlesz
tésére gondols, de még mindig hitt nemcsak a zseniben, de az emberben is, aki
tán mégiscsak felismeri a határvonalat, amely - épp e barátság okából -\átléphe
tetlen.

Háromévi tusakodás után kereste fel tribscheni elvonultságában Richardot,
akit oly sok éven át érzett a lelke felének. Reménykedő bizalommal lépte át a
ház küszöbét, melyben erkölcsi előítéletekkeldacolva tölt hópapokat a saját lá
nya is, mindenéből kifosztva egy hiszékeny embert, a férjét. ü Hansot nemcsak
~ vejének érezte: legkedvesebb tanítványának, szellemi örökösének, a fiának.
Epp úgy lelke élő felének, mint azt a gőgös embert, aki a legrútabb hálátlanság
gal fizetett eszmél leghűbb harcosának, a botor Hansnak, aki tehetséget és egyé
niségét teljesen alárendelve, az áldozatos nagy lelkek alázatos adni-tudásával
szolgálta az erősebbet, tehetségesebbet és kíméletlenebbet. Richard mindezt
magától értetődően természetesnek találta; úgy fogadta el áldozatainak hosszú
láncolatát, miként a nagy és hatalmas fejedelmek fogadják leigázott alattvalóik
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hódolatát. Ő tudta magáról, hogy fejedelem, míg a hiszékeny Hans nem ismerte
fel a saját rabszolgaságát. Hitt a közös eszme összetartó erejében, és amikor
hála helyett egész élete - házasságával együtt - kártyavárként omlott össze, meg
bomlott idegrendszerének egyensúlya. De megtiprottan is hinni kívánt még a
wagneri művészetben,noha ez a hit már nem lendíthette a régi magasságokba,
ellenkezőleg, mind mélyebbre taszította. Hiába szerette volna kitépni magából,
szolgálta még tovább, belé rögződött kötelességérzetből, zenei kényszerből,

mert ez a művészet a két emberrel - az imádott mesterrel és asszonnyal - ki
szakíthatatlanul forrott belé megkínzott csupaseb lelkébe. Megcsúfoltan, össze
szorított fogakkal és megtépett idegekkel dolgozik még most is a Mesterdalnokok
bemutatójának sikeréért. Ferenc maga is átszenvedte e megbolydult lélek ver
gődéseit. Önmagának sem sikerült szétválasztania a valamikor oly harmonikus
háromszöget: Richardot, a közös eszme életrekeltőjét, Hansot, az eszme fárad
hatatlanharcosát, és az asszonyt, aki az ő lánya, Hans felesége és immáron Ri
chard szerelmese. A Hansot tépő disszonancia őt is már hónapok óta marja;
egyre tehetetlenebb rémülettel figyeli a csúf botrányba torkolló méltatlan ko
médiát.

Cosimával hiába.szállt szembe. Fanatikus és erős akaratú, megy a feje után.
Müncheni kérdőrevonásakornem is tagadta, hogy sohasem szerette Hansot. Az
eszme életrekeltője elérhetetlen volt a számára, megelégedett hát az eszme har
cosával. A tessék-lássék látszatot is csak a nagy bemutató érdekében tartja még
közös müncheni otthonukban; utána végleg követi Richardot Tribschenbe. Nem
tűrt bírálatot, sőt kíméletlenül vetette szemére saját apja egykori gyöngeségeit.
Igaz: elkövette azokat, de botlásait ő töredelmesen bánja. Kettőjük között sok a
hasonlóság, de legalább annyi az ellentét. Cosima vakon hisz az üdvözítő wag
neri zenében. Ez a zene az ő életének is sok tartalmat adott, de az ő üdvözítő

igaz hite mégiscsak az isteni örök harmónia. Tudja, hogy minden egyéb csak ele
nyésző része a végtelennek. Képzeletük egyformán gazdag, de az ő égbe kíván
kozó áhítatát nem örökölte Cosima. Az ő hite a wagneri mítoszokba tévedt, és
makacs a végtelenségig. Tévedését sose ismerné be. Sőt: élete rendeltetésének,
isteni küldetésnek tartja.

