
JULES SUPERVlELLE : MENEKÜLÉS
EGYIPTOMBA

A gyermek felrezzent az elindulás pillanatában, mi-
kor a szamáron ülő Mária átvette József karjaiból.

- Alszik? - kérdezte kis idő múlva az ács.
- Hogyne aludnék.
- Szegény kicsike, igazán nem tehet okosabbat.
Haladtak, az első negyedében lévő holdnak sem túl

erős, sem túlhalvány világa mellett. A csillagok látták
őket, de meg sem moccantak s még a csillagász műszerei

sem fedeztek volna föl semmi különöset az égboltozaton.
József attól tartott, hogy az utazás alatt is glória

övezi majd a Gyermek fejét, mint előbb, mikor a jászol
ban feküdt. De a Gyermek feje körül most semmi sem
csillogott. Isten homállyal védte a menekülőket. Az an
gyalok is tartózkodóan viselkedtek. Nem kísérték a Szent
Családot s ha néha angyalforma felleg rajzolódott ki az
égen, annak körvonalai is oly halványak voltak, hogy
emiatt senki józan ember nem vádolhatta volna az an
gyalokat.

A látóhatáron pirkadni kezdett. Az úton nem volt
semmi más, csupán egy szegény, kiaszott pálmafa.

"Annál jobb, - mondta magában József, -félek a
fecsegőktől, mégha jóakaratúak is".

Amint elhaladtak előtte, a fa egyszerre meghajtja
egyetlen térdét és leborul a porba.

A Gyermek, akit akkor ébresztett épp föl az első nap
sugár, csak kacagott ezen. A Szűznek is tetszett a bájos
jelenet.

- De hiszen ez fölötte veszélyes! - szólt aggodal
masan József, ki hiába próbálta titkolni mély fölindulá
sát, Ha a fák köszönni kezdenek, két óra sem kell s
Heródes ránk talál.

- Minket Isten oltalmaz, - felelt.a Szűz. - A glória
eltűnése is ezt bizonyítja.

- Természetes, hogy így van, - mondta JÓzsef.
Csak ezek az esztelen fák ne uszítsák ránk az embereket.

Liget szürkéllett a szemhatáron, valami nagy mező

város szélén. József erősen nyugtalankodott. Vajjon he
lyükön maradnak-e a fák, vagy egyszerre ott is megmoz
dulnak hódolni előttük s halált hozni árva fejükre?
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Amikor a ligethez értek, a Gyermek kicsit bosszúsan
nézett a fákra, mintha ösztönözné őket előbbi ájtatos tár
suk követésére.

- Rejtsd a Gyermeket köpenyedbe, - dörmögte
József.

Mária meg se mozdult, mert bízott. S valóban, egyet
len fa se moccant. Csak három galamb, melyet épp tolla
zatának túlságos fehérsége tett gyanússá, alkotott parányi
kíséretet a Szent Család fölött.

"Az ember sohasem lehet nyugodt", - gondolta Jó
zsef. - "Ha csak egyetlen rossz nyelvakadna a közelben,
vége lenne a Gyermeknek".

. . . S ezalatt halomra öldösték a kisdedeket s azt re
mélték, hogy sorsát a kis Jézus sem kerülheti el.

Heródes küldöttei kettesével-hármasával járták a há
zakat. Kegyetlen gyerkőcök kísérték őket, kik segítettek
előkeríteni a velük egykorúakat. A látszólag ártatlan láto
gatás végén aztán a családban talált kisfiút egyszerre csak
leölték, oly gyalázatosan, mintha viperát taposnának el.
Azzal odébb álltak, szemükben fürkésző pillantással. Ta
lán valami rémes haláltól tartottak. Heródes egyik fia, ki
Betlehemben volt dajkaságban, szintén megöletett, hogy
annál több foganatja legyen atyja parancsának.

Mikor a hóhérokat fölismerték, újakat küldtek, kol
dusok vagy pásztorok, kereskedők vagy jótékony hölgyek
ruhájában.

A házakban pedig gondosan rejtegették mindazt, ami
ből gyermekre lehetett következtetni, a játékokat, a kis
ruhákat és a kis cipőket. Otthagyni a legapróbb tárgyat
is, ennyit jelentett: Tessék, öljétek meg a gyermekemet.
S a szomszédok jogosan mondták: "nem szégyenkeztek,
ti gyilkosok?", azoknak a szülőknek, kik ottfelejtették
az ajtóban a falovat vagy a kis trombitát. Megtévesztésül
az anyák gyakran férfiruhát adtak gyermekeikre. Tizen
hatéves suhancok szakállt ragasztottak s azok a lányok,
kiknek már gömbölyödött a melle, még jobban kitömték
ruhájukat, úgy, hogy senki sem gondolhatta őket gyer
mekeknek.

