
Iszaak Bábel korai elbeszélései*
Fejezetek a szovjet irodalom történetéből

Iszaak Bábel korai novelláinak elemzését folytatva, figyelmünket elsősorban
azokra a művekre koncentráljuk, amelyekben az író az I. világháború kapcsán
született alkotói élményeit dolgozta fel. Ennek következtében — terjedelmi okok
miatt — legnagyobb sajnálatunkra — nem keríthetünk sort a kitűnő „Sabosz
nahmu" c. novella ismertetésére, s adósok maradunk a már korábban említett
„Ihlet" részletes elemzésével is.

Ha kronológiai sorrendbe állítjuk Bábel I. világháborúval kapcsolatos mű-
veit, úgy az első az 1917. március 13-án a „Szabad gondolatok" (Szvobodnie
miszli) hetilap 2. számában megjelent ,,Doudou" című novella, amelyet ugyan-
azzal a somzatcímmel (,,Az én lapjaim") (Moi lisztki) publikálta, mint egy sor
más művét a ,.Folyóiratok folyóiratá"-ban (Zsurnal zsurnalov) 1916 végén és
1917 elején.

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy az író egész alkotói életrajzán átvonul a
ciklizációs szándék, azaz azon törekvése, hogy elbeszéléseit, novelláit ciklusokká
formálja, ám ennek több esetben nem tudott — minden bizonnyal tragikus sor-
sa miatt — érvényt szerezni. Novellaciklusként tartja nyilván a szovjet iroda-
lomtörténet a .,Lovashadsereg"-et, az .,Odesszai történetek"-et — Bábel életének
fő műveit —, önéletrajzi ihletésű novelláit és a „Becsület mezején" (Na pole
csesztyi) gyűjtőcímmel publikált novellákat — amelyekről dolgozatunkban még
részletesebben szólni fogunk —, ám nem tekinthetők novellaciklusnak a fentebb
említett ,-Az én lapjaim" sorozatcím alatt felváltva közölt szépirodalmi (elbe-
szélések, novellák) illetve publicisztikai (újságcikkek, tudósítások) írások; vi-
szont befejezetlen maradt a „Gersele", valamint a „Velikaja Krinyica" című
novellaciklus: az előbbin az író a '20-as és '30-as, míg az utóbbin a '30-as évek-
ben dolgozott.

A „Doudou" c. novella fabulája — hasonlóképpen a korábban vizsgáltakhoz
— rendkívül egyszerű. A címben jelzett főhős, egy francia leány, rövid ideig
tartó ápolónői tevékenységéről és elbocsátásának körülményeiről szól. A mű
több szempontból is érdekes, de a legfontosabb az, hogy a világháború először
jelenik meg Bábel írásművészetében. Igaz, nem a harci cselekmények ábrázolá-
sának formájában, hanem egy front mögötti kórház néhány hétköznapjának
képében. A „kicsike Doudou" személyisége eléggé különös: először csupán any-
nyi volt a kapcsolata a cári hadsereggel, hogy Sz. tábornok kitartottja volt,
majd miután a lányt is hatalmába kerítette az I. világháború korának divatos
önfeláldozási hulláma, hazafias felbuzdulásában ingyenes ápolónői szolgálatot
vállalt. Emellett esténként — folytatva korábbi foglalkozását — táncolt egy
zenés kávéházban. A kórházban viszont áhítattal nézett minden katonára és
cseléd módjára, önfeláldozóan ápolta őket.

• Részlet a szerző e témában most készülő elemző munkájából.



Nemsokára újabb fordulat következett be a „kicsike Doudou" életében:
kórházukba szállítottak egy francia pilótát, aki gépével lezuhant, s akinek
mindkét lába összeroncsolódott. A repülőst külön szobában helyezték el, honfi-
társnője, a kis nővér sokat üldögélt nála, végül a hajózó beleszeretett a lányba.
Egyik éjszaka ügyeletes volt Doudou, s mikor bement szerelméhez, az egyre
merészebb becézési formákat választott, majd azzal zsarolta a lányt, hogy meg-
hal, ha egyedül hagyja. A kis nővér kétségbeesetten vigyázva arra, hogy ne
okozzon fájdalmat a férfinak, a kórházi ágyon az övé lett. A dolog persze ki-
tudódott, a lányt elbocsátották, akinek az utolsó percben még sikerült elbúcsúz-
nia a novella mesélőjétől, s „megmagyarázni" a történteket. Ezzel a magyará-
zattal fejeződik be a novella, amely mindeddig még „ellenállt" az elemzésére
vállalkozó irodalomtörténészeknek.

