
A BÁRKA ÁLLATAI
Irta Jules Supervielle-

Egy vizózon előtti kislány, amikor le akartaitatm a dolgozatát.
egyszerre csak észrevette, hogy csupa nedvesség az ítatósa. Viz folyt

. belöle. holott az a természete, hogy mindig szomjas legyen! A gyerek
- ő volt a legeslegjobb tanuló - azt mondta magában: valami külö
nős betegségben szenvedhet az Itarós. S mert sokkal szegényebb volt.
semhogy újat vehessen, kitette szíkkadní a napra a rózsaszínű lapot;
az azonban sehogyan sem tudott megszabadulni ettől a szomorú nyír
kosságtól. És lám, ráadásul a dolgozat-füzetben sem akart meqszá
radní a tinta!

Ekkor, SZégyenkezve, amiért ilyen jelentéktelennek látszó csoda
esett vele, a lányka nehéz szivvel tanítónőjének asztala elé lépett, egyik
kezében az itatóssal, másikban az irkával, szélesre tárva az engedetlett
lapnál. Egyéb magyarázatott nem adhatott. És a tanítónőnek látnia
kellett, amint vígasztalhatatlan növendéke eltűnik!: egész lénye köny
nyekké változik.

Más bajok is búsították a kis júdeai várost és környékét. Az em
berek gyujtotta tűz, mely mindeddig a víz legvidámabb ellenségének
mutatkozott, kezdte észrevehetően föladni a harcot. Taraját és lobogó
kedvét vesztve nem szárította meg, amit a közelébe tartottak. Hol itt.
holott halt meg valaki, mert hasa vagy feje megtdt vízzel. Az ujjakoa
már oa legparányibb hólyag arra vallott, hogy az emberi test végkép
átitatódott ezzel a veszedelmes vízzel. mely hovatovább elfoglalta a
vér addigi helyét is.

A növényi viláaot színtén hamarosan hatalmába kerítette ez a vize
nyös téboly. Füvek. levelek, ágak, törzsek naponta többször is kíoa
tották folyadék-terhüket. S így járt mínden, még·a sivatag homoksze
mei is. N em maradt többé semmi kapcsolat a tartalom és a tartalmazó
közt, oly nagy volt az Isten haragja.

A városka cseppfo'yósodását sehogyan sem sikerült megállítani.
úgy, hogy a vezető férfiak végül is azon kezdtek tűnödní, vajjon nem

.olyan [elenséqek együttesével állanak-e szemben, amelyek il régóta meg
jövendölt vízözönre vonatkoznaki A népi bölcseség azonban Iáradhatat
Ianul azt hajtogatta: "Amíg esni nem kezd, még van remény!" Véqee
aláhullott egy csöpp, pontosan egy környékbeli bíró fejélre, - olyan
kopasz volt a jámbor, mintha mindig az eget kémlelne - s ebből aztán
míndenkí megtudliatta, hogy itt a világ vége. Nem míntha ezen a napon
különösen szakadt volna, - hanem az esőnek itt is, ott is olyan árasztó
hatalma volt, hogy míndössze néhány szem elnyelhetett egy parasztot
kocsístul, lovastul az úton.. .

Noé nem várt bárkája elkészítésével a vízözöníq: ...oly furfangosan
és gondosan szerkesztette meg, hogy az eső még a környékét is elke
rülte, míntha e hatalmas alkotmány ellen nem tehetne, sőt még csak
rneq sem kísérelhétne semmit a világon. .
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Az állatok. amelyeket kijelöltek. hogy Noé. hajójában helyet fog
laljanak. párosával érkeztek meg és néha igen messzíröl. gs a párok.
boldogan. amiért elkerülték a nagy nedvességet, fölbaktattak a bárka
lépcsőin s azt mondták: "Most pedig éljen az Ismeretlen!"

