
— Maga is megbolondult, mint a létrája, — feleli a tulajdonosnő és rááll
a dologra.

S én ismét a szellőzőablak előtt állok, újra benézek és látom: Maruszja
átfonta a vendéget vékonyka karjaival, csókolja őt apró csókokkal és a szemé-
ből záporoznak a könnyek.

— Kedvesem — suttogja — istenem, kedvesem, — és a szeretett nő szen-
vedélyével adja oda magát. Olyan az arca, mintha egyetlen védelmezője a kerek
világon a hórihorgas lenne.

És a hórihorgas dolgát végezve úszik a gyönyörben.
(Megjelent a „Szilueti" (Sziluettek) c. folyóirat (Odessza) 1923. évi 12. szá-

mában az 5. oldalon.)

Fordította: VÉGVÁRI SÁNDOR

Iszaak Bábel korai elbeszélései
Kilencven éve, 1894. július 13-án született a szovjet irodalom egyik legérdeke-
sebb, leginvenciózusabb alkotója, Iszaak Bábel, akinek egyéni és művészi élet-
rajzát is már-már legendák lengik körül. Jelen dolgozatunkban a kerek évfor-
dulóról való megemlékezés és méltatás kötelezettségén túl azt a célt is magunk
elé tűztük, hogy a magyar olvasóközönség figyelmét olyan elfeledett vagy
kevéssé ismert Babel-művekre irányítsuk, amelyek egy része már megjelent
magyarul, míg mások csak most látnak először nálunk napvilágot.

A magyar olvasók Bábel műveiből a két világháború közötti időben csak
néhány esetlegesen kiragadott novellával ismerkedhettek meg, amelyek meg-
rázó tartalmát inkább a szovjetellenes agitációra, mintsem a nagyszerű novel-
lista értékeivel való szembesítésre kívánta felhasználni a Horthy-korszak iro-
dalompolitikája. Ezt a csekély számú novellát el is felejthette az irodalomked-
velő közönség, hiszen a felszabadulást követő időben az orosz és szovjet iro-
dalom klasszikus műalkotásai közül fordításra kiválasztottak között nem szere-
pelhettek Bábel remekművei annak következtében, hogy az 1939-ben koholt
vádak alapján letartóztatott és 1941-ben egy büntetőtáborban elpusztult Iszaak
Bábelnek még a nevét sem volt szabad említeni a személyi kultusz idején.

Az író politikai rehabilitására az SZKP XX. kongresszusa után került sor,
majd a szovjet irodalomtörténészek, esztéták egész sora látott hozzá Bábel
alkotói hagyatékának, értékeinek feltárásához, amely erőfeszítések eredménye-
képpen napjainkra a művész az őt megillető helyre került az orosz—szovjet
irodalom történetében.

A hazai kiadói politika dicséretes buzgalommal látott hozzá az 50-es évek
„mulasztásának" felszámolásához: tízre emelkedett a .Lovashadsereg" kiadá-
sainak száma, e novellaciklusból a Magyar Rádió hangjátékot készített, a
Magyar Televízió is elkészítette a „Lovashadsereg" tv-adaptációját, s az elmúlt
évadban az egyik színházunk is műsorra tűzte a „Lovashadsereg" színpadi
változatát. Bábelt is utóiérte Magyarországon a klasszikusok sorsa — iskolai
kötelező olvasmánnyá váltak novellái, ami rendkívül örvendetes dolog. Ám még
túlságosan egyoldalú, — éppen a fentiek miatt — túlzottan „Lovashadsereg"-
centrikus a szovjet irodalom magyar barátainak Babel-képe.



Ebben az írásban arra szeretnénk szerény kísérletet tenni, hogy ráirányít-
suk olvasóink figyelmét azon félig ismert, vagy teljesen ismeretlen korai Bábel
novellákra, amelyek egyrészt bemutatják az író által megtett alkotói út mér-
földköveit, másrészt lehetőséget kínálnak arra, hogy egy szélesebb spektrumú,
árnyaltabb Babel-képet alakítsunk ki magunknak a szovjet irodalom e nagy-
szerű művésze kezdeti művei megismerése útján. Terjedelmi okok miatt arra
természetesen nem vállalkozhattunk, hogy minden korai művet ismertessünk:
válogatásunk során kimaradtak a publicisztikai írások, a félig publicisztikai
jellegű „Ihlet"1 c. novella, illetve azok a hagyatékból előkerült írások, amelye-
ket az író életében nem hozott végső, publikálható formára.

