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ELSŐ FELVONÁS.

1903. junius 15-én, kora délelőtt, egy orvosnövendék, 
a kinek vezetékneve Redpenny, keresztneve ismeretlen, 
de nem is fontos, — egy doktor rendelő szobájában ül és 
dolgozik. Elaprózza magát az orvosért, a mennyiben 
végzi a levelezését, privátasszisztensi funkeziókat tel
jesít, és egyebekben is mint nélkülözhetetlen ember sze
repel, cserében azokért a pontosan meg nem állapít
ható előnyökért, melyek együttjárnak azzal, hogy egy 
igen kiváló orvosnak bizalmas embere, hivatalosan be 
nem vallott tanítványa s bizonyos pillanatokban egyen
rangú kollégája. Redpenny nem büszke és a saját 
méltóságára való tekintet nélkül bármit megtesz, ha 
kollégiális módon kérik tőle. Nagyon szemfüles, fürge, 
hiszékeny, nyájas, buzgó fiatalember, a ki hajviseleté
ben és ruházkodásában még alig vedlett át rendetlen 
suhanczból rendes doktorrá. Redpennyt munkájában 
megzavarja egy öreg nőcseléd, a kit egész életében soha
sem bántottak a szépséggel járó gondok, előitélet és 
felelősség, féltékenység és más egyéb lelki bajok. 
Az arcza olyan,[mint egy czigány asszonyé, a ki soha
sem látott mosdóvizet és semmiféle bőrápolás nem 
segítene rajta ; nincs rendes szakálla és bajusza, a 
melyet kellő nyírással vagy növesztéssel férfias dekó
rummá lehetne előléptetni, hanem ehelyett egész gyűj
teménye van bajuszszálakból és szakállszőrökből, a 
melyek > különböző ' anyajegyekből sarjadzanak 'ki s 
elburjánoznak az egész arczán. Portörlő van a kezében 
s úgy biczeg körül a szobában; mindent megnéz 
alaposan. Kiszimatol minden porszemecskét s mialatt 
egy porszemet fölszed, a szeme már egy másikon jár 
Beszédközben szakasztott ilyen. Nem néz a szemébe 
annak, a kivel beszél, csakis akkor, ha nagyon izgatott. 
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Viselkedése nagyon szimpla, a hogy egy öreg dajka 
viselkedik a gyerekkel szemben, a mikor ez már meg
tanult járni. Rútságát arra használta fel, hogy nagy
fokú elnézésre tegyen szert, a minőre Cleopatra vagy a 
szép Rosamunda sohasem lettek volna képesek, a kik
kel szemben még azzal a nagy előnynyel is dicseked
hetik, hogy a korral együtt adományai csak gyarapod
tak, de nem csökkentek. Dolgos, kellemes, közhasznú 
öreg csont s mint ilyen, igazán két lábon járó prédikáció 
az asszonyt szépség hivságos voltáról. Aminthogy 
Redpennynek nem ismeretes a keresztneve, neki nincs 
ismert vezeték neve és a doktornegyedben, a Cavendish 
Square és a Marylebone-road között egyszerűen csak 
Emmynek hívják. A rendelőszobának két ablaka van, 
melyek a Queen Anne Streetre nyílnak. A két ablak 
között van egy konzol, márványlappal, aranyozott 
lábakon, a melyek sphynx-karmokban végződnek. 
Rajta nagy, oszlopos tükör, a mely azonban nagyon 
keveset mutathat, mert tele van pingálva pálmával, 
páfránnyal, liliommal, tulipánnal és napraforgóval. 
A mellette levő fal mentén áll a kandalló, előtte két ka
rosszék. Minthogy éppen a sarokkal vagyunk szem
ben, a másik két falból semmitsem látunk. Jobbra a 
kandallótól, azaz; hogy jobbra attól, a ki szemben áll a 
kandallóval, az ajtót látni. Ettől balra az Íróasztal, 
a melynél Redpenny dolgozik. Rendetlen asztal, rajta 
mikroszkóp, különböző kémlőcsövek és a szanaszét 
heverő papirosok között egy spiritusz-lámpa. A szoba 
közepén pamlag, mely a konzollal derékszöget alkot, a 
kandallóval pedig párhuzamosan áll. Pamlag és ablak 
között egy szék. Egy másik szék a sarokban. Egy har
madik az ablakos fal másik végében. Az ablakokon zöld 
velenczei redőnyök és ripszfüggönyök. Gázcsillár, 
villamos világításra átalakítva. A kárpit és a szőnyegek 
nagyobbrészt zöldek s egykorúak a gázcsillárral és a 
velenczei redőnyökkel. Tagadhatatlan, hogy a lakást a 
XIX. század derekán olyan jól bútorozták be, hogy 
mind e mai napig nem kellett rajta változtatni és még 

mindig nagyon jól fest.
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Emmy (belép és rögtön a pamlagot kezdi leporolni). 
Egy hölgy van odakünn és nyaggat, hogy beszélni 
akar a doktor úrral.