Odafönt bizony meglehetősen erősen szaqlott az ázott szőr: össze
zsúfolódtak a fedélzeten, s itt volt az ideje. hogy mínél kisebbre zsugc
rodjanak. Az ember elámult rajta. hom'an is kuporoghatott az elefánt
abban a kuckóban, ahol rendes körűlmények közt egy újfundlandi kutya
is csak, alig fért volna et. S bármerre fordult a szem, rníndenütt épül..tes
látványokkal találkozott: a krokodíl szerétetteljes torkában egy mely
ségesen alvó kísmalacot ringatott. s a vadak meg a háziállatok oly kö
zönyös békességgel barátkoztak. mínt gyerekkori pajtások. akik már
mit sem tudnak. mondaní egymásnak, mégis örülnek nekí, hogy így
eqyűtt lehetnek. S ha meqtörtént, hogy az oroszlán megnyaldosta a
bárányt. ebben senki nem látott holmi étvágygerjesztő készülödést. Ami
a bárányt 'Illeti, minthogy egyéb nem tellett tőle. egy kis fűcsomót tar
tott s dédelgetett a lehető legnagyobb óvatossággal szájában. gs bár az
állatoknál az öröm többnyire homályos marad. mert annyi szőr, toll
és pikkely állja útját. most tetőtől-talpig mind vidáman ragyogtak.

A parton sokan azok közül, akiket nem vittek magukkal, próbál
. fák meglágyítani Noé szívét.

- Engedj föl mínket! Esküszünk rá. nem foglaljuk el senkinek
a helyét.

Akadtak. akik leleményesebben tettek kísérletet rá. hogy fölve
gyék őket a fedélzetre. Igy az a bizonyos légtornász-család. a rossz
időjárás miatt megfakult rózsaszínű trikóbara Messze vidéken híresek
voltak - de mit számít a hír azelöntött országban! - s mos; csupán
veszedelmes bukfenceikre számítottak, azokkal talán megindít ják ama
boldoqokat, akik hamarosan útnak indulnak a bárkán. Akorlátnál szo
ronqó oly sokféle utas szeme előtt fáradhatatlenul építették föl, bon
tották le s építették föl ismét emberi piramísukat, tetején egy három
esztendős lánykával. s ez a kislány máris épp olyarr ügyes volt. mint
nagyapja. aki az építmény talapzatát alkotta.

És a különféle "hopp" és "rajta" és "lassan" vezényszavakat nyak
törő ugrások és hihetetlen. de tökéletes bukfencek követték. S mit .szól
junk az átázott zsebkendőröl. melyet föl-földobtak egymásnak s úgy
tettek. míntha belétörölnék patakzó. s mégis biztos kezüket?

);;s közben e változatos termetű bajnokok arcán a rendíthetetlen
udvariasság mosolya, csöppet sem kunyeráló, szíqorúan hivatásszerű

mosoly!
. - Fölvenni őket! Fölvenral - kiáltoztak az utasok. - Legalább

mulattatnak az úton. Nézzétek a kislányt. mílyen édes!
. Noé úgy érezte, még a hajó deszkái is aggasztóan meglágyulnak

talpa alatt. - pedig éppen keményséqűk miatt választotta ezeket a
deszkákat. - de á fedélzeten már nem akadt hely. csupán a szánalom
nak és ellenőrizhetetlen súlyának. Ekkor könnyes szívvel és száraz
szernmel parancsot adott. hogy szedjék föl a horgonyt. s otthagyta a
derakasan izmos család fáradhatatlan tagjait. akiket a szerzett sebesség
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még egyre egymás fölött pörgetett: Az égből ömlő víz nem késlekedett
irgalmával: leg.alább egye,tlen csöppel kitörülte őket az élők sorából.·
De akik a korláton kíkönyököltek, még sokáig látni véltek öket. amint
tornyaikat emelik s oldják a víz mélyén. ..

Azokat az állatokat. amelyek nem nyerhettek helyet a bárkában,
Noé bizonytalanságban tartotta az indulás órája felöl. Már fölvonták a
bejárat kis hídját, amikor egy megaterium jelentkezett.

- Ha valakit Noénak hívnak, nem feledkezhetik meg' senkiről! 
kiáltotta iszonyatos ereje tudatában.

- Nem feledékenységről van szó - felelte a bárka atyja szomo
rúan.

- Én ne szerepelnék a bárka állataí közt, én. a legfontosabb! Ez
fölháborító. A te hibád, Noé, ha egy szép napon azt se fogják tudni.
hogy éltem! .

A bárka, csukott kapuival. mínd sebesebben távolodott az üldözé
sére indult őslajhártól, melyet roppant esetlensége, s még inkább dühe,
hamarosan a viz fenekére juttatott.