Iszaak Bábel közvetlen irodalmi hagyatéka elférne egy pár száz oldalas
gyűjteményes kötetben, ám a róla és műveiről szóló kritikai irodalom több ezer
oldalra rúg, amiből kitetszik — jelentős írói személyiségről, nem akármilyen
alkotóról és értékes műalkotásról van szó. Minden Bábel kötet Bábel önélet-
rajzával2 kezdődik, amelyből megtudjuk, hogy a leendő író Odesszában szüle-
tett, zsidó kiskereskedő családban. Apja kívánságára 16 éves koráig a zsidó
nyelvet és a szent könyveket tanulmányozta. Otthon nem érezte jól magát, a
pihenést az iskola, az Odesszai Felsőkereskedelmi Iskola jelentette számára.
Itt sajátította el tökéletesen a francia nyelvet, szinte falta a francia klassziku-
sokat, akiknek hatására 15 éves korától franciául kezdett elbeszéléseket írogat-
ni, ezt két évig folytatta, majd sikertelennek ítélte saját írásait, s valószínűleg
önkezűleg semmisítette meg azokat. Családi körülményei szerencsétlenül ala-
kultak több tekintetben is (erről igen megkapoan írt a 30-as években megjelent
önéletrajzi ihletésű novelláiban1); gyermekévei egész életére meghatározták
lelki alkatát, s ezzel együtt azt a sajátos látásmódot, amellyel Bábel a világ
dolgaihoz közeledett: pontosan regisztrálta a környezetében meglevő társadalmi
és jellembeli negatívumokat. Ebből eredően az ember áll érdeklődésének közép-
pontjában, jó és rossz tulajdonságaival egyetemben.

Iszaak Bábel 1912-ben Kijevbe került a Kereskedelmi Főiskola Közgazda-
sági karára, amelyet 1915-ben el is végzett. Az „önéletrajz"-ban közöltekkel
ellentétben az író alkotói debütálása nem 1916-ban, a Gorkij által szerkesztett
„Letopisz"-ben került sor, hanem legelső elbeszélése 1913. február 9-én látott
napvilágot a kijevi „Ognyi" (Tüzek) c. hetilapban4 „Az öreg Slojme" (Sztarij
Slojme) címmel. Itt jegyezzük meg, hogy az író 1913-as debütálása és az 1924.
évi. a „Lovashadsereg" novelláival kapcsolatos „újjászületése" közötti korsza-
kában mintegy 30 szépirodalmi és publicisztikai művet alkotott.

„Az öreg Slojme" cselekménye rendkívül drámai, de nem mentes a kissé
szentimentális elemektől sem. A címben szereplő zsidó öregember 86 éves korá-
ra majdnem teljesen meghibbant, az életből már szinte semmi sem érdekelte;
csupán biológiai kapcsolata volt a külvilággal. Bábel kitűnő pszichológiai érzék-
kel ábrázolja az öregember személyiségének leépülését, amit azonban felkavar
egy, a halálnál is rosszabb hír: őt, fiát és menyét származásuk és hitük miatt
ki akarják telepíteni lakhelyükről. Az eddigi nyugalmas élet elhagyja a zsidó
családot, amit nem tud nem észrevenni az öreg Slojme; valami rettenetes, el-
háríthatatlan dolog előérzetében kezd élni. A felfokozódó sebességű események
felébresztették szunnyadó értelmét, s megmozdult benne valami aktív, mélyen
emberi energia. Megtudja gyermeke és menye beszélgetéséből, hogy „fia el
akarja hagyni népét és át akar állni egy új Istenhez", azaz fel akarja venni a
pravoszláv hitet. Ezt az öreg semmiképp nem értette meg, a fia döntésével



sehogyan sem tudott megbékélni. S az öreg Slojme a tiltakozásnak egy megrázó
formáját választja, az öngyilkosságot, annak ellenére, hogy soha nem volt külö-
nösebben vallásos, sőt még istentagadó hírében is állott.