Éjjel-nappal tartott a mészárlás. Szánalmas volt látni
a kiontott fiatal vért s a szörnyű kegyetlenséget, mely eze
ken az elhagyott kis testeken nagyobb sebet ütött a kel
leténél.

A Szűz és József jól tudták mindezt, - hisz másról
sem volt szó Juda útjain, hol minden kiskorú gyermeket
úgy kerestek halálra, mint valami rablóvezért.

756 VIGILIA



S József Egyiptom felé igyekezett, távoli, rejtett ös
vényeken.

Az ökör lelke azonban, mikor teste már elhullt, ki
szállt az istálló kerek ablakán, gondosan elkerülvén azt
a nagy ajtót, melyen át a Szent Család eltávozott.

Odakünn így szólt magához: "Nincs se fejem, se lá
bam, most már csak a lelke vagyok annak az ökörnek,
ami voltam". Majd így elmélkedett: "Hasonlatos vagyok
az ég szellőjéhez. Se legelőre, se álomra nincs szükségem
többé". De tulajdonképen még nem igen tudott mit kez
deni ezzel a csodálatos könnyűséggel.

A lélek, melynek fogalma sincs a levegő ellenállásá
ról, sokkal gyorsabban mozog, mint a test. Az ökör lelke
is hamarosan fölfedezte az úton a Szűzet, Józsefet, a
Gyermeket és a szamarat, amint épp búslakodtak az is
tállóban maradt társukon.

"Csakhogy megvannak", - szólt vígan az ökör. 
"Ezek bizony ők s amint látom, nincs semmi bajuk. Mi
lyen szelíden mennek az úton, úgy, amint szoktak, min
den baj, minden háborítás nélkül. Micsoda öröm I Ezért
igazán nem sajnálom a fáradságot".

Egyiktől a másikhoz röppent, sorra vette és tegezte
őket, persze most már oly csöndesen, ahogy egy lélekhez
illik. De hiába nem akarunk föltűnni, mégis csak jő egy
pillanat, mikor szeretnők, ha tudomást vennének létezé
sünkről s arról is, hogy mindent látunk és hallunk.

Az ökör lelke a szamár körül lebegett s így fűzte

gondolatait: "Hajdan jó barátságban voltunk, most is meg
ismer bizonyosan". De a szamár észre sem vette. Akkor
az ökör oly könnyedén, mint legparányibb madárka, a
Kisded vállára telepedett. Légparány volt a könnyű lég
ben, mit nem köt semmi földi nyűg.

- Még egyre bánt, - szólalt meg a Szűz, - hogy
otthagytuk azt a szegény elgyöngült állatot az istállóban.
"No, most", - gondolja az ökör, - "talán rólam kerül
szó s utóvégre mégis csak rájönnek, hogy én is létezem".
De csalódott, mert Mária így folytatta: "Most már a sze
rencsétlen bizonyára halott. Ha csak nincs lelke ennek a
jó állatnak is".

- Ne mondj ostobaságot, te balgatag asszonyI
De máris elrestelte József, amit mondott, - a szen

teknél oly hamar jő a megbánás, - s rögtön így fűzte

tovább: "Bocsáss meg az ostobaságértl"
- S a balgaságért is. - tette hozzá a Szűz.

A kis Jézus néha hátrafordult, mintha keresné az
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akröt, bár annak lelke előttük lebegett. És szólt az ökör:
"Hát sohsem fogom megértetni velük, hogy itt vagyok?
De talán jó is ígyl Más a halott és más az élő. A halott
maradjon rendesen a helyén s ne próbáljon folyton ki
mozdulni onnan. Hát jó, felejtsenek el. A csöndes eltűnés

udvariasságra és finom lélekre vall. De mégis, milyen
nehéz egy léleknek egy helyben maradnia I Egy szélíu
vallat, egy mennydörgés, már messze földre sodorja s
mindez oly gyakori ebben a viharos országban. Annyi bi
zonyos, hogy nem lehet elpusztítani engem, de lám, az
utasok lélekzése is szüntelen mozgásban tart s amikor
előbb a szamár horkantott egyet, majdnem fölszippantott",
S az ökör, mely mindig a megfontoltság híve volt s mely
ben még maradt valami fajtája nehézkességéből, hogyne
nyugtalankodott volna emiatt az örökös ide-óda mozgás
miatt?

Azonban a Szűz, akit a Betlehemből való hirtelen tá
vozás egészen felizgatott, nem tudta úgy táplálni a Kis
dedet, ahogy szerette volna. Bár Jézus nem sírt, csak
titokban szopogatta hüvelykujját, mégis észrevették, hogy
tápláléka nem elegendő. Tejet kérni valamelyik tanyán a
legnagyobb veszéllyel járt volna, hiszen mindjárt gyerme
ket kereshet valaki a poggyász között.

