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Az első nő, aki Nobel-díjat kapott, mi
után a világhír már előbb szárnyaira emelte. 
Művészete különlegesen asszonyi, azokkal 
a tulajdonságaival hat, amelyeket saját
képi asszonyi tulajdonságoknak szeretünk 
nevezni : a kedély gazdagságával és melegsé
gével, a szeretetnek az egész emberiséget át
ölelő szolidaritásával, a nemes asszonyi böl- 
cseséggel. E mellett azonban mélyen át
gondolt és átérzett világszemlélet, az élet 
ezerféle jelenségeinek s az emberi természet 
mindenféle titkainak ismerete s a művészi 
előadás bősége és ereje emelik műveit a mai 
világirodalom legnagyobbjai közé.

Történt egyszer, mikor Jézus még csak ötéves 
volt, hogy itt üldögélt a lépcsőn atyai műhelye 
előtt Nazáretben és madarakat formált puha 
agyagból, amit a fazekastól kapott az utca 
másik oldalán. Olyan boldog volt, mint máskor 
soha, mert az ott lakó gyermekek azt mondták 
Jézusnak, hogy a fazekas nagyon fösvény ember, 
akit nem lehet sem mézes beszéddel, sem szelíd 
tekintettel megpuhítani és így ő sem mert tőle 
semmit sem kérni. De lám, most azt sem tudja, 
hogy történt az egész. Csak ott állt a lépcsőn 
és vágyakozva tekintgetett a szomszéd felé, aki 
ott dolgozott a korongján ŝ amikor kijött a 
boltjából, annyi agyagot ajándékozott neki, hogy 
akár egy boroskorsót csinálhatott volna belőle.

A szomszéd ház küszöbén Judás ült, csúnya, 
vöröshajú fiú, arca tele kék foltokkal, a ruhája 
össze-vissza szakítva, mert mindig harcban állott 
az utcagyerekekkel. Most csendben volt, nem

72



veszekedett és nem verekedett, hanem egy da
rab agyaggal játszott, éppúgy, mint Jézus. Ezt 
az agyagot azonban nem maga szerezte ; hiszen 
még közelébe sem mert menni a fazekasnak, 
mert az azzal vádolta, hogy Judás köveket szo
kott dobálni a törékeny fazekaira és hogy leg
közelebb bottal kergeti el. Jézus volt az, aki 
megosztotta vele a készletét.

Mikor a gyermekek elkészültek az agyag
madaraikkal, kirakták azokat maguk körül. 
Olyanok voltak ezek, mint minden idők agyag- 
madarai, a lábuk helyén egy csomó volt, amin 
álltak, rövid kis farkuk, semmi nyakuk és alig 
észrevehető szárnyuk.

De azért azonnal meglátszott a különbség a 
két játszótárs munkáján. Judás madarai ferdék 
voltak és nem tudtak megállni, bármennyire 
formálta őket kemény kis ujjaival, csak nem 
tudott nekik szabályos és csinos alakot adni. 
Néha lopva Jézus felé pislogott, hogy ellesse, 
hogyan csinálja, hogy az ő madarai egyformák 
és símák, mint a tölgyfalevelek Táborhegyén 
az erdőben.

Minden kész agyagmadár csak boldogabbá 
tette Jézust. Az egyiket szebbnek látta a másik
nál és büszkeséggel és szeretettel nézegette őket. 
Ezek lesznek az ő játszótársai, az ő kis testvér
kéi, az ágyában fognak aludni, mindig vele lesz
nek, énekelni fognak neki, ha az anyja nem lesz 
mellette. Ügy érezte, hogy még sohasem volt 
ilyen gazdag, most már sohasem lesz egyedül.

Nyurga vízhordólegény haladt el mellette, 
meghajolva a nehéz tömlők alatt és rögtön a 
nyomában jött a zöldségárus, aki himbálózva 
ült az öszvére hátán, nagy üres vesszőkosarak 
közepette. A vízhordó megsimogatta Jézus szőke 
fürtös fejét és a madarai után érdeklődött és
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Jézus elmondta, hogy mindegyikének neve van 
és hogy énekelni is tudnak. Az ő madarai idegen 
országokból repültek ide és olyan dolgokról 
mesélnek, amiket csak ők láttak. Jézus olyan 
érdekesen beszélt, hogy a vízhordó is meg a 
zöldségárus is egy jó darabig egészen megfeled
keztek a dolgaikról és csak őt hallgatták.

De midőn már tovább akartak menni, Jézus 
Judásra mutatott : Nézzétek, milyen szép mada
rakat csinál JudásI — mondta.

Erre a zöldségárus jóakarattal megállította az 
öszvérét és megkérdezte Judást, hogy az ő ma
darainak is van-e nevük és hogy tudnak-e éne
kelni. Judás azonban ilyesmiről semmit sem 
tudott. Makacsul hallgatott és még a fejét sem 
emelte föl, mire a zöldségárus odarúgott az egyik 
agyagmadár felé és tovább ment.