Már az első megjelent elbeszélésében jól észrevehető az ifjú író vonzódása
a környezet részletező, naturalizmusba hajló leírásához. A 18 éves Bábel —
életrajzi mozzanatoktól indíttatva — olyan kollíziót választ ki, amely vallási és
nemzeti előítéleteken alapszik, de amely tipikus az oroszországi zsidó családok
többsége számára. Az elbeszélés még magán viseli a kezdő novellista kezevo-
násának jegyeit, bár igen jellemző az elbeszélés szüzséje, borongós hangvétele,
ami előnyére válva különbözteti meg e korai művet a vidéki folyóiratban
közölt többi prózai műalkotástól. Jelentős mérföldkő „Az öreg Slojme" Bábel
munkásságában azért is, mert az 1924 előtt írott alkotásai közül sokakat meg-
halad annak következtében, hogy a hétköznapi élet részletező megjelenítésén
túl sikerült megragadnia kora jelentős és tipikus társadalmi problémáit teljes
mélységükben, érdeklődése már ekkor a kiélezett lélektani helyzetek felé for-
dult. Első novellájának hősei „kisemberek", akiket azonban nem sematikusan,
hanem húsból-vérből való emberekként ábrázolt; az ő pártjukon áll, bár huma-
nista állásfoglalása némileg absztrakt, nem haladja meg a korabeli értelmiségiek
együttérző sajnálatát, nem mutatja még meg azokat a társadalmi ellentmondá-
sokat, amelyek az általa művészi éleslátással és jó pszichológiai érzékkel ábrá-
zolt sorsokat mozgatták.

Bábel életművének soron következő két befejezetlenül maradt darabja a
„Gyermekkor. A nagymamánál" (Gyetsztvo. U babuski) (1915), illetve a „Dél-
után három óra" (Tri csasza dnya)5 c. töredék, amelyet az író valószínűleg még
Gorkijjal történt 1916-os találkozása előtt írt.

A Kijevi Kereskedelmi Főiskola elvégzése után 1915-ben Pétervárra veze-
tett Bábel útja, ahol beiratkozott a Lélektani és Ideggyógyászati Főiskolára, de
ilyen irányú tanulmányait soha nem fejezte be. A fővárosban — bevallása sze-
rint — szörnyen rosszul ment a sora, sokat nélkülözött, éhezett. Állandóan óva-
kodnia kellett a cári rendőrségtől, mivel nem volt pétervári tartózkodási enge-
délye. A főiskolai tanulmányok mellett ideje mind nagyobb részét fordította
írásra, az egyes elbeszélések megírása közötti idő egyre inkább rövidült. Péter-
váron kezdett el járni Bábel különböző folyóirat-szerkesztőségekbe, kérve, el-
beszélései közlésre való elfogadását. Ekkor már az írói alkotómunkát tekin-
tette életcéljának, de az újságok szerkesztői durván mellőzték. Hosszas hánykó-
dás után, 1916 végén jutott el Bábel Gorkijhoz, aki felkarolta a tehetséges fia-
talembert, s közölte „első" két alkotását az általa szerkesztett „Letopisz" (Kró-
nika) c. folyóiratban 1916. évi 11. számában. Ezek egy része azonban sosem
látott napvilágot. A cenzúra eleve kiollózta, „az ügyészség pedig egy időben két
törvénycikk — az államrend megdöntésére irányuló kísérletről és a pornográ-
fiáról szóló törvénycikk alapján eljárást indított ellenem" — vallotta erről
később az író, ám aligha ez lehetett az eljárás igazi alapja, sokkal inkább a
politikai ok a lényeges: az ellenzéki Gorkijon akartak ütni a kezdő író, Bábelen
keresztül.

Vegyük szemügyre alaposabban, mi is van ezekben a korai elbeszélésekben.
Az „Élija Iszaakovics és Margarita Prokofjevna"6 cselekménye sem bonyolul-
tabb, mint a többi novelláé: Herskovicsnak, a kis, szánalmas, öregedő zsidó
kereskedőnek el kell hagynia Orjol városát, különben kitoloncolják, ha viszont
elmegy, elveszíti az akkor aktuális üzletét. Még nem döntött, mit tegyen, ami-



kor a sötét utcán leszólította Margarita, a prostituált. A férfinak kapóra jön az
alkalom, hogy nála meghúzhatja magát. Három napot tölt a nő lakásán, majd
üzleti ügyei végeztével hazautazik Odesszába.