Az ökör lelke úgy szálldogált egyikről a másikra,
mint a mesebeli légy a kocsi körül. Annyira fájt már neki
életében is, hogy semmit sem tehetett a Gyermekért s
most látta, hogy halála után mindez újra kezdődik.

Amint ott bolyongott a mezőn, félszemével mindig az
utasokon, meglátott egy tehénkét, mely különös ugrándo
zásával heltette föl a figyeimét. Feléje ment, remélve,
hátha egy fajtájabeli jobban megérti. Odasúgott hát az
Ismeretlennek: "Kedves kis tehén, nem segítenél, hogy
végre hajlékhoz jussak? Adj egy csöpp helyet a bőröd

alatt. Hidd el, nem lesz semmi bántódásod". Hogy elcso
dálkozott az ökör, mikor a tehén megszólalt:

- Ki vagy te tulajdonképen?
- Egy szegény ökör sínylődö lelke.
- S miért akarsz épp az én bőrömbe bújni, mikor

soha híredet sem hallottam. Tudd meg, ökör, itt már
nincs hely. Az én bőröm kizárólagosan személyes hasz
nálatomra szolgál s legjobb barátommal sem osztanám
meg.

- Észre sem veszed majd, hogy ott vagyok. S utó
végre neked is szükséged lehet valakire. Az ember néha
oly egyedül van a saját bőrében.
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- Ilyesmit csak sínylődö "lelkek fecsegnek. ökör,
eredj az útadra. Ha még egy bika lelke volnál, akkor leg
alább szép emlékeid lennének.

A tehén végül is engedni kezdett. Az ökör most az
orrlikak táján próbálkozott. Felhasználván azt a pillana
tot, mikor a tehén beszívta a levegőt, mínden nehézség
nélkül behatolt a kérődző állat fejébe.

- Ó, most már tudom, hogy bennem vagy - szólt
a tehén. - De flgyelmeztetlek, ha a legcsekélyebb mó
don is zavarsz, azonnal elűzlek.

"Nem fog az olyan- könnyen menni", gondolta az ökör
lelke, mintha "félre"-beszélne a színpadon (de lehetséges
volt-e még egyáltalában "félre"-beszélni?). Hiszen csak lé
lek vagyok egy hústömegben, mely nem az enyém. No,
majd meglátjuk I"

Az ökör azonnal hatni próbált ennek a bolondos te
hénnek a testére, szelidíteni igyekezett, hogy az állatot
mindnyájuk közös hasznára fordíthassa. Mivel egy percig
sem hagyta el négylábú szállásadónője szívét és agyát,
gyorsan rávette, hogy rohanjon át a mezőn s álljon az
ökör régi gazdáinak szelgálatára.

- Ne fordulj hátra, - szólt József a Szüzhöz. 
Valaki követ. Talán gonosz szándékú ember.

József mégis hátrafordult, puszta kötelességből. S
lám, ott állt a tehén, duzzadt tőgyeivel s fejét a Gyermek
felé fordította. _

- Fejd meg hát ezt a kis tehenet, - szólt Mária.
- De különös figyelmessége talán árulónk lehet.
- Tessék, itt a sajtár, - mondta mínden további fe-

lelet helyett a Szűz, - A kicsike éhezik.
József gyanakodva burkolózik köpenyébe s vége

hossza nincs a fejésnek, meg a kóstolgatásnak. Mintha
valami különös gyógyszerről lenne szó. Végül is a Szűz

kiveszi kezéből a sajtárt, nyel két kortyot a teiből, ki
jelenti, hogy igazán semmi ördögi sincs benne s nyugod
tan ad belőle a Gyermeknek, aki ivás közben nézeget is,
mintha jelezné, hogy neki csöppet sem sietős.

De József látható aggodalomrnal gondol amegivott
tejre.

- Neked minden természetes, - szólt bosszúsan.
Ha száz tehén tartaná a tőgyét, téged az se lepne meg.

- De nincs száz, csak ez az egyetlenegy.
- Na persze, számolni én is tudok. De mégis aggó-

dom, szabad-e elfogadni az állat szolgálatait, mégha jó
szándékból is erednek? Gondolj csak egy kicsit mind-
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azokra az állatokra, melyek hódoltak a Gyermek előtt.

Szép is lenne, ha a strucc, a zsiráf, az oroszlán s a többi
mind fölkerekednék s nyomon követne I Több se kellene
Heródes vérebeinek!

A Gyermek most különös rokonszenvvel tekintett a
tehénre.

- Ne nézz rá, - korholta József, mintha maga a
földreszállott sátán állna ott négy lábon, tehén képében.

- De szegény kis ártatlan, miért ne nézné? - el
lenkezett Mária.