Az egyik jeles Babel-kutató — I. A. Szmirin — például szemére veti az
írónak, hogy a főhősnőt nem mint a háború résztvevőjét ábrázolta, de még arra
sem kerített sort, hogy Doudou-t a világháborúról alkotott nézetei tükrében mu-
tassa be. Maupassant-i fordulatnak tartja a patriotizmus olyan bizonyítékát,
hogy a lány sajnálatból lefeküdt Drouot-taL s ezt kész megtenni mindenkivel,
aki erre megkéri.1 Egy másik kutató — Sz. Povarcov — is úgy véli, hogy „Dou-
dou Maupassant-nak a francia—porosz háborúról szóló novelláiban (,Gömböc\
,Fifi kisasszony') szereplő ún. bukott nőivel mutat rokonságot, akik erkölcsi
tulajdonságaik alapján összehasonlíthatatlanul magasabban állnak, mint sok
jótékony burzsoá."2

A novella tüzetes vizsgálata azonban semmivel sem igazolja a tekintélyes
kutatók Maupassant-ra vonatkozó hivatkozását, hacsak azt nem tekintjük a
nagy francia klasszikus hatásának, hogy Doudou beszédében az orosz mondatok
franciákkal keverednek, továbbá, hogy a leány és a pilóta francia nemzetiségű.
Végül — Bábelről köztudomású, hogy Maupassant nagy hatást gyakorolt rá.
Ám Sz. Povarcov konkrét utalása a „Gömböc" illetve a „Fifi kisasszony" c. no-
vellákkal való hasonlóságra, nem állja ki az alaposabb vizsgálat próbáját. A
szüzsé szintjén nem fedeztünk fel lényeges egyezést a ,,Doudou"_és a megjelölt
novellák között. Műfajilag is különbözik a két Maupassant-műtől, ami termé-
szetesen a terjedelemben is megnyilvánul: a „Doudou" két oldalt kitevő novella,
a „Gömböc" 48, a „Fifi kisasszony" pedig 15 oldal terjedelmű elbeszélés.

Amire itt rá szeretnék mutatni, az a következő: sajnos, nemegyszer, és
nemcsak az eleve ellenséges beállítottságú kutatók munkáiban kísértenek pre-
koncepciók, ál-vélekedések, megalapozatlan állítások, amelyekkel éppen nyaka-
tekertségük és látszólagos bizonyítottságuk következtében nehéz vitatkozni.
Meggyőző, filológiailag pontos argumentumok nélkül ugyanis a kutató-kritikus
maximum ..címkeragasztásra" vállalkozhat.

Ha a kutatók a Maupassant irányába vezető út helyett egy kézenfekvőbb,
az orosz irodalmi hagyományok felé vezető nyomokon a gogoli—leszkovi szkaz
felé indultak volna, eredményesebbek lehettek volna. Gyanús ugyanis, hogy sok
minden hiányzik a novellából ahhoz, hogy szabályos „szerzői" novellának tart-
suk: az író helyett egy fiktív, személyében ismeretlen mesélő szerepel, akinek
egyéni érdeklődése szab mértéket mindennek a műben. Magáról csak annyit
közöl, hogy „Én akkor szanitéc voltam az N.-i katonai kórházban." De ez a



mesélő — tekintettel a novellában formailag ki nem fejezett hallgatóságára —
nem szól arról, hogy például miként került a lány Oroszországba, miért vállalta
el a kórházi munkát, s ezzel hogyan lehetett összeegyeztetni a kávéházi fellé-
péseket, miből táplálkozik áhítata a katonák iránt, mi lett a sorsa a kórházból
történt elbocsátása után. Az, hogy ilyen fontos cselekménymozzanatok kimarad-
tak a hősnő élettörténetéből, pedig a novella kizárólag róla szól, egyértelműen
mutat a szkazra, mint műfajalkotó tényezőre, amelybe nem az kerül be, amit
a szerző fontosnak tart, hanem amit a mesélő „saját" hallgatósága igényét szem
előtt tartva szükségesnek talál.