A novella szüzséje — első pillantásra — alig több, mint az Odesszában e
korban százszámra keletkezett sikamlós anekdoták egyike, amelyben egy zsidó
kereskedő ügyei intézése során kénytelen megsérteni a megtelepülési körzetek-
ről szóló rendelkezést. Az anekdotára jellemző az elbeszélés első harmadának
hangvétele, s kétségtelen megvannak a műben az anekdota műfajának olyan
jegyei is, mint a rövidség, a hitelesség igénye, az érdekesség és a cselekmény-
ből leszűrhető morális tanulság. De az „in medias res" kezdet, az alapszituáció
érdekkeltő volta, a döntő fordulat megléte, a történet váratlansága, az érdek-
feszítés alkalmazott eljárásai, a cselekmény majdnem akadálytalan felfutása
vonalas szerkezetben az ellentétek során át a csúcspont felé, a művészi ábrázo-
lás tömörsége és intenzitása, a szereplők hétköznapisága, az objektív, tárgyi
jellegű előadásmód, az élet teljességének felvillantása — mind olyan sajátos-
ságai a Babel-műnek, amelyek azt a novellával rokonítják.

A Margarita és Herskovics közötti ellentét, illetve ennek fokozatos meg-
szűnése, majd barátságba való átcsapása a novella legfontosabb vonala, ennek
rendelt mindent alá Bábel a kompozíció kialakításakor. S midőn reggel feléb-
rednek, Margarita és Herskovics már nem prostituált és kliense, hanem a
vásárolható szerelem körülményei között egymásra talált két megalázott és
szerencsétlen ember, akik között váratlanul, mindvégig kimondatlanul, mélyen
emberi, tiszta és gyengéd érzelmek keletkeztek. Bábel apró, lélektanilag fino-
man ábrázolt részletek során át mutatja be Herskovics és Margarita egymásra
találását: a közönytől a gyűlöletig és a kapzsiságig jut el Margarita, amit azon-
ban a férfi szelíd nyugalma, komótos viselkedése fokozatosan leszerel. A leg-
döntőbb fordulatot mégis a novellában tetteivel és szavaival mindent mozgató
Herskovics emberszerető, naívan bizakodó életbölcselete hozza létre: „Minde-
nütt jó, ahol emberek vannak. .. .az emberek jók. Csak bebeszélték nekik, hogy
rosszak, és ők elhitték." Ám nemcsak szónokol az emberszeretetről, hanem
egész lényéből sugárzik, sajnálja a jobb sorsra érdemes fiatal leányt, és majd-
nem atyai gondoskodással veszi körül. A férfi másnapi elutazásának körülmé-
nyei, búcsúzásuk azt mutatja, mindketten akarnak mondani valamit a másik-
nak, de félnek megszólalni, mert akkor megtörik a varázs.

A műfaj objektív meghatározottsága következtében az írónak nem áll
módjában kibontott cselekmény és sokoldalúan jellemzett emberalakok meg-
alkotása, ezek helyett létrehozza azt a mikrovilágot, amelyben a környezet
csupán jelzésszerűen szerepel, és figuráit — akik életük jelentős fordulópontjá-
hoz érkeztek — egy-egy pillanatra mintegy reflektorfénybe helyezi és meg-
mutat bennük valami fontosat, emberileg lényegszerűt. Eközben sikeresen elke-
rüli a szentimentalizmus és a hamis pátosz mindenkor fenyegető veszélyét, még-
pedig úgy, hogy közbeszúr egy-egy naturalisztikus részletet. Ábrázolása viszont
soha nem csap át igazán naturalizmusba, mivel a legkisebb részletet is minősíti
az író egyéni értékrendje, szubjektív látásmódja és körüllengi a finom líraiság,
amely Bábel korai műveire oly jellemző.

Tartalmi és formai tekintetben rokon az előbbi művel „A szellőzőnyíláson
át" (V scsolocsku) (1915)7 c. novella is, amelynek teljes szövegét kiollózta a
cenzúra a „Letopisz" már említett 1916/11. számából, majd később jelent meg
a „Sziluettek" (Szilueti) c. folyóirat 1923. évi 12. számában. A cselekmény ki-



indulópontjául az az anekdotába illő szituáció szolgál, hogy a novella elbeszé-
lője megállapodik egy szobáztatással foglalkozó ex-prostituálttal, hogy jelentős
összeg lefizetése ellenében — létrát támasztva a falhoz — a fürdőszoba szellő-
zőnyílásán át benézhessen egy nagy népszerűségnek örvendő prostituált, Ma-
ruszja szobájába. A leselkedést a férfi többször megismételte egészen addig,
míg egyszer a létra kicsúszott alóla, robajjal eldőlt, a férfi pedig függve maradt
az ablakpárkányon. A támadt zűrzavarban leszedték, kijött Maruszja is klien-
sével, dp botrány helyett valami váratlan dolog történt, amit a leskelődő nem
értett, s újra megkérte a madámot, hogy benézhessen a lány szobájába, de is-
mét érthetetlen dolgokat látott.