Ekkor egy csapa; vízözönelőtti őslény ősszeállt. hogy kegyetlenül
megtréfálja a bárkát, nielyet hiába akartak fölborítani. Kérték a bálnát,
csatlakozzék hozzájuk. ez azonban. konzervatív lévén, s mert biztosan
tudta. hogy túléli a dolgot. sietve otthagyta öket,kicsinyeivel együtt.

- Hátra ne nézzetek - mondta nekik. - anarchisták!
De még mindig nyüzsgött egy serleg élőlény ,- kitűnő úszók, 

ostromló kiáltásokkal a bárka körül. A halálraszántak testvériségében
egymás hegyén-hátán állatok s emberek hemzse.gtek, zöldesem gyarlón
lebegő szíqetecskék, szörnyű örvények martalékaiként. Csónakok borul
tak föl minden látható ok nélkül: a vízözön nagy esővíz-kezével alulról
ragadta meg. s egy szemvillanás alatt kiürítette őket.

S egy kolibri így zokogott:

Én szegény szigeti madár!
Mínd eltűnnek a szigetek.
Mí lesz velem? Ó rám mí vár?

Mível nem kaptak feleletet, az úszó állatok azt követelték. jöjjön
föl az oroszlán a hajóhidra. Az ki is dugta fejét a korlát fölött.

- Beszélj, adj magyarázatot! - kiabáltak felé míndenfelöl.
Míért éppen ti és miért nem mi? .

Az állatok királya - a Iuldoklöké is. a megmenekülteké is,
szornorúan, de eltökélten ismételte:

- Ha egyszer kell. hát kell.
- Mi kell? Gyere. mondd meg nekünk itt a vízben, ha van egy

kis merszed]
'- Én talán nem érek annyit. mínt a kígyó. akit fölvettetekl 

mondta egy galamb s haragjában úgy festett. mínt egy ereje teljében
lévő tigris.

-- Ha egyszer kell, hát kell -- hajtogatt.a az oroszlán. szégyen
kezve, amiért nem tud fölhozni más érvet.

De végül még ez a nyomorúságos díalektíka is kedvét szegte a
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kérdezösködőknek. A végzet rendelte igy. Bele kellett törődniük. hogy
fáradhatatlanwl kortyolják ezt a komor vizet. mely kegyetlenül özönlött
a szolgálatukra. .

A· tea1get't hosszú ideig megfertőztek az esedezök, s Noé elpirult
oa gondolatra, hogy csak akkor' tud majd ismét aludni. ha már semmi
nem él többé a bárka körül.

A földek egymásután erryesztek el az égből aláömlő vízben, s Noé
a látóhatáron célul azt kereste, amit a tengerészek ösztönszerűen elke-
rülnek: a hegyeket. .

Az eső azonban oly gyorsan végezte el müvét, hogy a vizözön
vége előtt soha nem találhattak rá a hegységek csúcsaira.

De a bárka legalább úgy haladt előre. mint egy jól megtisztított
hajó: régesrégen föladták már a harcot. akik oldalához tapadtak. Most
már nem lebegett körülötte más. csak valami fejnélküli szorongás és a
fedélzeten arról kezdtek beszélni. mílyen kivételes kegyben álltak a halak...

Alig néhány órával az indulás után Noé észrevette. amint az egyik
majom nagyban vakaródzik. s ebből rájött, hogy potyautasok is lap-
pangnak a bárkában. ,

- Az állatoknak, bármilyen kicsinyek is, külön-külön 'klell u:tazniuk
- mondta, - Nem kellenek élösdíek a hajón. értik?

- Még az oa két szerencsétlen kicsi bolha sem -- szólt a kutya, -
mellyel egy test és vér vagyunk?

Noé sorjában a bárka egyik sötét termébe terelte az állatokat.
Ott minden fölösleg élénken világítani kezdett s azon nyomban szepen
d is pusztult.

Az út első óráiban nagy érdeklődéssel szemlelték a kérészéletű

rovarokat. Meg kell vallanunk. kissé beteges kíváncsísáq volt ez: egyre
arra számítottak, hogy ott, mindnyájuk szeme láttára fognak meghalni.
De' másnap ismét üdvözölniük kellett őket: még mindig éltek.