A szkaz-novella jellemző jegyei mind megtalálhatók a „Doudou"-ban: a
mutató gesztust (rejtett — mikor a főorvos látszólag Dibát szidja le azért, mert
a nővér előtte térdel, de az igazi „címzett" Doudou, akire nyilván rá is mutatott,
s ebből a lány valamit meg is láthatott, különben nem ő válaszolna a főorvos-
nak) (valós — mikor Doudou „kezét kebléhez szorítva, csendes csodálkozással
monda a folyosón Kirdecova nővérnek" az örömhírt, hogy a pilóta szereti őt, s
a gesztust a mesélő nyilván megismétli); más — idegen — ember véleményének
egyenes beszéd formájában való előfordulása a mesélő beszédében: „ö (Drouot)
beleszeretett a lányba (ez világosan érződött)...", „Doudout elbocsátották, —
egyszerűbben szólva — kirúgták. ..", az érdeklődés felkeltésére alkalmas szi-
tuáció és a „hallgatóság" figyelmének ébrentartása érdekfeszítő részletek fel-
idézésével: a nővér és a pilóta szerelmi együttlétének megelevenítése, a lány
búcsúja a mesélőtől; kétféle (hamis és valódi) kulmináció megléte: a fabula
valódi (logikai) csúcspontja — Doudou és Drouot szerelmének beteljesülése, a
nővér elbocsátása — ennek következménye. A mesélő szempontja azonban más-
féle elrendezést, értelmezést diktál: a fiatalok szerelme izgalmas epizód, az ér-
deklődés fokozásának eszköze, míg a nővér elbocsátása és a búcsúja a mesélő-
től, amely során megmagyarázza tette indokait a mesélőnek, ez jelenti a valódi
tetőpontot, ami azonban a cselekmény szempontjából hamis kulmináció.

Az elmondottak alapján úgy véljük, hogy a „Doudou" c. Babel-novella a
„franciás" elemek bősége ellenére sokkal inkább orosz irodalmi ihletésű, mint
Maupassant utánzására hivatott műalkotás. I. Szmirinnek igaza van abban,
hogy — bár „háborús" novelláról van szó —, maga a háború még nem jelenik
meg benne minden borzalmának kézzelfogható valóságában. Látnivaló, hogy az
írót a háború témája már megérintette, de még csak igen felszínes élményei
voltak a nagy világégésről, következésképpen — becsületes művészként — csu-
pán arra vállalkozhatott, hogy egy frontkórház körülményei között fellángoló
szerelem, egy áldozatkész női jellem fura megnyilvánulásait, emberi vonatko-
zásait felvillantsa.

Eredeti, már-már extrém szituációt választott Bábel kiindulópontnak, ame-
lyet bensőséges őszinteséggel dolgozott ki. Nagy lélektani kifejező erővel ábrá-
zolta emberalakjait, ezek belső világát, érzelmeik kiteljesedését, összességében
— tovább tökéletesítette helyzet- és alakteremtő erejét. A korábbiakhoz képest
tovább csiszolta a kortársak írásai közül kiugró, igazán csak rá jellemző minia-
tűr-novella műfaját, amelyből aligha lehet kivenni egy-egy szót anélkül, hogy
az egész mű ne szenvedne csorbát. Ezt pedig jórészt úgy érte el, hogy fokozta
a párbeszédek „teherbírását", s ezzel párhuzamosan kemény kézzel, rendkívül
fukarul bánt azokkal az igen plasztikus nyelvi eszközökkel (jelzőkkel, hasonla-
tokkal), amelyekből műve autonóm világát felépítette.



Különleges helyet foglal el Bábel munkásságának első korszakában „A be-
csület mezején" (Na pole csesztyi) c. novellaciklus. Nemcsak azért, mert a cik-
lusba tartozó négy novellát közvetlenül Bugyonnij I. Lovas Hadseregébe való
indulása előtt írta, hanem főként amiatt, mert ezekben a művekben nagyszerű-
en tükröződik az író állásfoglalása a világháborút illetően.

Bábel a Gorkijjal való találkozás után — aki őt az „emberek közé" küldte
1916-ban — még egy jó ideig Péterváron maradt és újságíróként dolgozott egy
sor fővárosi lapnál. Az októberi forradalmat követően pedig rendkívül változa-
tos foglalkozások tömegét gyakorolta, szolgálta a forradalom ügyét, majd 1920
elején tért haza Odesszába. Minden bizonnyal még a pétervári Cseka külügyi
osztályán jutott hozzá a francia hadsereg ex-századosának, Gaston Vidalnak
Párizsban 1918-ban megjelent könyvéhez, amely a „Figures et anecdotes de la
grand Guerre" (A Nagy Háború alakjai és anekdotái) címet viselte. Vidal köny-
véből Bábel ,.A becsület mezején" c. novellaciklusához a 11. sz. novellát, „Deux
actes devant une conscienne" (Két tett egy lelkiismeret előtt), illetve a 15-iket,
„Historie Shakespearienne" (Egy történet Shakespeare szellemében) használta
fel. Az előbbi szolgált alapul az író „Na pole csesztyi" (A becsület mezején) és a
„Dezertir" (Katonaszökevény) c. novelláihoz, míg az utóbbi adta a ..Szemejsztvo
papasi Mareszko" (Marescot papa családja) c. novella szüzséjét. A ciklushoz
tartozó negyedik novellának, a „Kvaker" (Kvéker)-nek I. Szmirin szerint nincs
előzménye Vidal könyvében, feltevésünk szerint ez valószínűleg Bábel saját
ötletéből született.