A novella szerkezetének vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a cselekmény
sokkal egyenesvonalúbban jut el a csúcspontra, mint az eddig elemzett művek-
ben, s jobban érvényesül az író kitűnő helyzetteremtő képessége. A nyelvi esz-
közök igen takarékos felhasználásával itt arányosabb és teljesebb, műfajilag
tisztább kompozíciót sikerült az írónak megalkotnia. Bábel tudatosan nem ak-
názta ki azokat a cselekménykibontakoztatási lehetőségeket, amelyek az alap-
szituációban gyökereztek. Különösebb nehézség nélkül fejleszthette volna pedig
a sokféle befejezéssel kecsegtető cselekményt abba az irányba például, hogy a
rajtakapott leskelődőt a prostituált és kliense elnáspágolja, Fanni Oszipovna
kirúgja. Az ilyen vagy hasonló esetben Bábel mégsem lépett volna ki az odesz-
szai zsidó anekdota bár érdekes és mulatságos, de művészileg értéktelen vilá-
gából, a műfaj szűk kereteiből. Más volt az író szándéka: az egyik cselekmény-
szálat elvitte a csúcspontig, ahol azonban nem csattanós — a cselekményből
egyenesen következő — befejezést adott, mint ahogy várnánk, hanem a törté-
netet döntő fordulattal az eddig alig észrevehető gondolati-lélektani vonal irá-
nyába terelte, és ennek végig vitelé vei jelentős élettartalmakat hozott az olvasó
tudomására.

A tökélyre törő komponálási szándék következtében a rejtett utalások, a
sejtetés eszközeivel élve az író még azt sem mondja ki végig, ami pedig tulaj-
donképpen szükséges lenne a novella „üzenetének" egyértelmű megfejtéséhez.
Először ebben a novellában nyilvánul meg Bábel művészetének az a sajátos-
sága, ami aztán szinte általánossá válik a „Lovashadsereg"-ben: a szüzsé „két-
arcúsága", vagyis azon tulajdonsága, hogy többféle értelmezést tesz lehetővé.
Az író természetesen bízik az olvasóban, hiszi, hogy nem valami előre konstru-
ált elméleti séma szerint fog művéhez közelíteni, hanem úgy fogja azt értel-
mezni, ahogyan a szövegben benne van. Ügy látszik, Bábel már ekkor viszolyog
attól, hogy magyarázza hősei jellemét vagy cselekedeteit. Láttatja ezeket az
olvasóval, érzelmeit pedig a konkrét érzékletesség eszközeivel élve — az olvasó-
ba is átplántálja.

A mondanivaló „kétarcúságát" úgy értjük, hogy a kétfajta megfejtés mind-
egyike „benne van" a novellában: az elsőt az olvasó rögtön megérti, minden
különösebb nehézség nélkül hozzáférhető számára. Ezek azok a felszíni cselek-
mény-elemek, amelyekkel az író eljut a csúcspontig: a leskelődő férfi kíván-
csiskodása a „balesetig", ám a novella vége félig-meddig homályban marad.
Az olvasó első olvasásra csupán azokat a mélyebb jelentés nélküli, csupasz té-
nyeket regisztrálja, amelyeket szenvtelenül leírt Bábel. így aztán az első olva-
sat birtokában csupán vérmérséklet kérdése, hogy minek fogja tartani a kriti-
kus vagy az olvasó az írót, milyen tényleges vagy erkölcsi ítéletet kíván.