Nála hiábavaló hát minden szó, Richarddal kell beszélnie, - tán őt jobb belá
tásra bírhatja. Hisz minden levelében a becsüléséről, tiszteletéről, sőt szereteté
ről biztosította; joggal remélhette hát, hogy előtte mégiscsak súlya lehet a szavá
nak. Az örökös adás után most első Ízben kér tőle. Tán sikerül megvilágítania
előtte, hogy húszévi hűséges szolgálata után nem teheti csúffá Hans von
Bülow-t, nemcsak München, de az 'egész világ előtt. Leglelkesebb rajongóját, aki
még roskadozó letaglózottságában is tovább viszi a közös lobogót; éjt is nápallá
téve készíti elő a siker csúcsára a Mesterdalnokokat. Nem köntörfalazhat to
vább. El kell mennie Richardhoz s kérnie, ha kell, kíméletlenül követelnie, hogy
felgyülemlett sok adósságából törlesszen végre. Fizessen neki, de főleg Hansnak;
mondjon le az asszonyról, aki az ő leánya s aki hűséggel tartozik a férjének.

Solfanelli atya látta Ferenc szemöldökének hirtelen összerándulását, szemé
nek haragos villanását, ökölbe szoruló kezét. A lovak hegyes-völgyös vidéken
röpítették előre a batárt. A szélesen elterülő erdők előtti pázsitos hajlások néhol
átvilágított smaragdként zöldelltek a napfényben, mint pihenést kínáló puha
párnák hivogatták az elfáradottat. Itt alig járt most ember, csak a lovak patáinak
ritmusa dübörgött, messze szálló madarak csattogtatták szárnyaikat, és egy lát
hatatlan patak morzsolta egyhangú zsolozsmáját valahol a fák között.

Ah, jó lett volna a hívogató gyepszőnyegen elnyúlva megpihenni, mert érezte,
teljesen leterítette a nagy fáradtság. De egyre közelebb magasodott már előttük a
szent hegy s kanyargós, meredek kapaszkodók után, a prüszkölő lovakkal leállt
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már a batár. A szl1kutcácskák egyikében most már gyalogszerrel folytatták útjuk
végső szakaszát. O egyre .szórakozottabban és csüggedtebben követte az útitár
sát. Pedig járt már erre, de most teljesen rábízta magát; ólmos tagokkal és szer
tehulló lélekkel vonszolta magát a rugalmasan feljebb törő szikár alak után, aki
nek fekete reverendáját meg-meglobogtatta a szél.

Mintha hamueső temette volna be fennkölt lobogásait. Kételkedett már, hogy
bárhol is feloldhatja életének egyre zűrzavarosabb káoszba fulladt diszharmó
niáját. Maga előtt is szégyellte, hogy dolgavégezetlenül kellett elhagynia Trib
schent. Mert nem volt erélyes. Nem sikerült követelnie. Noha azonnal rátért a
témára: Hans emberfeletti állhatatosságára, a mindjobban terjedő áldatlan
pletykákra, de Richard a szavába vágott. '

- Kérlek, ne beszéljünk erről! - utasította el ellentmondást nem tűrő hangon,
szinte- kikérve magának, hogy belészóljon az életébe. Olyan uralkodói fensőbb

rendűséggel,hogy beléfojtotta a szót.
Elhallgatott. Pironkodva, lehajtott fejjel. Tudta, hogy gyávaság nem beszélnie

tovább, de azzal is tisztában volt, ha szemébe vágja az aljasságát, az útjaik
örökre elválnak.

Nem volt hozzá ereje. Gyűlölte és szerette, megvetette és csodálta egyszerre.
Furcsán ellentétes érzések taszították el tőle s mégis 'láncolták hozzá továbbra
is. Holott tisztán látta, hogy hitvány barát, aki gerinctelenül csak elfogadni tud"
és sohasem adni. Alázat nélküli ember, de nagy művész, az élők között tán a leg
nagyobb. De ezt jól tudja magáról s úgy véli, hogy a titánokat nem kötelezi sem
erkölcs, sem törvény.
Fensőbbséges és öntelt. De őt mégsem csalhatta meg a kíméletlenségével,

mert amint előtte ült, kiélesedett vonásokkal és öregen, belélátott. Megérezte,
hogy a gőgje mögött lényegileg örömtelen ember. Egész életében meddőn futott
az általa vélt boldogság után s most azt hiszi, itt az utolsó alkalom, hogy végre
elérje. A mulandóság félelmében kapaszkodik Cosima szuggesztívegyéniségébe;
a Sentát, Erzsébetet, Elzát, Izoidét és Evát - magát az életet - egyesítő asz-
szonyba. ,

Az előbb még határtalanul gyűlölte, de most már némileg szánta is. Aki ennyi
re fél ,a haláltól, makacsul ragad meg minden kézzelfogható örömöt s főként si
kert. Igy nemcsak Cosimánál, nála is hiábavaló minden szó, mert a boldogság
ámokfutóit esztelen hajszájukban megállítani lehetetlen. Aki nem hisz egy távoli
örök boldogságban, sose értheti meg, hogy voltaképpen siker, barátság és szere
lem egyformán csak kölcsönkapott ajándék, mint minden itt a földön.

