
F Ü G G Ö N Y
Irta: Márai Sándor

Az elhagyott fürdőhely hoteljének hideg éttermében 
négytagú ♦társaság vacsorázott. Autón jöttek, hősiesen át- 
küzdötték m agukat a havas utakon, s most büszkén ültek 
szemközt egymással, az olyan emberek öntudatával, akik 
leigázták az elemeket s igy szolgálatot te ttek  az emberi 
haladás ügyének. Ötletszerűen ültek fel az autóra dél
után négykor, bőséges ebéd után, kitűnő hangulatban, s 
elhatározták, hogy az éjszakát az elhagyott fürdőhelyen 
töltik. Ezt a főgondolatot mellékgondolatok szülték, mint 
minden regényes emberi akciót. Sonkás rán to ttá t ettek, 
m ert nem akad t más. Sajt után á ttértek  a pezsgőre. Este 
tízkor az étteremnek az a sarka, ahová a  vendéglős kály 
hával, lámpával és te ríte tt asztallal civilizációt és üzemet 
varázsolt, átmelegdett. A hölgyek — ketten  voltak, — le
vetették  bundájukat s a  vendéglős felhúzta a gramofont.

A nagy, rideg és- félhomályos teremben eddig nem 
mertek igazán körülnézni. A terem, a telep, a tó s a fe
nyőerdő téli álmukat aludtak. A társaság sokat és hango
san beszélt, azzal az elfogultsággal, ahogy gyerekek kia
bálnak a sötétben. A táj az ablak előtt, a fagyott tó s a 
komor erdő most önmaguknak éltek, s nem a részvény
társaságnak, amely nyáron á t bérelte őket. A tó most nem 
volt hajlandó hullámzani és fodrozni a holdfényben, s az 
erdő nem volt hajlandó susogni. Oda se figyeltek a tá rsa 
ságra, föl se vették  őket, nem úgy, mint nyáron, amikor 
betanult mozdulatokkal és kipróbált mutatványokkal lom
hán, de engedelmesen szórakoztatták a közönséget, ahogy 
az elefánt cipeli húsz fillérért az állatkerben a négyéves 
kisfiút. Az emberek homályosan érezték, hogy a természet

fütyül reájuk, és feszengtek. A vendéglős nem érezte, mert 
ő együtt nő tt fel a tájjal, amit egy kissé lenézett. így ül
tek és pezsgőt ittak, s hangosan nevettek és hallgatták a 
gramofont, sokat, összefüggéstelenül és hangosan beszél
tek. Az egyik pár fiatal házaspár volt, egy fogorvos és 
a felesége, egyike azoknak a fogorvosoknak, akik csak 
nemesi és bárói koronákat szoktak fúrni, mondáin és ügyes 
ember, aki most is olyan arckifejezéssel ült, mintha állan
dóan résen lenne, hátha adódik valami, ami előbbreviszi őt 
karrierjében, embertársai becsiilósében, vagyoni helyzeté
ben, jóhirében, sőt egészségében is. Mindenáron, állandóim, 
s az egész vonalon folytonosan előbbre akart jutni. A fe
leségére néha szomorúan nézett, mint egy diadalra, ame
lyet már learatott, s igy bizonyos tekintetben nem is hasz
nálhat többé, egy sikerre, amit már realizált, s ha reáné
zett, volt a tekintetében egy nem nagyon előkelő, de na
gyon egészséges gyerünk tovább. A másik pár nem volt 
házaspár, de szerelmes pár sem volt. A másik pár egy álta 
lánosan elfogadott, városszerte tisztelt és régi viszony volt. 
közel négy éves viszony, amit a tehetetlenségi törvény 
szabályozott. Tehetetlenül szerették egymást, tehetetlenül 
cipelték egymást féltékenységen, jeleneteken, szeszélyeken, 
botrányokon keresztül, egy minden tekintetben szilárdan 
megalapozott, egymás kölcsönös és arányos unalmán erő
teljesen megépített viszony volt. A viszony egyik fele a 
határozottan  öregedő, rendkívül gazdag ember volt. s má
sik fele határozatlanul öregedő, rendkívül hires drámai szí
nésznő. A négy ember szabályos időközökben, görcsösen 
nyúlt a pezsgő után, azzal a titkos reménnyel, hogy az al

I tt  a tavasz, megkezdődött az angliai agarászat.
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kohol varázsereje külön-külön és együttesen valahogy kö
zelebbhozza őket egymáshoz. Volt valami reménytelen né
gyükben, az estében, s egymáshoz való viszonyukban.