A második elolvasás után azonban az olvasónak el kell gondolkodnia a le-
írtak mélyebb értelmén, azon az alkotói szándékon, ami az írót műve létrehozá-
sakor valószínűleg vezette. A novellából ugyanis a legteljesebb mértékben
hiányzik mindaz, ami arra utalna, hogy a leskelődő valami zöldfülű kamasz
vagy öregedő voyeur lenne: egyetlen dolgot tudunk meg róla, azt, hogy szenve-
délyesen érdeklődik a lány és kliense iránt, de semmi örömét nem leli benne.
S hogy mennyire nem a testi szerelem érdekelte a novella hősét, benne árvál-
kodik egy mondatban: „Már készültem lemászni", de erre már nem volt módja
a „baleset" miatt. Vissza sem azért mászik mert „látni akarja, amiről lemaradt",
hanem azért, hogy megtudja: miért csókolta a lány a hórihorgas kezét. A meg-
fejtést sem a szerelmi együttlét részleteiben adja meg Bábel, hanem lélektani-
emocionális mozzanatokban: „a lány szeméből záporoznak a könnyek, olyan az
arca, mintha egyetlen védelmezője a férfi lenne." Bábel tehát 20—21 éves korá-
ban már élénk érdeklődést tanúsított az emberi lélek titkai, első pillantásra
különös és rejtelmes fordulatai és a belőlük következő tettek iránt. Bár a mű-
vészekre általánosan jellemző, hogy szívesen ábrázolják emberalakjaikat szem-
től szemben, vagy éppen a magánélet legintimebb szféráiban, Bábel számára
ez igen gyakran vált az alkotás vezérelvévé. Ezt fedezte fel benne írótársa, Hja
Ehrenburg is: „Ö azokat a helyzeteket választotta ki, amikor az ember legin-
kább lemeztelenedik; lehet, hogy ezért ismétlődnek meg könyveiben olyan ma-
kacsul a szerelmi szenvedély és a halál témái." Mivel azonban Bábel minden-
képpen el akarja kerülni a szentimentalizmus csapdáit, ugyanakkor végig is
akarja vinni lélektani kutatóútját annak logikus végpontjáig, kénytelen meg-
mutatni a lány képzelgésének kudarcra ítéltségét is a novella utolsó monda-
tában.

Tehát a figyelmes olvasó számára az első benyomás a visszájára, a mű
minden fontosabb mozzanata pedig igazi lényegére, valódi jelentésére fordul.
Mégpedig úgy, hogy az olvasónak — a történések változatlansága mellett —
„csupán" a műben implicite adott viszonyok, viszonyítások rendszerébe kell
belehelyezkednie, és tényszerűen mindent úgy kell értelmeznie — a belemagya-
rázás árnyéka nélkül —, ahogyan ez a műben adva van.

Valószínűleg erre gondolt Gorkij, amikor Vsz. Visnyevszkijnek válaszolva
a következőket írta: „Bábelt rosszul olvasta el és nem értette meg, erről van
szó!" Csak csodálni lehet, mennyire nem volt foganatja Gorkij szavainak, és
Bábel kritikusai közül mennyien nem vették a fáradságot, hogy az író novel-
láit még egyszer elolvassák, s véleményüket ezek alapos ismeretében alakít-
sák ki...

Iszaak Bábel másik, 1916-ban a ,,Letopisz"-ben megjelent műve a „Mama,
Rimma és Alla".s Ennek példáján jól nyomon követhetjük az író további út-
kereséseit, nevezetesen azt, miként és milyen sikerrel próbálkozik a nagyobb
epikus formával, az elbeszéléssel. Az elbeszélés a századvégi irodalmi hagyo-
mány szellemében dolgozza fel a címben jelzett három nő sorsát. Jól kirajzoló-
dik benne egy kispolgári család elszegényedése, fokozatos széthullása. E tipi-
kus orosz család feje egy kamcsatkai járásbíróságon ülnökösködik, szeretteit
anyagilag alig tudja támogatni, haza is ritkán ír. A család létfeltételeinek meg-
teremtése, a két gimnazista nagylány nevelésének minden gondja az anya, Var-
vara Sztyepanovna vállaira nehezedik, aki ezzel a feladatkörrel egyre nehezeb-
ben tud megbirkózni. Bábel az elbeszélés alapjául azt a jellegzetes napot válasz-
totta ki a család életéből, amelynek egymást követő eseményei bizonyítják: a



hullámok végleg összecsapnak Varvara Sztyepanovna és lányai feje fölött, ami-
kor a családi krízis tovább már nem odázható el.

Az író elbeszélésében a szélesen felvázolt cselekménymozzanatok laza lán-
colat tagjaiként sorakoznak egymás után, nem úgy, mint a fentebb említett
novellákban. Az is lényegesen megkülönbözteti ezen művet Bábel korai novel-
láitól, hogy mindaz, amit az író novelláiban elbeszélt, rövid időn belül — inkább
robbanásszerűen, mint fejlődésszerűen — a tetőpontra ért, itt viszont a tempó
alig feszített, elidőző, kényelmes, oldott. így mód nyílik arra, hogy az író bebi-
zonyítsa, jó érzékkel tud cselekményfonatokat alkotni (pl. Varvara Sztyepanov-
na veszekedése a Rasztohin-fiúkkal, a reggeli elkészítése stb.) és képes azokat
egységesen átformált tartalommá alakítani.