A novellák előtt Bábel szükségesnek tartotta annak előrebocsátását, hogy
művei a háborúról szóló karcolatai kezdetét jelenti, s hogy ezek tartalmát
francia katonák könyveiből kölcsönözte. A kezdetnek nincs közvetlen folytatá-
sa az író munkásságában, aminek nyilvánvalóan életrajzi okai vannak: Bábel
1920 májusától októberig Bugyonnij Első Lovas Hadseregében teljesített szol-
gálatoti míg novellái az akkor induló odesszai „Láva" (Láva) c. folyóirat 1. (jú-
niusi)'1 számában jelentek meg. A folytatás elmaradásának okát művészi szem-
pontból pedig abban látjuk, hogy az író Bugyonnij vörös lovasságánál olyan
életanyag birtokába jutott, ami a francia átdolgozást érdektelenné, a folytatást
értelmetlenné tette a hadseregből való hazatérése után. A ciklus novelláiban
,,Bábel teljes részletességében megőrizte a Vidal által megírt frontélet epizód-
jait. Változatlanul maradtak a szüzsé vonalai is. Sok párbeszéd szövegszerűen is
egybeesik." — írja az összevetést elvégző I. Szmirin1), bár az író nem szolgaian
másolta az eredetit, változtatásainak lényegi oka az, hogy Bábel novelláiban a
Vid&ltól kölcsönvett tények más interpretációt kapjanak.

Célja a novellákban az, hogy megfossza a háború eseményeit attól a hősies
pátosztól, amely körüflengte a „Nagy Háború"-t a soviniszta, kokárdás-naciona-
lista, zászlólengető Európában, így Franciaországban is, valamint — hogy hiteles
képet rajzoljon a sárral-vérrel szennyezett kisember sorsáról aki belefáradt a
háború gépies öldöklésébe, amelynek végső célját és értelmét nem tudta a saját
nyelvére „lefordítani". Igen érdekes az is, milyen témákat választott ki feldol-
gozásra Bábel VTdal könyvéből. Ez már önmagában tanúskodik az alkotó mű-
vészi ízléséről, hajlamairól és szándékairól. Az írót azok a különösen kegyetlen
epizódok vonzották, amelyekben a háború legszörnyűbb arca mutatkozott meg.
Nem azért, mert gyönyörködni akart az elembertelenedés tébolyában, hanem
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azért, mert ezek ábrázolásával tudta leginkább megfosztani a háború esemé-
nyeit a hősi nimbusztól, illetve ezen kollíziók szenvtelen ábrázolásával nagy-
szerű emocionális hatást tudott gyakorolni az olvasóra.

A ciklus első novellája ugyanazt a pretenciózus címet viseli, mint az egész
ciklus: „A becsület mezején". Ha megvizsgáljuk, miről szól a mű, belátjuk,
hogy a cím önmagában is ironikus. Rövid, katonai helyzetjelentésnek is beillő
bevezetés után következik a tulajdonképpeni cselekmény: Ratin százados fura
körülmények között rátalál egyik katonájára, a bolond Bidou-ra, aki félelmében
elszökött a többiek közül, s semmiképpen sem akart visszatérni a csapatához.
Megpróbálta parancsnokát kérlelni, aki azonban emberségéből kivetkőzve porig
alázta a katonát. Az felugrott és futni kezdett a német lövészárkok felé. Egy
ellenséges golyó átütötte mellét, Ratin százados pedig két kegyelemlövéssel le-
rövidítette Bidou szenvedését.

Bidou mély együttérzéssel megrajzolt alakját egy sor körülmény teszi
tragikussá. A szellemileg visszamaradt 21 éves fiatalembert, aki a falu bolondja
volt, besorozták katonának, ami ,.normális" háborús körülmények között elkép-
zelhetetlen. Az, hogy egy szellemileg fogyatékost besoroztak, már önmagában
minősíti a francia hadsereg rekrutálási módszereit. Mégis paradox módon ő volt
az egyetlen, aki a háborús mészárlás közepette az egyetlen „normális" emberi
reakciót produkálta: félt a haláltól. Próbálta magát hangos szóval meggyőzni,
megpróbált a „normális" katonák módjára az alkoholból bátorságot meríteni,
de mindhiába. Egyetlen megoldást látott az életben maradáshoz: ha a maga
primitív módján — az önfenntartás ösztönétől vezettetve — fellázad az öldöklés
ellen. S bár ösztönéletet élő falubolondja volt, élt benne valami naiv bizalom a
„normálisak" iránt, ezért várta, hátha Ratin megérti. Ám amikor a százados
abnormálisán embertelenül viselkedett, és alig felfogott emberi méltósága alap-
jait taposta sárba, végső megalázottságában az ellenséges lövészárkok felé fu-
tott. Ez az utolsó reakciója jelképes értelmű: még a biztos halál is jobb az ellen-
ség golyójától, mint a halálfélelem és megaláztatás az övéi között. Pusztulása
minden szempontból értelmetlen, de megöletésének körülménye premier plánba
hozza azt a tisztet, aki halálát okozta.