Noé a parancsnoki hídról magyarázta meg e csodát: a bárka oly
okosan épült, hogy remekül megfelelt mindazok egészségének. akik
rajta voltak.

Az állatok. minthogy az égvilágon semmi dolguk nem akadt. egyé
ben sem törték a fejüket, mint az evésen. Rendkívüli, idegesen mohó
étvágy ingerelte őket s mínd igen szűkösnek találta az adagját. El kell
ismernünk. Noé jól számított, amíkor attól tartott. hogy nem lesz elég
a hely.

Előszöris a míndenevök zúgolódtak. Azt akarták. hogy míndenböl
legalább egy keveset kapjanak. S hogyan gondolhatott volna Noé mín
denre, még ha csak egy kevéske kellene is belőle? Ez inkább meta
fizikai, mínt ellátási kérdés volt.

S annyi kiéhezett szomszédsáq nyüzsgött a fedélzeten! Nem tot
kollik-e végül mindez borzalmas öldöklésbe, szük keretek közé szorí
tott vérfürdőbe? A tagbaszakadt vadak olyan tekintettel kezdték mé
regetni a többieket. amelyből már hiányzott az őszinteség. Ez a zavaros
gyöngédség jóval többet jelentett szeretetnél:szömyű rokonszenvet a
szomszéd ilyen vagy amolyan része: comb. bélszín. vesepecsenye iránt.

Az oroszlán már a bárka padlójába verdeste orrát, hogy ne érezze

826



a mellette heverő gyenge bárány remek ülatát. Egy bernáthegyi. aki a
havas vidékeken szerzett nagy tisztaságáról volt nevezetes. szájkosa
rat kért. De a farkas nevetségesnek találta ezeket a jeleneteket.

- Az éhséget csak a hús csillapítja - mondta, - kiváltképpen
az élő hús.

- Ugyaru, ugyan. igazán nem fontos. hogy élő legyen - mondta
az oroszlán, akiben még élt a jó érzés.

- Az éhség: éhség - vágott vissza a farkas.
- Van egy remek módszer, amely elfeledteti az éhséget - mondta

a teve, aki csak ritkán szokott enni. - Elég, ha az ember egy fada
rabkát rágcsál.

- Kitűnő eredménnyel jár - tette hozzá a kígyó, - ha gondola
tunkat erősen valami undorító dologra összpontosítjuk.

- No, én még azt is fölfalnám - dohogta a farkas. - Itt tartold
De addig is, míndenki vigyázzon a bőrére!

Az oroszlán könnyűszerrel maga köré gyüjthette a társaságot; ő
vette át a szót.

- Barátaim, magunkból próbáljunk erőt merítení és ne veszítsük
el hidegvérünket. Mít művel a gyík, ha harcra kerül a sor? Veszni
haqyja farkát, hogy ereje javát megmenthesse. Hatalmas tanulság! Nin
csenek-e sokan közöttünk, akiknek teste már előre pusztulásra ítélt ré
szeket kínál, olyanokat, amelyek nem létfontosságúak. Miért van a mó
kasnak olyan nagy farka. amely majdnem akkora, mint ő maga, 5

amely úgy leng mögötte, mint valami szemrehányás? S mit müvel az
emse azzal a sok emlövel? Biztos benne. nem fölösleges-e legalább a fele?

- Tökéletesen bíztos benne - szólt közbe helyéről a koca.
Kérdezze csak .meq a lelkiismeretét!
Csöppet sem háborgatja a lelkiismerete.

- Majd meglátjuk - mondta az oroszlán nagy önfegyelemmel.
És titokban míndnyájan számbavették magukat. "Rajtam aztán a

világon semmi fölösleges nincs. Én mindenhez ragaszkodom, amí en
gem illet."

- Szerétett tetvereink közül egynémelyilknél - folytatta az orosz
lán ~ nyilván találunk majd két-három fontnyi olyan húst, amí nem
nélkülözhetetlen nekik.

- És neked minek ez a naqy fejed? - bökte ki hirtelen egy óriási
medve. aki mindeddig csöndben volt.

- Sok hely kell hozzá, hogy valamennyiőtökre gondolni tudjak
- vágott vissza az oroszlán. - De hogy megmutassam nektele ön fel-
áldozásomat. íme, rendelkezésetekre bocsátom, Il1lélgyoknak és kicsinyek
nek, természetesen a kicsinyeken kezdve, királyi sörényemet!