A cselekmény előrevitelében a halmozásnak van a legnagyobb szerepe, egy-
re nagyobb bajok követik egymást: a cselédlány felmondása, a kifizetendő vil-
lanyszámla, a Rasztohin-fivérek anyagi követelése, majd a csupán pénzügyi
problémákhoz mélyen emberiek is járulnak — Rimma fennmaradása Marchoc-
kival és a szerelmesek rendreutasítása, Álla baljós álma, Rimma hisztérikus
veszekedése anyjával. A feszültség csökkentése érdekében ismét a kisebb baj,
a pénzszerzés kerül előtérbe, de csak azért, hogy a családi bajok magasabb
szintjére térhessen vissza az író: kiderül, hogy a diák szerelméért mindenre
képes Rimma csupán eszköz a fiú kezében. A feszültséget újra retardálja Bábel
annak bemutatásával, hogyan szerezte meg Varvara Sztyepanovna a hiányzó
60 rubelt, illetve hogyan akart véglegesen kimászni a bajból férje házacskájá-
nak elzálogosításával. Már-már azt hihetnénk, minden gond elhárult a család
feje felől — Varvara Sztyepanovna borozgatása, vendégségbe indulása —, ám
mikor a vártnál korábban hazatért, csendbe burkolózott házat talált, bemenve
pedig megdöbbentő kép tárult elé: a fürdőszobában lányai éppen ahhoz készü-
lődtek, hogy házi módszerekkel elhajtsák a kisebbik lány, Álla magzatát. Ezzel
a cselekmény eléri csúcspontját, egyben megkapjuk Álla rejtélyes, rossz álmá-
nak kulcsát is. E váratlan fordulat hatására a család tagjai között az összes
ellentmondás felfüggesztődik: Álla mindent elmond az anyjának és látszólag
megkönnyebbül, Rimma behúzza oroszlánkörmeit és egy időre átvedlik csendes,
gondoskodó kislánnyá, az anyjuk végül is megszerezte az égetően szükséges
összeget Rasztohinéknak, ám mindezzel a konfliktusok sora nem oldódott meg,
csupán elodázódott. Ezt mutatja a cselekmény következő fordulata és lélektani-
lag csattanós befejezése: Varvara Sztyepanovna levelet ír férjének, de a levél-
ben elkeni a család tényleges gondjait és problémáit, mert tudja, férje segítsé-
gére semmiben sem számíthat.

Az elbeszélés kényelmes, elidőző tempója, lazán egymásba fonódó cselek-
ménymozzanatai módot nyújtanak — a jól kidolgozott helyzeteken túl — a
mélyen és. széleskörűbben jellemzett emberalakok megteremtésére is, és Bábel
— úgy véljük — tudott is élni ezzel a lehetőséggel. Varvara Sztyepanovna
alakján többször is elidőz az író kutató tekintete és nagyszerű portrét fest az
elbeszélésben az öregedő moszkvai „úriasszonyról". Azt természetesen nem
állítjuk, hogy az elbeszélés minden szereplőjét ilyen részletességgel dolgozta ki
Bábel, egyrészt az elbeszélés műfaji korlátai ezt nem tették volna lehetővé,
másrészt nem is biztos, hogy minden emberalakját részletesebben ki kellett
volna dolgoznia. Az viszont biztos, hogy minden figurájában igyekezett és sike-
rült is megragadni egy vagy néhány olyan részletet, egyéni vonást, amellyel
azok individuumokká váltak, így például a Rasztohin-fivérek: „A két diák
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olyan volt, mint két, szép tiszta szalonkabátba öltöztetett makacs és értetlen
szamár" stb.