S Jézus boldogan felkacagott, amikor látta, hogya te
hén egészen közel ment hozzá s engedte megfogni az or
rát, mint az ökör a jászolban. Az ő számára ökör vagy te
hén, teljesen egyre ment. Csodálatos összekeverés a gyer
meki észben, mely épp emiatt lát oly élesen.

- Majd egyszer, - mondta József megnyugodva,
- megmagyarázzuk neki, mekkora különbség választja el
az ökröt, mely valóságos vértanúhalált halt, ettől az állat
tól, mely bármily jószándékú is, mégsem igazi hős.

Közben Mária is becézgetni kezdte a tehénkét. Most
már az is hozzájuk tartozott. Bármennyire is dolgozott
benne az ökör lelke, mégis türelmetlenkedett még a fe
jés alatt. József felháborodott ezen a merészségen s el
rejtőzvén, nehogy valakinek rossz például szolgáljon, de
rekasan belerúgott a levegőbe, hogy így csillapítsa harag
ját. (Igy cselekszenek a szentek, ha bosszankodnak s még
sem akarnak bűnbe esni.)

S az ökör lelke így merengett: "Derék József, bezzeg
fájt volna neki, ha tudja, hogy én láttam, mikor a levegőbe

rúgott."
A szamár, bár sohasem szívelhette a teheneket - in

gerlékenyeknek, kötekedőknek találta őket s nem állhat
ta, ha a tőgyükkel büszkélkedtek - egészen meglepődött,

milyen jó békességben megfért új társával. Nem annyira
barátságról, mint inkább szükségszerű szomszédság révén
kifejlett bizalmasságról volt szó. Amióta a lélek elvált az
ökör porhüvelyétől, egyáltalában nem érezte szükségét
annak, hogy más állatokkal érintkezést tartson fenn. Olyan
volt, minha valaki elhatározta volna, hogy hátralevő nap
jait csöndes pipázásnak szenteli, elegendő örömet talál
ván az alig észrevehető füstkarikákban, melyek talán a
lélekből röppennek ki.

Az utazók haladtak, a Kisdednek semmi baja sem tör
tént. József is megszokta a tehénkét, már nem látott ben
ne semmiféle kegyes csodát s elismerte, hogy ez az állat
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sokkal több hasznot hajtott mindhármuknak, mint az ökör,
bár eszeágában sem volt kétségbevonni előbbi kisérőjük
nek ritka kiválóságait.

Az ökör pedig saját bőrében sem érezte magát soha
ilyen jól, mint most a tehénében : az a tudat, hogy végre
hasznossá tette magát, kigyógyította beteges szerénységé
ből is. Sőt azt gondolta, még többet is tehetett volna. Ahe
lyett, hogy meghalt szomorúságában ott a betlehemi istál
lóban, elmehetett volna Jeruzsálembe s ha szerencséje
van, Heródest reggeli sétáján felöklelhette volna, ami a
legnagyobb jótétemény lett volna a Szent Családnak s az
egész agyonsanyargatott Galileának. De most már igazán
nem lehetett megállapítani, mennyi volt az ökör eredeti
gondolata s mennyi származott nem tőle, hanem vele "egy
bőrben" kérődző társától.

A rómaiak azonban szerte az utakon erőszakkal el
szedték a marhákat s Józseftől is megkérdezték, honnan
a tehén. Nem akart hazudni, elpirult, s csak ennyit felelt:
"Hozzánk szegődött s szinte kínálta a tejét." Megfenyeget
ték, hogy börtönbe vetik, ha nem felel értelmesebben.
Szerencsére a Szűz, az ő angyalian ártatlan tekintetével
lefegyverezte a katonákat, kik körülvették a menekülőket.

- Együgyű emberek, - szólt csöndesen a római tiszt.
- Szedjük el tehenüket s engedjük útnak őket Isten
hírével.

A katonák ráveregettek hát az állatra s a nyakán
lógó kötőfék segítségével, meg néhány rúgással észak fe
lé terelték. Most már hiába próbált kiszabadulni az ökör
lelke, hogy tovább a Gyermekkel maradhasson. Egészen
összeforrt a tehén testével s érezte, hogy úgy beletapadt,
mint a mézbeesett légy. Csak annyit ért el, hogy a tehén
még néhányszor visszafordult s a Gyermekre bámult, mi
közben az ökör legjobb igyekezete szerint osztozni óhaj
tott szenvedő társa gyötrelmeiben.

. . . József és a Szűz pedig még egy-két napig nyug
talanul haladt, azután mindhármuk fejére visszaszállott a
glória. Ez mutatta, hogy már nincs mitől tartaniok. Sen
kisem beszélt körülöttük a kisdedek megöléséről s a szem
bejövők arcán mind világosabban ütköztek ki az egyip
tomi vonások.

Gáldi László fordítása
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