A fogorvos élt e pillanatban a legjobban. Élvezte a 
rendkívül gazdag ember jelenlétét, még nem tudta, hogy 
milyen irányban várhat valamit tőle, talán csak be fogja 
plombálni a gazdag embernek egy fogát, talán kap tőle 
egy tőzsdetipet, talán építtet egyszer vele egy fogszanató
riumot, de élvezte a lehetőségét, hogy olyan ember társa 
ságában van, akivel kapcsolatban adódhat valami. E pil
lanatban nem is ak a r t  tőle semmit: maga a tudat, hogy a 
rendkívül gazdag ember körül realizálható sikerhullámok 
keringenek, valami csendes mámorral tö ltötte el. Szive 
mélyén nem csodálkozott volna, ha a  gazdag ember feláll 
s házinyulakat kezd előhúzni egy cilinderből, vagy egyet 
int, s künn tavasz lesz. Külön élvezte a  művésznő jelenlé
tét, de ezt már bizonyos mellékgondolatokkal. Négy napja 
foglalkozott elkeseredetten a művésznő sok vihart látott, 
kissé rozoga fogsorával, s ebben a négy napban, különös 
tekintettel a gazdag ember iránt érzett áhítatára, nem bírta 
eldönteni, hogy előnyére válhat-e karrierjének, jóhirének 
és egészségének, ha a művésznő nehezen félreérthető moz
dulatait, nézéseit, nyögéseit, sikolyait és felszólításait, me
lyekkel állhatatosan iparkodott áthidalni kettőjük közt a

páciens és az orvos viszonyát, ugy fogja fel, ahogy erre 
kérik? Valami tájékozatlan idegességgel, dühösen fúrta  és 
piszkálta ezekben a napokban a művésznő fogait, s ipar
kodott a nőből nem látni meg mást, csak tizennyolc ter
mészetes, s ha t hamis fogát, az aranyhidat a szájpadláson, 
s a  k é t rozoga koronát. A nő ugy érezte, hogy ez kevés, 
amit a férfi lá t belőle. A gazdag ember nem érzett semmit. 
Szélesen ült a helyén, s kedvetlen volt, mert közepesnek 
találta  a  vacsorát és a  társaságot. Aztán eszébe jutott, 
hogy ő már olyan gazdag ember, aki mengengedhet ilyen 
luxust magának néha, mint egy közepes társaság és si
lány vacsora. A fogorvos felesége a  nagy stréberek fele
ségeinek megfélemlített mosolyával ü lt a helyén és sziv- 
szorongva iparkodott egyéni maradni. Ebben a pillanatban 
ásíto tt a gazdag ember és azt mondta:

—  Ott a terem végén egy függöny van.
Mind hátranéztek.
—  Színpad, —  mondta szakszerűen a színésznő.
— Nyári színpad, •— mondta kevéssé szellemesen, de 

precízen a fogorvos.
Bámultak a terem félhomályos háttere felé, ahol való

ban egy kis pódium emelkedett, afféle műkedvelő színpad, 
nyári kabaréelőadások számára. A színpadot kopott zöld 
plüssfüggöny választotta  el az étteremtől. Igénytelen és
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dilettáns színpad volt, nyers deszkákból összeróva, melyek 
semmiképpen nem jelenthették a világot. Mindenesetre egy 
színpad volt, o tt a háttérben. Valami, amire csak fel kell 
állani, szójjelhuzni a  függönyt, s el lehet játszani valamit, 
ami hasonlít az életre, vagy arra, amit az élet ürügye ala tt 
látni szeretnének azok ,akik általában megtöltik a néző
tereket, s nem tudják teljes bizonyossággal, hogy a  szín
pad végeredményben semmi más, mint deszka, vászon, fes
ték, rendetlenség, lámpák s nyugtalan emberek, akik 
hisznek az egészben. A gazdag ember, a fogorvos és a fe
lesége különb látnivaló hijján bámulták a színpadot, s en
gedték magukra hatni azt a különös varázst, amit a  szín
pad előtt leeresztett függöny kelt minden nézőben öt perc
cel az előadás előtt. Azzal a csendes és naiv áhítattal néz
ték a  színpad leeresztett függönyét, ahogy a  gyermek ül 
örökkön a valóság elburkolt cselekménye előtt, megfogha
ta tlan  tisztelettel várva a csodát, ami a függöny mögött 
készül s aminek szarva van és tüzes lehellete és lópatája. 
Azzal az önkénytelen megilletődéssel bámultak oda, ahogy 
az ember időtlen idők óta ül és bámészkodik az elburkolt 
cselekmény előtt, ami talán komédia, talán sorsának és v á 
gyainak tükörképe, mindenesetre valami, ami odaát kez
dődik, a  függöny mögött. De erre nem gondoltak, csak 
bámészkodtak. A színésznő, az egyetlen közülük, aki pon
tosan tudta, hogy mi van a függöny mögött a színpadon: 
por, egy főúri szalon és egy park  kulisszái, néhány kötél
csomó s öreg egerek, nem gondolt semmi különöset mind
addig, amíg a gazdag ember, éktelen unalmában, kissé bi
zonytalanul ezt nem mondta neki:

— Tudod mit, szavalj valamit.
De ezt ő sem gondolta komolyan. A színésznő egy kis

mozdulatot te tt  a  kezével, amit mind megértettek, s a fog
orvos felesége lesütötte a szemét. A gazdag ember rögtön 
elszégyelte magát, mert bizonytalan volt az ilyen dolgok
ban, s csak akkor kezdett el csodálkozni, mikor a  szinész- 
nő megivott egy pohár pezsgőt, rágyújtott, ké t kezét az 
ölébe tette, előrehajolt és csendesen ezt mondta:

— Komolyan akarjátok? . . .
A gazdag ember rögtön megdöbbent, s hevesen bólo

gatni kezdtek. Mind helyeseltek. A színésznő ebben a pil
lanatban igazán szép volt. Éhez csodálatosan értett, egyik 
pillanatról a másikra felöltözni szépnek, kilépni a rivaldára 
és komédiázni valamit. Azon a bizonyos mély és okos hang
ján beszélt, amit már taníto ttak  az akadémián. Ezen a 
hangon mondta:

— Van ebben az uj francia izében, amit januárban 
hozunk, egy kis jelenet mikor egy asszony hazajön ■■ esz
méletlenül találja otthon a férjét és nem tudja hogy él-e 
vagy m eg h a lt '. . .  A karjátok látni? . . .

Felállt ledobta válláról a  kendőt szép lépésekkel oda
ment a  gramofonhoz és elállitotta. Aztán mélyen megha
jolt a társaság felé, karjá t két ívben dobva széjjel, s egy 
könnyű mozdulattal in te tt a fogorvosnak:

— Szabad kérem, kedves partner? . . .
Hallgattak. A fogorvos felállt s bizonytalanul ment vé

gig a homályos termen a  színésznő után. A gazdag ember 
és az asszony mereven néztek. A színésznő lassan felment 
a keskeny és rozzant három lépcsőfokon, ami a színpadra 
vezetett, egyik kezével félrevonta a függönyt és a  másikkal 
búcsút in te tt a társaságnak. Először a színésznő tűn t el a  
függöny mögött, aztán a fogorvos. Aztán csönd volt. A 
gazdag ember és az asszony nem néztek egymásra. A. gaz
dag ember rágyújto tt egy szivarra, aztán óvatosan ráné
zett az asszonyra, s mikor annak ijedt és tájékozatlan te
kintetével találkozott, legszívesebben maga is bólogatni 
kezdett volna; hogy nem kell félni, nincsen semmi baj. De 
ezzel, hogy nincs-e semmi baj, maga sem volt tisztában, oly 
kevéssé volt ezzel tisztában, hogy bátorító bólogatás he
lyett maga is inkább segélytkérően, mint fölényesen vi
gyorgott. A gazdag ember mosolyától az asszony végkép
pen elvesztette a fejét. Mindketten önkéntelenül előreha
joltak a szinpad felé. O tt kétségtelenül tö rtén t valami: a 
függöny mögött felgyulladt a villany, s a  függöny pere
mén melegen ömlött ki a  fény, jeléül annak, hogy odabenn 
készülődnek, s m indjárt kezdődik az előadás. A gazdag em
ber egy pillanatig a rra  gondolt, hogy feláll, odamegy a 
színpadhoz, felmászik a lépcsőkön s odaszól, hogy hagyják 
abba. De aztán ülve maradt, mert homályosan érezte, hogy 
neki o tt semmi hatalma és keresnivalója, a  rongy plüss- 
darab mögött egy idegen és titokzatos világ kezdődik, ami 
a színésznő birodalma, s ahová neki jogosult belépése nin
csen. Valami végigment az idegein, ami nem tetszett neki. 
így ültek. A függöny mögül néhány vidám és elmosódott 
szó hallatszott, egy nevetés, megint néhány szó, melynek 
értelme nem volt, s megint a nő nevetése, ez alkalommal 
hosszan és szinpadiasan. P róbá lnak . . .  — gondolta a  gaz
dag ember és vigyorogni próbált. De mikor az asztal túlsó 
felén az asszonyra nézett, elment a  kedve a vigyorgástól 
és egymásrameredtek. Percekig csönd volt. A gazdag em
ber ezt mondta: „Haló“ — s tö ltö tt a két pohárba. Resz
ketett a keze. A hallóra nem felelt senki. Most csendesen 
ültek, moccanás nélkül, várva valami neszt, valami zajt, 
ami jelzi az előadás kezdetét. De a nesz és a zaj késett. 
Akkor a gazdag ember összeszedte magát és bekiáltott a 
sötét terembe:

— Mi lesz, Eliz?
A szava visszhangzott a teremben. Várták a  választ, 

de a függöny mögött nem mozdult semmi. A gazdag ember
nek kínjában az ju to tt eszébe, hogy a  nagyszínpadokon 
sülyesztök is vannak és szerencse, hogy az ilyen kis szín
padon nincsen semmi. Most már ügyet se ve te tt az asszony
ra, hanem felállt, s nem egészen biztos léptekkel végig-
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ment a homályos termen és megállóit a függöny előtt. H all
gatózott. Az orrát por és naftalin szaga ü tö tte  meg. A füg
göny m ögött nagy és siket volt a  csend. Akkor óvatosan 
kinyújto tta  a  kezét a  függöny felé, s a  terem mélyéből, 
az asztal felől, halk, de határozott sikoltást hallott. Nem 
nézett hátra. Most már mindegy, gondolta a  gazdag ember. 
Aztán ezt gondolta: egyszer, egyetlen egyszer és utoljára. 
A keze nehéz volt. Előrehajolt, de nem hallott semmit. Az 
a névtelen izgatottság fogta el, mintha egyedül lenne az 
egész világon, szemben a siket és láthatatlan  sorssal, amit 
most végre nyakoncsip. a tenyerébe fog és megpofoz.

Egész testével előrehajolt és szétrántotta  függönyt.
Aztán hátratántorodott, A színpad üres volt. A zsinór- 

padlásról néhány kötél lógott csak. s a háttérben a főúri 
park látszott, széles alléval a középen, mely a végtelenbe 
kanyarodott el. Egy pillanatig arra  gondolt, hogy arra  
mentek el, a  színésznő biztosan ismerte a já rást s utánuk
szalad az allén és beéri őket. De ehhez már nem volt ereje. 
Óvatosan, öregen és nehézkesen léült a színpad peremére 
s egy tehetetlen é.s exkuzáló mozdulattal fordult a terein 
végében leselkedő asszony felé.

Kedves Feri bátyám
Irta: SÁNDOR IMRE

A villanygyári főmérnök — öt év óta özvegy — egy 
este félórával korábban ment haza a kaszinóból. Leült a 
kályha mellé a  karosszékbe, kezébe vette  az újságot és 
az újság mögül mondta az egyetlen huszonkétéves leányá
nak:

— Tudod, mit beszélnek a városban, Veronka?
— Mit, apám?
— Hogy neked viszonyod van Dániel Laeival. — Az 

öreg átlapozott az újságban.
Veronka rábámult az apjára, erősebben lélekzett, aztán 

elnevette magát. Kifutott a szobából.
*

A fiatal mérnök be akarta  csukni a lány szobájának 
az ajtaját, de a  lány rászólt:

. — Ma nem lehet. Mari elárult bennünket. Apa min
dent tud.

A fiú a  kilincset tarto tta , összehúzta a szemét:
— Kikérdezte a cselédet?
— Dehogy. A lány pletykált. Apám mondta, hogy a 

városban beszélik.
— Nos, és?
—• Mást nem mondott.
— Mást nem mondott?
— Nem. Vacsoránál egészen másról kezdett beszélni. 