A cselekmény- és jellemformáló képességén túl az író arról is tanúbizony-
ságot tesz, hogy képes olyan tipikus környezet megalkotására, amelyben ember-
alakjai sajátjukként fejlődnek, mozognak, gondolkodnak. Elsősorban Varvara
Sztyepanovnáék lakására gondolunk, amit „káosz, kosz, züllöttség" jellemez a
Rasztohin-fiúk szerint, majd a lányok szobája Bábel szemüvegén keresztül:
„A langyos napocska ragyogó szelíd sugarai a mocskos padlóra, a szerteszét
dobált ruhákra, a poros könyvespolcra hullottak." E művében is érvényesül az
írónak az az törekvése, hogy finom líraisággal írjon le és értékeljen helyzeteket,
embereket: „Ki ne bóbiskolt volna fiatalkorában egy kanapé sarkában, fejét
egy útjába kerülő gimnazistalány mellére hajtva? Nincsen ebben semmi rossz,
gyakran nem is jár semmiféle következménnyel, de a körülményekkel azért
számolni kell, tudniillik annak a kislánynak reggel talán gimnáziumba kell
mennie."

Ebben a korai műben Bábel azzal próbálkozik, hogy elbeszélése bizonyos
részeiben, jeleneteiben létrehozza a prózaritmust. A szövegben ezért — külö-
nösen akkor, amikor a feszültség a felszálló ágában van — sajátos ritmizálási
szándék fedezhető fel, amely leginkább a gondolatrimus formájában jelentke-
zik. Ilyen például a kamcsatkai járásbíróságon ülnökként dolgozó férj emlege-
tése először Varvara Sztyepanovna, majd a Rasztohin-fivérek részéről, illetve
a Marchocki hosszas csengetésére utaló mondat különböző formában történő
háromszori megismétlése. A gondolatrimus ezekben az esetekben a fokozást
szolgálja. Álla álmában a „szürke ég", „szürke por", „sima mozzanatlan por",
„halott minden", „könnyű por kavarog", majd az „újabb és újabb szürke utak"
kifejezések — a párhuzamos gondolatritmus — a terhes lány problémájának
megoldatlanságát, kiúttalanságát jelenti. Az elbeszélés csúcspontját jelentő
fürdőszobai jelenetben a két lány között zajló zaklatott párbeszéd rövid, szag-
gatott mondatai pedig már-már alig különböznek a szabadvers egyes, a min-
dennapi beszélt nyelvet alkalmazó változataitól.

A „Mama, Rimma és Álla" c. elbeszéléssel kapcsolatos vizsgálódások arra
következtetnek, hogy ennek megírási idejére Bábel komoly eredményeket ért
el a klasszikus orosz realista elbeszélés műfajának felderítésében és jól elsajá-
tította ennek kompozíciós technikai fogásait, kifejezőeszközeit. Bár a cselek-
mény előbbre vitelében nagy jelentőséget kaptak a helyzetek és a figurák jel-
lembeli vonásai, a belső feszültség megteremtésében azonban a párbeszédek
megtartották domináns jellegüket, ami a kezdetektől jellemző Bábelre. A tör-
ténés szürke, kispolgári jellegének felel meg az író nyelvhasználata, amely
csupán egy-egy villanásra sejteti a „Lovashadsereg" és az „Odesszai történetek"
jövendőbeli alkotóját.

VÉGVÁRI SÁNDOR
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JEGYZETEK:

1. A novella magyarul az Iszaak Bábel: Lovashadsereg és egyéb elbeszélések. (Bp. 1972.
Európa) kötet 227—229. oldalon olvasható.

2. Az önéletrajz az Iszaak Bábel: Művei. Elbeszélések] és színművek. (Bp. 1964. Magyar
Helikon) kötet 6—8. oldalain olvasható.

3. A „Galambdúcom története", ,,Az első szerelem", ,,A pincében", „Ébredés" c. novelláikat
az olvasó az iszaak Bábel: Művei. Elbeszélések és színművek c. kötet 1OT—207; 208—214;
256—264; 26S—271. oldalain találhatja meg.

4. I. A. Szmlrinnek köszönhető annak felfedezése, hogy Bábelnek már a Gorkijjal való talál-
kozás előtt Is jelent meg nyomtatásban írása.

5. I. A. Szmirin rendezte sajtó alá e műveiket, csaík oroszul olvashatók.

6. A novella magyarul az Iszaak Bábel: Lovashadsereg és egyéb elbeszélések c . kötet 223—
226. oldalain olvasható.

7. A novella szövegét jelen dolgozatunk mellékleteként saját fordításunkban közöljük.

8. A novella szövege az Iszaak Bábel: Lovashadsereg és egyéb elbeszélések c. kötet 213—222.
oldalain olvasható.
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