Ratin százados nehéz körülmények között is jó parancsnok módjára járt el
az ellentámadás előtt, de mikor találkozott Bidou-val, fokozatosan lepattogzott
róla a fényes máz: lépésről lépésre jutott el addig a sátáni tettig, amivel áthág-
ta az emberiesség minden határát. így érthető, miért nem próbálta bevinni se-
besült katonáját a kötözőhelyre, hanem megadta a „kegyelemlövést", amivel de
facto közönséges gyilkosságot követett el. S ha a címet iróniaként kell értékel-
nünk — mint erre fentebb utaltunk —, úgy ez az irónia a novellát befejező
patetikus mondatokban nyílt szarkazmusba csap át, bár érezhetjük benne az író
sajnálatát is az értelmetlenül kioltott emberi életért.

Az első novellában kibontott kollízióhoz hasonlóra épül a ciklus második,
„Katonaszökevény" c. novellája is, amelyben azonban más cselekménymozzana-
tok sorozatán át jut el Bábel a burzsoá francia hadsereg szarkasztikus leleplezé-
séig. Az itt szereplő tisztről, Gemier századosról csupa nagyszerű dolgot tudunk
meg. Nos, szolgálati helyén ehhez a comme il faut úriemberhez vitték be a
szökni akaró Bogie-t, fiatal katonáját, aki a kihallgatás során — bízva felettese
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megértésében — semmit sem titkolva, becsületesen bevallott mindent. A fiú
próbálta feltárni a dezertálásig vezető okait, felajánlotta, jóváteszi hibáját,
mert nem szeretné, ha édesanyja olyan értesítést kapna, hogy főbelőtték, mint
egy utolsó gazembert. A katona ékesszólása és térdre Borulása azonban nem
lágyította meg a kapitány szívét, hanem ördögi ajánlatra sarkallta a „filozófus
és patrióta" tisztet: Bogie-nak meg kell halnia, de a .,becsület mezején fog el-
esni". Kivitte a fiút az erdőbe, s közölte: egyetlen mód van a hadbíróság elke-
rülésére, ha öngyilkos lesz, s ehhez átnyújtotta szolgálati fegyverét. S mikor a
tiszt többszöri felszólítása ellenére sem dördült el a gyilkos lövés, Gemier visz-
szatért a katonához, majd atyáskodó magyarázat közben átlőtte a koponyáját.

Szembeszökő a hasonlóság a novellák szüzséje, kompozíciója között: mind-
két esetben hivatásos tisztek okozzák katonáik halálát, a novellák elején a tisz-
tek kedvező benyomást tesznek ránk, s csak akkor vetkőznek ki emberi mivol-
tukból, ajnikor alattvalóik körülmények determinálta ,,gyávaságával" találko-
zunk. A hasonlóság mellett azonban jelentős különbségek vannak mind az em-
beralakok, mind pedig a cselekmény megformálásában. Ratin valószínűleg a
kispolgárság alsóbb rétegeiből verekedte fel magát a tiszti kardbojtig, ennek
következménye lehet mocskos szája, embertelen tréfája. Ratin primitívségének
ellentéte az iskolázott, művelt polgár Gemier, aki végső soron ugyanazt teszi,
mint tiszttársa, csak körmönfontabban. A Bogie-nak szóló „megmentési ajánla-
ta" roppant hasonlít a jezsuita kínvallató páterek szofisztikájához; ebből követ-
keztethetünk, miféle filozófiákon nevelkedhetett. Áldozata csak akkor jön rá,
hogy végzetes csapdába esett, amikor már nincs menekülés számára. A bolond
Bidou tragédiáját is az okozta, hogy fatálisán félreismerte feljebbvalóját, de ki-
ben bízzanak a katonák, ha nem a parancsnokukban, akinek a jogszabályokból
következően kötelessége az alattvalóikról való gondoskodás.

A novellák cselekményének megformálásában is különbözőképpen járt el
Bábel: az első novellában már a mű elején felszökik a maximumig a konfliktus-
ból eredő feszültség, és minden elem (a hősök cselekedetei, párbeszédek, hang-
vétel, stíluseszközök stb.) ennek alárendelődve áll össze és jut el lineáris szer-
kezetben a megoldásig. A „Katonaszökevény"-ben az író Gemier pozitív jellem-
zésének előrebocsátásával némiképp elaltatja gyanúnkat. A novella építkezése
az elején kissé részletező; a feszültség a műben fokról fokra, visszaesések soro-
zatán át, a különböző momentumok hatására szakaszosan jut el a csúcspontig.
Hisszük is, nem is, hogy a dezertőr megmenekül a kivégzéstől, de még akkor
sem tudjuk biztosan, mi lesz Bogié sorsa, amikor átveszi a revolvert (hiszen
lehetne olyan megoldás is, hogy lelövi Gemiert és átáll a németek oldalára), s
Bábel nem siet a válasszal, hanem az „öt perc"-ekkel tovább csigázza érdeklő-
désünket. A novella tetőpontja a meghitt, atyai hangú kérdés a tiszt részéről,
amit azonnal követ a cselekményt lezáró csattanós megoldásmondat.