Lehet, hogy ma korábban jön haza,
A fiú k irántotta  az ajtót.
— H át jól van. Gyerünk be az ebédlőbe. ízléstelen 

volna, hogy rajtakapjon bennünket. Anélkül is rendben 
van.

— Mi az, hogy rendben van?
— Meg fogom kérni a  kezedet.
A lány sokáig nézett rá. Halkan.
—  Csak ezért?
—  Ej, nemcsak ezért, Ezért hamarább, mint akartam. 

Azt hiszed, nem tudom, mi a kötelességem?
— Kötelesség?
— Ej, ne érts félre. Csak az apáddal szemben. Téged 

szeretlek.
Az ebédlőben a lány oda akart bújni a fiúhoz, de az 

gyengéden visszaültette a  helyére:
— Nem akarom, hogy zavarban találjon bennünket.
Festészetről beszéltek, a mérnök képeiről. A fiatal

ember izgatott volt, nem is leplezte:
— A nagy képet, az „Öröm“-öt abbahagyom.
— Miért?
— Ha házasodom, nem foghatok bele ilyen nagy kom

pozícióba. Egyelőre beszüntetem a festést. Pénz és időpa
zarlás. Itt, kisvárosban, még portréval sem lehet pénzt ke
resni.

—  Azt mondtad, hogy csak a művészet ta rtja  benned 
a  lelket. A múltkor azt mondtad apának, hogy Münchenbe 
szeretnél menni,

— Az a múltkor volt. Butaság! Csak azok maradnak

művészek, akiknek nem sikerül visszamenekülni a rendes 
életbe, akik nem találnak jobb megoldást. Egy jó házas
ság mindent levezet, — Gondolkozott, hozzátette: — Egé
szen biztos!

— És biztos, hogy a mi házasságunk jó lesz?
— Egészen biztos. Aki mer, az nyer.
A lány hozzáhajolt, megcsókolta.
—. Drága vagy! — Az órára nézett.
— Fél nyolc. Tegnap ilyenkor jött haza.
— Már jöhetne. Fölösleges nagylelkűség.
Fél nyolctól nyolcig a fiú állandóan az órát nézte és 

egyre türelmetlenebb lett. Már nyolc óra is elmúlt. A lány. 
látva a  fiú izgatottságát:

— Sose iszokott ilyen későn jönni. Nem tudom, hol 
marad. Éppen ma!

A mérnök felugrott, izgatottan, hangosan mondta:
— Nem is várom tovább! Légy szives, mondd meg 

édesapádnak, hogy holnap este hat óra után eljövök és . 
beszólni akarok vele.

*

A fiatalember zavarában keresztbevetette a  lábait, 
eszébe jutott, hogy ez nem illik most, de már azért is ugy 
hagyta. Az öreg kicsit félrehajtott fejjel, jóindulatú nyu
galommal várt.

— Engedje meg, kedves Feri bátyám, volt kegyes 
megengedni, hogy igy szólítsam . . .  én ezennel. . .

A főmérnök felemelte a kezét:
— Egy szót se, fiam! Tudom, miről akarsz beszélni. 

Semmi se lehet belőle.
—: Főmérnök ur!
—• Ne érts félre, nem akarlak megsérteni. Tisztellek, 

becsüllek, fiam. De ebből a házasságból nem lehet semmi 
sem. Én csak a javadat nézem. Te vagy a  férfi és a házas
ságban a férfinak a javát kell nézni. Az az asszonynak a 
java is. Azért mondom, hogy ebből a házasságból nem le
het semmi.

A fiú megdöbbenve nézett az öregre. Miféle előkelő
ség! Még könyörögni kell neki. Ilyen helyzetben!

— Miért ne volna ió nekem ez a házasság. Feri bá
tyám?

— Azt te érzed legjobban, édes fiam. Pardon . . .  ne 
szakíts félbe. Nem akarok semmit se tudni.

A fiú fölugrott.
— De, édes bátyám, ez kétségbeejtő.
Az öreg leintette és csöndes, tompa hangon beszélt 

tovább.
— A házasság itt nem segítség, édes fiam. A házasság 

csak akkor lehet jó, ha tiszta akaraton nyugszik. A h á 
zasságnak nyereséget kell jelentenie, nem lemondást. A 
házasság végleges befordulás egy uccába és annak az uc- 
cának nem szabad zsákuccának lenni. Neked céljaid van
nak, édes fiam, nehezen elérhető céljaid. Ezek a célok
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