
ISZAAK BÁBEL:

A szellőzőnyíláson át
(A „Rézkarcok" c. kötetből)

Van egy nőismerősöm — madame Kebcsik. Virágkorában — biztosít mindenkit
madám Kebcsik — a világ minden kincséért sem fogadott volna el öt rubelnél
kisebb összeget. Jelenleg szobáztató lakást tart fenn, a lakásban két leány dol-
gozik — Maruszja és Tamara. Maruszját gyakrabban kérik, mint Tamarát.

A lányok szobájának egyik ablaka az utcára nyílik, a másik — egy szellő-
zőablak a mennyezet alatt — a fürdőszobába. Megláttam a szellőzőablakot és
azt mondtam Fanni Oszipovna Kebcsiknek:

— Esténként maga létrát fog támasztani ahhoz a kisablakhoz, ami a fürdő-
szobában van. Én majd felmászom a létrára és benézek a Maruszja szobájába.
Ezért öt rubelt kap.

Fanni Oszipovna így szólt: — Ó, micsoda csintalan férfi! — és beleegyezett.
Ötrubeleseket elég gyakran kapott tőlem a madám. A kisablakot akkor

használtam, amikor Maruszjánál vendégek voltak. Minden ment rendben a
maga útján, mígnem egyik alkalommal egy buta baleset történt.

Éppen fenn álltam a létra tetején. Maruszja, szerencsére, nem oltotta le a
villanyt. A vendég ezúttal egy kellemes, igénytelen és vidám fickó volt, — ilyen
nagy ártalmatlan és hosszú bajusszal. Komótosan vetkőzött le: leveszd gallér-
ját, belenéz a tükörbe, talál az arcán a bajusza alatt egy kis pattanást, alaposan
megnézi és zsebkendővel kinyomja. Leveszi a cipőjét és kutató tekintettel azt is
megnézi, nem lyukas-e a cipőtalp.

A férfi és a lány összecsókolózott, levetkőztek és elszívtak egy cigarettát.
Már készültem lemászni. És ebben a pillanatban megéreztem, hogy a létra
csúszik és inog alattam. Belekapaszkodom az ablakkeretbe és kiütöm a kisablak
üvegét. A létra nagy robajjal zuhan. Én meg függök a mennyezet alatt. Az
egész lakás felbolydult a riadalomtól. Összefut Fanni Oszipovna, Tamara és egy
ismeretlen tisztviselő a pénzügyminisztérium egyenruhájában. Levesznek. Hely-
zetem szánalmas. A fürdőszobába bejön Maruszja és a hórihorgas vendég.
A lány rámnéz, megdermed, majd csodálkozva és csendesen így szól:

— Gazember, ó, micsoda gazember...
Majd elhallgat, értetlen tekintettel körülnéz, azután odalép a hórihorgashoz

valami okból csókolni kezdi a kezét és sír. Sír, s miközben csókolgatja a férfi
kezét, ezt mormolja:

— Kedvesem, istenem, kedvesem...
A hórihorgas úgy áll ott, mint egy sült bolond. Nekem pedig fékezhetetlenül

kalimpál a szívem. A tenyerembe mélyesztem körmeimet és bemegyek Fanni
Oszipovnához.

Néhány perc múlva Maruszja már mindent tud. Mindent tud és el is felejti
rögtön. De én egyre csak azon töprengek: miért csókolgatta Maruszja a hóri-
horgast.

— Madame Kebcsik, — mondom — tegye vissza a létrát utoljára. Adok
magának tíz rubelt.



— 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.