Külön szólnánk a mindkét novellában alkalmazott klauzuláról. Az elsőben a
tulajdonképpeni cselekmény után álló négy mondat a dolgok ténybeli hitességét
hivatott megerősíteni, hangsúlyozva, hogy egy, a világháború idején valóban
megtörtént esetről ír, míg a másodiké nyomdatechnikailag is külön válik a mű
cselekményes szövegétől, s funkciója meghaladja az előbbiét. Az elmondottak
hitelességének nyomatékosításán túl az is célja volt Bábelnek, hogy kis eltérés-
sel megismételve a bevezetésben leírtakat, mintegy keretbe foglalja a novella
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cselekményét. A klauzula mondatait — a történet ismeretében — Bábel nyil-
vánvalóan azzal a szándékkal írta, hogy leleplezze a Gemier-féle „hazafiak és
filozófusok" entellektüel mázzal bevont gaztetteit.

A ciklus harmadik novellája a „Marescot papa családja". Már a címadásban is
megnyilvánult Bábel szándéka: a vidali novellát megfosztotta pöffeszkedő, a
bizarr szüzsére utaló eredeti címétől, s a Vidalból shakespeare-i reminiszcenciá-
kat kiváltó eseményeket a hétköznapiság szintjére szállította le, ezzel is rá akar-
ván mutatni a háború velőtrázó borzalmainak közönséges, megismétlődő jel-
legére.

Ez a novella is nyugodt helyzetjelentéssel kezdődik: az egyik francia századnak
védelmi körzetül a temető jutott, s parancsnoka — egy zöldfülő hadnagy —
Hamletről elmélkedik, miközben egy kriptában emberi csontokon fekszik. Ám a
cinikus gondolatsort megszakítja egy öregember, Marescot papa megjelenése,
akiből nagy nehezen tudja a tiszt kihúzni: a vállán levő zsákból családtagjai
földi maradványait szeretné eltemetni abba a kriptába, amelybe a hadnagy úr
bekvártélyozta magát.

A novellában az író újabb oldalról mutatta be a világháború borzalmait,
amelynek lényegéhez tartozik az, hogy kioltja az idős és fiatal életeket. De
Bábel egy lépéssel még tovább ment_ megjelenítette azt is, hogyan hatol be a
háború a holtak birodalmába, hogyan zavarja meg örök nyugalmukat. Á bábeli
háborús kép egy cseppet sem hízelgő a francia hadsereg számára: milyen pa-
rancsnoka lehet az élőknek az az éretlen tisztecske, aki minden erkölcsi aggály
nélkül választja fedezékül a holtakkal teli kriptát, áthágva ezzel az egyik leg-
ősibb erkölcsi parancsot, a holtak tiszteletét. A képet még sötétebbé színezi az-
által, hogy hőse cinikusan elmélkedik Hamletről és a megtáncoltatni kívánt
jöregurakról".

A novella építkezése hasonlít az előbbi kettőéhez, de figyelemre méltó tény,
hogy Bábel a tényleg francia anyag feldolgozása-átdolgozása során visszatért a
szkaz-novella műfajához: ezért váltott át a 3. szeméTyű narrációról az 1. szemé-
lyűre, s ennek alárendelve szőtte bele a fabulába a párbeszédeket, amelyek
mind a cselekmény előrevitelében, mind pedig a novellára jellemző belső fe-
szültség megteremtésében óriási szerephez jutnak. Persze ettől még lehetne a
novella Ich-Erzahlung is, de szkazvól árulkodik a Marescot-tal való találkozás
leírásakor egy közbevetett kérdés: „Mi az ördögöt keres ez a civil ebben a po-
kolban?" Illetve megjegyzése a lövöldözés közben: „A vasárnapi kabát sápado-
zott és ötölt-hatolt." Ezek a megjegyzések nyilvánvalóan nem az olvasónak, ha-
nem a hallgatóságnak szólnak, s a szlcazban alkalmazott érdeklődésfoko^áa esz-
közei. A hadnagy tirádákkal ékesített monológjának pedig az a funkciója, hogy
az író mély szarkazmussal erkölcsi ítéletet tudjon mondani a „tiszt úr" fölött.