így telt el a délután és a nap már olyan mélyre 
szállt, hogy fénye besüthetett a város kapuján, 
mely római sassal ékesítve állott ott az utca 
végén. A lenyugvó nap fénye egészen rózsa
piros volt, mintha csak vérrel keverték volna és 
mindent ilyen színűre festett, ami az útjába 
akadt, mialatt beszűrődött a szűk utcába. Meg
festette a fazekas csuprait éppúgy, mint a desz
kákat, melyek csikorogtak az ácsmester fűrésze 
alatt és Mária fehér fej kendőjét.

De a legszebben ragyogott a napfény az apró 
pocsolyákban, melyek az utca egyenetlen nagy 
kövei között keletkeztek. És Jézus hirtelen be
dugta a kezét az egyik pocsolyába, mely a leg
közelebb volt hozzá. Eszébe jutott, hogy meg
festi szürke madarait ragyogó napsugárral, mely 
olyan szép színt adott a víznek, a házfalaknak 
és köröskörül mindennek.

íme, a napsugár megengedte, hogy felfogja, 
akárcsak a festéket a csészéből és midőn Jézus
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ráöntötte a kis agyagmadarakra, akkor nem 
tűnt el, hanem gyémánthoz hasonló fénnyel 
vonta be azokat tetőtől talpig.

Judás, aki olykor-olykor Jézus felé nézett, 
hogy meglássa, hogy több és szebb madarakat 
csinál, mint ő, felkiáltott elragadtatásában, mi
dőn meglátta, hogy Jézus a madarait napsugár
ral festi, amit a pocsolyából szed föl. Erre Judás 
is belemártotta a kezét a ragyogó vízbe és meg
próbálta megfogni a napsugarat.

De a napsugar nem engedte, hogy megfogja. 
Mindig kicsúszott az ujj ai közül és bármilyen 
gyorsan kapkodott a kezével, mégsem tudta 
megfogni és így még egy pirinyó kis festéket 
sem tudott szerezni szegény madarai számára.

—  Várj csak Judás! —  mondta Jézus. —  
Majd odamegyek és kifestem a te madaraidat is.

—  Nem kell, —  felelte Judás —  ne merj hoz
zájuk nyúlni, elég jók azok úgy, ahogy vannak.

Felállott, mialatt szemöldökét összehúzta és 
ajkát összeharapta. És azzal széles lábával rá
taposott a madarakra, és hogy azok összelapí
tott agyagcsomókká változtak.

Midőn valamennyi madarát széttaposta, oda
ment Jézushoz, aki üldögélve simogatta agyag
madárkáit, melyek úgy ragyogtak, mint az ék
szerek. Judás egy darabig szótlanul nézte, azután 
felemelte a lábát és széttaposta az egyiket.

Mikor Judás elvette a lábát, látta, hogy a kis 
madárból ismét szürke agyag lett, olyan jó
kedve kerekedett, hogy fölkacagott és felemelte 
a lábát, hogy egy másikat taposson össze.

—  Judás, —  kiáltotta Jézus —  mit csinálsz? 
Nem tudod, hogy ezek élnek és énekelnek?

Judás azonban csak kacagott és még egy ma
darat taposott szét.

Jézus segítség után nézett. Judás nagynövésű
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volt és Jézusnak nem volt elég ereje, hogy visz- 
szatartsa. Az anyja után nézett. Az messze volt 
és mire odaért volna, Judás már elpusztította 
volna valamennyi madarát. Könny gyűlt a 
Jézus szemébe. Judás már négyet széttaposott 
madarai közül és még csak három volt hátra.

Megharagudott a madaraira, hogy azok nem 
mozdultak, hanem hagyták, hogy széttapossák 
őket és nem törődtek a veszedelemmel. Jézus 
tapsolt a kezével, hogy felébressze őket és oda
kiáltotta : Repüljetek, repüljetek!

íme, a három madár eiftelgetni kezdte apró 
szárnyát és félve röpkedve, sikerült nekik a ház 
ereszére felrepülni,ahol már biztonságban voltak.

Midőn Judás látta, hogy a madarak szárnyra 
kaptak és elrepültek Jézus szavára, sírni kez
dett. Haját tépte, amint azt az öregektől látta, 
midőn valami nagy bánat vagy csapás érte őket 
és Jézus lábai ele vetette magát.

Es Judás úgy feküdt ott és hánykódott a kövön 
Jézus lábai előtt, mint egy kutya és csókolta a lá
bát és arra kérte, hogy emelje fel a lábát és ta
possa el, mint ahogy ő tette az agyagmadarakkal.

Judás ugyanis szerette Jézust, csodálta és 
imádta, de egyszersmind gyűlölte is.

De Mária, aki sokáig nézte a gyermekek játé
kát, felállott és odament, felemelte Judást, a 
térdére ültette és megsimogatta.

—  Szegény gyermek! — mondta neki. Nem 
tudod, hogy olyasmibe fogtál, amihez földi lény
nek nincsen hatalma. Ne próbálkozz hát ilyes
mivel, mert akkor a világ legboldogtalanabb 
embere leszel. Ugyan mi lenne velünk, ha mi is 
versenyre kelnénk azzal, aki napsugárral fest 
és életet tud lehelni az élettelen agyagba?

Leffler Béla fordítása.