A zeneteremben, a zongora mellett ültek ők ketten. Rigi és Pilátus deres csú
csait foszladozó felhőkkendőzték, a tó játékos fodrai között mintha tündér
lányok kergetőztek volna. Romantikusan meseszerűnekésderűsenboldogítónak
érezte ezt a természeti csodákkal megáldott tájat, mely valósággal lenyűgözte. S
a zongora kottatartóján kitárva kínálkozott a Mesterdalnokok partitúrája. Em
lékszik a mozdulatra, amint keze rátévedt a billentyűkre, mint annyiszor, amikor
Richard zenéjének a mámorába tévedt. Most már tudja, bűnt követett el, amikor
az eltökélt szigorúság helyett engedett a kísértésnek, a wagneri zene varázsának.
A zenének, amelyben mindig eggyé lettek, ők, a különfélék, és mégis hasonlók.
Ezek a hangok egyszeriben felszívták minden ellenkezését, haragját és ítéletét.
Felemelték és lealacsonyitották, hisz ezzel a mozdulattal szinte hajlandó volt el
fogadni az önző tételt, hogy a' művész felette áll más halandók törvényeinek.

Gyönge volt. Hagyta, hogy a leigázó zene alattomos polipkarjaival körülhálóz
, za, és újfent hozzá láncolja. Diadalmasan adja értésére; hogy tőle elszakadnia
lehetetlen. Sem tőle, sem Cosimától. De Hanstól sem, és ez lehetetlen. Súlyos
összeütközés, megoldhatatlan tétel. Ki adhat erre megoldást?
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Tán a szent, akinek a nevét viseli s akit oly sokszor látott ihleteinek őnkívűle

tében? A feleletet keresi a szent hegyen, ahol tövistelen rózsák nyílnak, és a
vérengző farkasok is megszelídülnek?

De lelkéből kikopott a csoda várása. Zsolozsmás áhítatát elnyomta már a zene,
amely megejtette Tribschenben, és varázsával elfeledtette útja voltaképpeni cél-

- ját. Am megtévesztő áltatásából feleszmélve ismét hallania kellett a Münchenből

utána futó gunyoros pletykák rikoltó hangzavarát, felismernie a Cosima tiszta
homloka mögött megbújt "küldetés" kétes körülményeit, Richard "kiválasztot
tak" számára fenntartott mérhetetlen önzését, s főként az ártatlanul megalázott
Hans keresztre feszítettségének fájdalmas sebeit. . .

S mégis ... Egyformán szerette őket? . . . Eddig mindig így képzelte, de most
már tudja, hogy Hansot mérhetetlenül szánja, ám ő is az érdemtelenül erőseb

beket szeréti jobban. Tribschen elébe tartotta a kegyetlen tükröt, és hiába sze
retné másként; túl erős szálak fűzik ahhoz az önző emberhez és a hűtlen

asszonyhoz.
Gondolatai annyira lebéklyózták, hogy a külvilág teljesen elsüllyedt körülötte,

s amikor vállán érezte Solfanelli atya kezét, érintése mintha mély álomból éb-
resztette volna. .

- Ez már a kolostor - hallotta valahonnan messziról, szinte még félálomban. A
magas fal kapuja kitárult előtte, és ő méltatlanságának teljes tudatában, lehajtott
fejjel lépett a kertbe, mert ily mértékben tán sose érezte még földi érzések el
vághatatlanul szívós kötését, mint most, amikor nem is saját bűnei terhe húzza
le, hanem azoknak gyarlósága, akik kitéphetetlen gyökereket eresztettek a szí-
vébe. .

Pedig az egész életében olyannyira vágyott békesség hullámzott körötte a
nagycsöndű, szinte mennyei kertben. A Poverelle ütött-kopott csuhájú kis szár
nyasai, mintha emlékeztek volna egykori látogatására, a viszontlátás örömével
röpdösték körül, gyengéden köszöntve az elfáradt vándort.