,.A becsület mezején" ciklus utolsó tagja a „Kvéker". Mint korábban meg-
jegyeztük, e novellának nincs előzménye Vidal könyvében, s ott utaltunk rá,
hogy valószínűleg Bábel saját ötletéből született. Feltételezésünket alátámaszt-
ják az alábbi körülmények:

a) e novellának nincs előzménye Vidal könyvében;
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b) a novellában az író nem utal francia forrásra, míg a másik háromban utal
Vidalra szó szerint is, illetve I. Szmirin tartalmi vizsgálattal kimutatta a
kölcsönzést (Marescot papa családja);

c) nem a világháborúban harcoló franciákról esik szó a novellában;

d) végül — s ez igen fontos — nem negatív emberi magatartás példáján bizo-
nyítja be az író a háború embertelenségét és értelmetlenségét.

Bábel az egész novellát a főhős, Stone, a kvéker és a háború embertelen
lényege közötti kollízióból bontotta ki, ez minden cselekménymozzanat alapja,
mozgatórugója. Köztudomású, hogy a kvékerek Angliában a XVII. században
keletkezett protestáns felekezetének tagjai szigorú erkölcsi szabályok szerint,
papság és szertartások nélkül élnek, a pacifizmust hirdetik, jótékonysággal
foglalkoznak. E felekezet egyik tagját, Stone-t Angliában (vagy az USÁ-ban?)
besorozták katonának. A póznamagas, szikár férfi a Tízparancsolat „Ne ölj!"
parancsát követve természetszerűleg a gepkocsizó osztaghoz sofőrnek iratkozott
fel.

Az aszkétaéletet élő, szabad idejében bibliaolvasással foglalkozó férfi egyik
sétája alkalmával talált egy gazdátlan lovat, lelkiismerete azonnal működni
kezdett: hazavitte szállására, s mivel hazájában tagja volt az állatvédő egyesü-
letnek, szent fogadalmat tett a szegény pára megmentésére, ám kénytelen volt
rábízni azt egy aljasul gonosz lovászfiúra. Becker, félve a kvékertől, annak tá-
vollétében először csak elhanyagolta az állatot, később viszont válogatott kín-
zásokkal gyötörte. Stone-t áthelyezték, majd mikor eszébe jutott négylábú ba-
rátja, átrobogott régi helyére, ahol a lovat teljesen legyengült állapotban talál-
ta. Hitt a lovászfiú hazugságában, kocsijába ült és elindult zabot szerezni. Út-
közben érte utol a halál, kocsijában találtak rá. „Vallásos hite nem engedte
meg, hogy embert öljön, de azt igen, hogy őt megöljék. S a novella ezen egy-
szerű, ám visszafogottságában hihetetlenül kifejező mondattal zárul: „így halt
meg Stone, a kvéker a lovak iránti szeretete miatt."

Mig a ciklus első három tagja műfaji jegyei alapján „klasszikus" novellának
minősíthető, addig a .,Kvéker" a maga kissé elidőző, részletező cselekményszö-
vésével — bár rendelkezik a novella műfaji jegyeivel is — inkább az elbeszé-
léshez közelít. Cselekménye kissé lelassul amiatt, hogy az író nagy műgonddal,
részletezően ábrázolja Stone alakját, különösen a legfontosabb, a hős vallásos-
ságát kifejező mozzanatokat. Lényeges ezek közül a ló iránti „barátság" meg-
indoklása: ,,Az emberek bűneik miatt kevéssé látszottak méltónak megbecsülé-
sére, az állatok iránt viszont leírhatatlan szánalmat érzett." Lélektanilag hiteles
az a gonoszság is, amivel Becker a négylábút kínozta, s amit Bábel részletesen
motivált az elbeszélés szövetében. Ám amit a novellaformától elvesznek a le-
írások és az írói reflexiók, azt bőven kárpótolja a portréfestés, a jellemábrázolás
szűkös terjedelemben adott tökéletessége, ami itt természetesen nem annyira
laVonikus, mint a ,,Lovashadsereg" novelláiban, de a ciklus többi alakjához ké-
pest itt a legkidolgozottabb.