Erre aztán kicsattanó nevetés képesztette el az oroszlánt.
- Sok bajt scereztek nekem - mondta, s csak nehezen tudta el

fojtani a könnyeket, melyek ki tudja mílyen csatornán szivárogtak
hozzá szomszédjától, a krokodiltól.

De szónoklatát egyszerre félbeszakította az éljenzés, mely az an
gyalokat és ételhordó kosaraikat fogadta. Igen. minden a lehető leg
jobban ment volna. ha nem zuhog szakadatlanul az eső. A nap huszon-

827



négy órájában egy száraz pillanat nem akadt! Oly súlyosan megbán
tották az emberek az eget! És hogyan tudta volna Noé. hitván')' jár-
müvével, az egész mennyboltot kiengesztelni! .

A felhők néha megvilágosodtak kissé. s ilyenkor úgy látszott,
míntha valamennyire megenyhülne az ég. De aztán újra s még heveseb
ben kezdett sirni. mít sem törődve a következményekkel.

Végre egy napon a mennyboltozat mintha kétségbeesetten moso
lyogni próbált volna könnyein át. Fény lobbant. eleinte szürkésen, aztán
egyszerre mind összegyűltek körülötte a szép idő színeí: szivárvány
gytL:t! Ezzel azonban semmire sem mentek, mert a viz tovább dagadt.
míntha eltökélte volna magában. hogyegészel! az égig emelkedik, igy
viszonozza annak kedvességét.

Noé pedig, mint jó kapitányhoz illik. aggódva nézte. hogyan zsu
gorodik össze az a tér. rnely elválasztja a rníndenséq mennyezetétől.

A bárkában míndenkí azt gondolta: ..Tenni kell valamit! Föltétle
nül tenni kell valamit! De mít?"

- Bizalom! -'- harsogta Noé a parancsnoki hid tetején.
De nem sokat....ért vele. s hogy megmutassa a jó Istennek mélysé

ges aggódását. elküldte hozzá azt. ami a legteketébb volt a hajón:
egy hollót; A madár elszállt és nem tért vissza.

- Milyen ötlet: egy hollót küldeni! Ez a kisérlet már eleve csődöt

mondott - szólt Noé felesége. aki látta. hogyan bocsátja el férje a ma
darat. S kezüket egyszerre mindketten kinyujtották egy galamb felé. mely
nek fehérsége és jövőbe vetett hite olyan nagy volt. hogy még hozzánk
is el kellett jutnia a századokon át .

. Noé megfogta a madarat és a fülébe súgta: "Föld! Föld! Föld!" 
abban a reményben. hogy igy postagalambbá varázsolja.

A galamb nyílegyenesen elröppent. s csak másnap jött meg és tele
pedett meg a kapitány széles vállán. Mínt tudjuk. csőrében zsenge
olajágat tartott.

A víz apadni kezdett és Noé a szívárvány felé kormányozta a
hajót. abban a hitben. hogy az égi ívböl végül ís valami föld-féle fog
kíbontakozní. Egy szép napon aztán. hajnalban, a szívárvány beragyogta
az Ararát csúcsát. S minél jobban közeledtek hozzá. mintha annál több
vidámság csílloqna feléjük a hegy máskor vad és visszataszító képén.
Rekedt. szíklás hangján odakiáltotta a' bárka állatainak:

- Erre. erre. nézzetek csak rám. jóindulatú hegy vagyok! És ti,
állatok. ugyan mít műveltetek ennyi ideig? Már-már azt hittük, hogy so
hasem lesznek többé állataink. Már négylábú. bundás fákról álmo
doztunk!

Ahogy a bárka megállt. Noé párosával a hidra terelte az utasokat.
s köztük elsősorban 'a legtörékenyebbeket. A. deszkán. ahonnét neki kel
lett íramodniuk a földnek. két kérész hevert moedulaelanul.

- Gyerünk. SZálljatok el! - kiáltotta nekik a kapitány. - Nem
látjátok. hogy megérkeztünk? .

De azok tökéletesen mozdulatlanok maradtak. És a bárka atyja le
ernelte kalapját. amiből mindenkí megértette. hogy újra halandóvá változott.
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