Az üdvözlésére nyájasan elébe siető szerzetes, Padre Domenicho szelíden tár
ta feléje két karját; öröme nem a híres embernek szólt, hanem a testvérnek, aki
egy vele a szeretetben. Ferencet megérintette a tekintetéből sugárzó derű, mely
nem ismer karmoló, gyilkos-összeütközéseket. S most, a kolostorkert imádságos
csöndjében váratlanul foszlott se'mmivé a Tribschenben már megalkuvását sür
gető követelőzés. Szíve ismét csordultig telt az ifjúkori vággyal, amelynek tel
jesülése - sok hónapig ~ oly boldoggátette napjait, a Monte Mario kolostorának
szűk és mégis oly tágasnak érzett cellájában. Fehérre meszelt falán a fekete ke
reszt, és alatta a harmónium, az ő imazsámolya. Az áhítatos csend, melyben
megértette a Poverello prédikációját amadarakhoz, lebegését a vízen, s meg
ajándékozta a nyelvvel, melyen ő is szólni tudott a Végtelenhez. Egyszeriben fel
mérte minden hegy magasságát, melyen hitbéli békesség háza épült, és háta mö
gött hagyta a feneketlen mélységet. Felszabadult boldogsággal lélegzett fel; íme,
sikerült újból felérkeznie, itt áll ismét - ígéretéhez híven - a várhegy kolos
torának kertjében.

Fehérre gyalult asztalhoz ültették. A többi barát arcán is Padre Dominicho
derűs mosolya fénylett, mintha durva csuhájuk alatt mindnyájan az örök gyer
mekség boldogságának titkát rejtegették volna. Természetes egyszerűséggelszel
tek a kenyerükből, kínálták agyagkorsóba töltött friss forrásvízzel, ízletes, de
szerény étekkel. Mindezt magától értetődő, osztozni kívánó vendégszeretettel.
Mert lankadt és szomjas volt, hosszan húzott a hűsen gyöngyöző vízből; egysze
riben felüdült és megerősödött tőle.

A kenyerük különösen ízlett. Megdicsérte.
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- Búzáját a szeretet érlelte, sőt őrölte, - mosolygott Padre Domenicho, - az
Istenben hívőktől kaptuk, mint mindent, ami túl sok is számunkra, mert kevés
sel is beérjük.

Ferencnek kétségei támadtak.
- S ha a szeretet egyszer már nem érleine búzát, és nem őrlené már lisztté?

Ha mégis kenyér nélkülmaradnának?
Padre Domenicho megingatta a fejét s vele együtt mindenik szerzetestársa.
- Az lehetetlen. Amíg mi igaz hitünket adjuk nekik, ők sem hagynak minket

kenyér nélkül.
Ferenc önkéntelenül is megirigyelte a mértékletesség kerek asztalának lovag

jait, rendíthetetlen hitükért és önfeledt, szinte boldog szerénységükért. Itt érez
te át teljességében, mily sok hiábavalóság áll ott lenn - a hegyen innen - az em
berek boldogságának az útjában.

Etkezés után Padre Domenicho kívánta elvezetni San Francesco templomába,
de kíséretét köszönettel visszautasította. Tán az üdítő forrásvíztől éledt újjá egy
kori elragadtatott benyomásainak emlékezete; egymagában kívánta újólag felfe
dezni mindazt, ami akkor a hatalmába ejtette. Padre Domenicho megértette,
hogy bárkinek a jelenléte megzavarhatná azt a találkozást, melyről tudta, hogy
bekövetkezik.

Saruinak kopogását egy darabig visszaverték még a csúcsíves boltozatok, de
végül is ráterült Ferencre a magány léleknyitó csendje. Mintha áldozati füst ter
jengett volna a templom misztikus homályában, csak az ablakok ólomkeretbe
ölelt zöldjeinek, kékeinek, liláínak és pirosainak szivárványa játszadozott egy
darabig, majd hirtelen lángcsóvás fényesség gyulladt ki, rointha lelkébe tűző fen
séges tekintet kényszerítette volna térdre. A rátört mélységes áhítattól kitárta
két karját, önkéntelenül is kifelé fordított tenyérrel, miként a szeráfi szent is

, imádta - tán ugyanezen a helyen - az Istent. Megvilágította előtte esendőségét,

ennyire élesen tán még sohasem ismerte fel gyöngeségeit, a tökéletlenségét.
Eszméletlenségig önfeledt zokogás rázta meg a testét, és szinte valóságnak

érezte a hozzá lehajló, annyira vágyott látomást: a Poverello fényben tündöklő

szelíd vonásait, amilyen szépnek sohasem látott még emberfiát. A lelke -mélyébe
ható sugárzásban most oly őszintén bánta és utálta meg életében elkövetett bű
neit, amilyen töredelmes bánatot legőszintébbgyónásában sem érzett.