Bábelnek a „Lovashadsereg" Ljutovja megírásához minden bizonnyal jó
előtanulmányt jelentett Stone alakjának megalkotása. Az írót a forradalom
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után kétségtelenül vonzotta egy magasfokú erkölcs szellemében élő, jólelkű
ember típusa, aki ráadásul a lovak iránti szeretetében hasonlít is rá. Mindkét
hős valláserkölcsi indíttatású (gondoljunk csak az emberölés tilalmának közös
problémájára!) azzal a kétségtelen különbséggel, hogy míg Stone még „lelki-
ismeretének rabja", Ljutov pedig már elindult — a forradalmi valóság hatására
— a vallásos előítéletek fokozatos leküzdésének útján.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a ..Kvéker" némileg elüt a ciklus
többi novellájától a kollízió jellege és ebből eredően a jellemek és helyzetek
tekinte Lében, de ennek ellenére sem lóg ki a többi közül azért, mert valameny-
nyit összefogja az írói humanizmus és az, hogy leleplezze és elítélje az imperia-
lista háborút. Ennek az eszmei mondanivalóként megfogalmazható írói szándék-
nak fényében válik világossá, miért transzformálta Bábel progresszív erkölcsi-
politikai alapállásból a Vidal által megírtakat háborúellenes, leleplező erejű
művekké.

Külön figyelemre méltó az író témaválasztása. Bábel ezekben a novellák-
ban a háború eseményei közül a hétköznapokat, s az utóbbiakból — úgy tűnhet
— jelentéktelen, véletlenszerű szituációkat ragadott ki, de éppen ezek a hang-
súlyozottan mindennapos epizódok szolgálják legjobban az oktalan vérontás
elítélését. Minden novella egy kegyetlen epizódra épül (vagy erre vezethető
vissza). A bábeli valóságfelfogás szerint értelmetlenül pusztulnak el a katonák
is, a polgári lakosság is, meg a magasfokú ideálok szellemében élő kvéker ii,
aki az elembertelenedés körülményei között állatbaráti fogadalmát akarja telje-
síteni, így érthető a novellák azon művészi sajátossága, hogy teljes mértékben
hiányoznak belőlük a hősi jellemek, hiszen a háború rémítő valósága és a féke-
vesztett „tiszt urak" világa eluralkodott a katonák fölött: itt mindenki a kiszá-
míthatatlan erők játékszere, s nem saját sorsának irányítója. Az objektív alap-
konfliktuson túl (ember és háború viszonya), ezekben a novellákban van egy-
egy — az előbbi által determinált — szubjektív konfliktus is: a harcok közepet-
te eltorzult személyiség korlátozás nélkül kiélheti alantas ösztöneit védekezésre
képtelen áldozatán.

Bábel jó érzékkel jelenítette meg a világháború antinómáit, kontrasztjait
és disszonanciáját, amihez megalkotta azt a sajátos stílust is, amely művészi
mondanivalóját leginkább érvényrejuttatta. Nyilván az ábrázolt valóságdarabok
jellegéből fakadóan, illetve az alkotói cél, az eszmei mondanivaló függvényében
alakult ki a novellák ékítmény nélküli „szikár" realista stílusa, amely jellemző
mind a narratív, mind pedig a párbeszédes részekre. Valószínűleg azért tűnt el
a korábbi elbeszélések-novellák jelzőkben, hasonlatokban, metaforákban gazdag
stílusa és adta át helyét a hangsúlyozottan visszafogott, végletekig leegyszerű-
sített szerkesztésű írói elbeszélésmódnak és párbeszédnek, hogy ilymódon to-
vább tudja élezni a tartalmi-lényegi ellentmondásokat. Egyrészt a megjelenített
tartalom megrázó volta, másrészt az írói hangvétel látszólag (külsőleg) nyugodt,
szenvedélytől mentes jellege között húzódó diszkrepancia óriási feszültséget
indukál a novellákban, s válik minden mű cselekményének tetőpontján a tragi-
gum esztétikai minőségének forrásává.

„A becsület mezején" ciklus novelláiban tehát már megtalálta Bábel azt a
sajátos látás- és ábrázolásmódot, amelyet a „Lovashadsereg" miniatűrjeiben
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visz tökélyre, viszont az ezekhez kapcsolódó stíluseszközök — főbb vonásaikban
— még jelentősen elütnek azoktól, amelyek olyan félreismerhetetlenül és meg-
ismételhetetlenül színessé teszik a Bábel ábrázolta polgárháborús világot. Ügy
véljük, Bábel e négy méltatlanul elfeledett, a régebben és újabban szerkesztett
gyűjteményes kötetekben nem szereplő novellája jelentős alkotói sikerként,
fontos mérföldkőként értékelendő az író pályáján. Tartalmi tekintetben Bábel
humanista pátosszal leplezte le az európai burzsoázia kincstári hazafiságát,
zászlólengető nacionalizmusát, soviniszta győzelmi mámorát, s megmutatta az
I. világháború igazi arcát, embertelen, népellenes voltát. Ennek kapcsán alakí-
totta ki saját .,háborúsv látásmódját, világfelfogását. A művészi forma tekinte-
tében pedig kikísérletezte azt a novellatípust, cselekményszövési technikát,
amelyet majd később, továbbfejlesztve általánossá tesz a „Lovashadsereg"-ben.
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