
nyomai, a mezők ridegsége, de naivság, meghatottság s öröm is kifejeződik a három pásztor ar
cán - mert megszületett a mi Urunk jászolban, istállóban. Mind a festményről, mind a bukovi
naiak megőrizte régi szokásokból és dalokból több száz éves öröm sugárzik feléd - akár Kodály
két említett művéből is.

S ahogya portinari oltár harmadik szárnyán a Háromkirályok vonulása látható - s ennek is
van szinte azonos zenei megfelelöje Liszt Ferenc monumentális Krisztus-oratóriumában -, úgy
mi is tudunk Kodály-művekbölhármasoltárt komponálni. Mert harmadikként ott a Vízkereszt.

"Az összetalálkozás nagy harmóniájában itt nem a szegény parasztok, hanem a népek, a nem
zetek hatalmas urai, kincses napkeleti királyok borulnak le a betlehemi-jászol előtt. Maga a bib
liai történet ezúttal ugyan nem elevenedik meg drámai cselekmény módjára a gyermekénekesek
ajkán, de a mesét eleven jelenvalósággá varázsolja ... s boldog ünnepi sereglések himnikus han

,gulatát idézi."?
Olvasni fogod egyszer József Attila meghatóan szép versét, a Betlehemi királyok-at. Érteni is

könnyebben fogod ezek után. Hisz ez a vers olyan, mintha a betlehemes játékok világát és szár
nyasoltárok képét egyesítené : a pásztorokból királyok lettek, s a királyok olyan egyszerűek,

mint a pásztorok. De ez ismét egy faliképet juttat eszembe: a veleméri gótikus templom csodála
tos freskói közül a Háromkirályok imádásá-t ábrázoló jelenet. Ott ezeknek a királyi arcoknak
történelmi érdekességük.is vaQ: István.Tmre és László, a három magyar szent arcképét ismerhet
jük fel a középkori piktor kezemunkájában.

Jegyzetek: I Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete .... Szekszárd. 1972 2 Benedek Elek: Édes
anyaföldem! Bp.. 1979 - 3 Tóth Aladár: Kodály Zoltán költői világa énekkari szerzeményeinek tükrében. Bp., 1942

Üzenét

Tudom, hogy ahol most vagy: nincs idő,

nem osztják órákra a Végtelent.
A percek csak velünk száguldanak .

megjegyzett napok
csak ránk mosolyognak vissza
egy életen át -

de mégis
szeretném, ha ma eszedbe jutna
első találkozásunk felfénylő

ifjuságunk arany idejében,
és leküldenéd hozzám örökkön élő

szereteted sugárzását - ígérted! -

valahonnan a negyedik dimenzióból.

BARSY IRMA
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