S mintha most az áttetsző kéz az egyszerű oltár fölötti boltívek freskóira irá
nyította tekintetét, ahol négy angyal űzi messze a szent közeléből a ragadozó
madár lábú Erotikát, Szemérmetlenséget,' Tisztátalanságot és Erőszakot. Majd
tovább mutatott az Alázat és Bölcsesség kísérte Engedelmesség megtestesülé
sére; itt kissé elidőzött, azután a kereszthajó falának nagy szentjei közül megál
lapodott egy szelíd tekintetű női arcon: Magyarországi Szent Erzsébet. Ferenc
érezte: nem véletlen a választása, biztató ajándék ez tőle, tulajdonképpeni ha
zája idegenbe szakadt, legendás hírű szentje tiszteletére alkotott oratóriumáért.
S most, e szelíd arc előtt, kezeibe temetett arccal élte át újból a - nem sokkal a
harmadik rend felvétele előtt - Budapesten érzett meghatottságát, amikor az új
Vigadó ünnepi estjén honfitársainak vezényelhette el a hangokba öltözött cso
dát, a szegényeknek titkon alamizsnát osztani kívánó szeretet rózsákká változá
sát. S itt zongorázhatta el nekik az áttetsző kéz tulajdonosának, Szent Ferencnek
a legendáját is. S jó tudnia, hamarosan várják a wartburgiak is, hogy nyolcszáz
éves ünnepségükön, a történelmi színhelyen is megszólaljon az áldozatos szent
asszony poétikus legendája.

Alázat és büszkeség keveredett 'benne: íme, a himnuszok legszebbjének tiszta
lelkű költője is méltónak ítéli az ő ihlet szülte alkotását. Azonban - most világo
san érzi - még többel tartozik neki! Áldozattal, mely súlyos és önkéntes.
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- Vezess feljebb! - kérte őszinte nagy alázattal. - Vezess, hogyelérjem a to
vábbi lépcsőfokokat,melyek feljebb vezetnek a Te szent hegyednél is túlra!

Egész testét elöntötte a verejték. Mert az igaz bűnbánat és a szelíd arc glóriás
fénye sem tudta tudatából teljesen kimosni azokat, akiket gyarlóságuk ellenére
is oly makacsul szeretett: a lányát, aki rá hasonlított, Richardot, szellemének
egykori társát és Hansot, akinek szeme oly megtört, mint a keresztre feszített
haldoklóké. A mindent átvilágító fényben hiábavaló is lett volna a látó szemek
előtt letagadnia, hogy a kegyetlen erősebbeket szereti szenvedélyesen, a meggyö
tört Hansot csak kimondhatatlanul szánja, és éppen ezért - most már tudja 
Hans mellett van a helye. Isten dicsőségére meg kell fosztania magát a sejtjeibe
makacsul befészkelt vonzalomtól, kiszakítania onnan a két embert, akiket oly
végzetesen szeret, és a védtelen mellé kell állnia, akinek jóformán semmije sem
maradt.

A láthatatlan démon még tiltakozva vájt éles karmaival a lelkébe, de Ferenc a
Poverello tündökletes közelségében már állta a harcot, mert .az egyre izzóbb
fényben az elhatározása is egyre erősebbé izmosodott..
, - Hansot választom! - győzelmi fanfárként harsant fel lelkében a fogadkozás.
Es önlegyőzésének felismerése most már megnyugtatta, könnyűvé vált benne
minden.

Imádkozni kívánt: az ő nyelvén szólni az Istenhez. Mintha a fénylőn szépséges
szellemalak vezette volna, maga sem tudta, hogy áhítatának önkívületében mi
ként is jutott el az orgonához. Végtelenre hangolt alázattal ült elébe, ujjai végig
szántottak a megsárgult billentyűkön, és mintha most már valóban a szeráfi
szent nyomában szállt volna egyre magasabbra, fel, a San Francesco hegyének
tündöklő oromzatán is túlra. Minden rög öt és kőtömböt messzehagyva, vala
hová, ahol a lélek végre lehántja és elhullatja makacs egyéni énjét, hogy belé
olvadjon az áldozni tudó emberfölötti közösségbe.

LUKIN LÁSZLÓ

"Boldog férfiú ..."
aki el nem szédül a tündérvilág tüzes-telijétül!" - énekeltük lelkes zeneakadé
mistaként Bárdos Lajos dallamait Sík Sándor rádióhangjátékának kísérőzenéjé

ben - Bárdos keze alatt. "Alexius", azaz Szent Elek volt a boldog férfiú, aki a le
genda szerint fényes menyegzőjéneknapján hátat fordít az udvari pompának és
belső sugallatnak engedelmeskedve zarándokútra indul, hogy remeteként veze
keljen maga és mások bűneiért. Sík Sándor éneklésre termett sorai Bárdos ze
néj ében magukra öltötték a gregorián ének ihletésének, az európai többszólamú
ság kezdeteinek, a kanyargós kisázsiai dallamok különös szépségének porfelhőn

át csillámló látomásait: a legenda valósággá nőtt bennünk.
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