Redpenny (a ki boszankodik, a miért háborgatják). 
Csakhogy nem beszélhet ám a doktor úrral. Én magá
nak folyton azt prédikálom, hogy a doktor úr nem 
vállal új beteget, s maga minden egyes csöngetésre 
bebújik s megint megkérdezi tőlem, hogy a doktor 
úr fogad-e?

Emmyt. Ki kérdezte magától, hogy fogad-e a 
doktor úr?

Redpenny. Maga!
Emmy. Én csak annyit mondtam, hogy egy 

hölgy van odakünn és nyaggat, hogy beszélni akar a 
doktor úrral. Tehát nem kérdeztem. Csak jelen
tettem.

Redpenny. Jó, és mert az a hölgy magát nyaggat ja, 
magának mindjárt engem kell nyaggatnia, a mikor 
munkában vagyok.

Emmy. Olvasta az újságokat?
Redpenny. Nem.
Emmy. Hát a születésnapi gratulácziókat látta-e 

már?
Redpenny (káromkodni kezd). Mi a —
Emmy. No, no.
Redpenny. Hát maga azt hiszi, hogy én törődöm 

a születésnapi gratulácziókkal ? Ugyan ne kotyogjon 
már annyit. Dr. Ridgeon le fog jönni és én nem 
leszek készen ezekkel a levelekkel. Isten hírével!

Emmy. Dr. Ridgeon egyáltalában soha többé 
nem fog lejönni, fiatal ember.
(Észreveszi, hogy a konzol poros és rögtön ráveti magát.)

Redpenny (fölugrik és utána megy). Mit mond? 
Emmy. Megkapta a lovagrendet. Nehogy aztán 

még doktor Ridgeonozza ezekben a levelekben itt. 
Az ő neve mától fogva Sir Colenso Ridgeon. Maga a 
király fogja megkeresztelni.

Redpenny. Nagyon örülök.
Emmy. Én pedig nagyon meg vagyok rőkö- 



n^ödve. Mindig azt hittem, hogy az a sok nagy föl
fedezés csupa humbug; én bizony kicsibe vettem a 
sok kotyvalékot, a vércsöppöket, meg a tubusokat, 
a mik tele vannak máltai lázzal. Most aztán ő fog 
engem kinevetni.

Redpenny. Úgy kell magának. Csak maga lehet 
olyan szemtelen, hogy tudományról merjen vele 
beszélni. (Visszamegy az Íróasztalához s megint hozzá
fog az íráshoz.)

Emmy. Óh, én nem sokra becsülöm a tudományt. 
Maga sem fogja sokra becsülni, ha majd annyi időt 
tölt el a tudománynyal mint jó magam. Nekem külön
ben nincs egyéb dolgom, mint az ajtót nyitogatni. 
Az öreg Sir Patrick Cullen már itt volt és legelsőnek 
gratulált — nem ért rá feljönni, mert sietett a kór
házba — de mindenáron első akart lenni — vissza
jön, azt mondta. A többiek is itt lesznek ; egyik a 
másiknak adja majd a kilincset. Én csak attól félek, 
hogy most már a doktor úrnak is inas fog kelleniy 
mint a többieknek, most, hogy Sir Colenso lett belőle. 
Hallja-e, pipikém, nehogy aztán rábeszélje a doktor 
urat; mert nem talál soha olyan inast, a ki úgy ért 

z ajtónyitogatáshoz, mint én. Én tudom, kit kell 
bebocsátani és kit kell odakünn fogni. Erről eszembe 
jut az a szegény asszonyka. Azt hiszem, a doktor 
úr jól tenné, ha fogadná. Az ilyenfajta asszony min
dig jó kedvet csinál neki. (Redpenny írásait porolja.) 

Redpenny. Mondom, hogy senkit sem fogadhat. 
Tűnjön «el, Emmy. Nem dolgozhatom, ha maga a 
port mind az orromba á ver .

Emmy. Én tőlem ugyan dolgozhat — de ha 
maga a levélírást dolognak tartja ! No tessék, csön
getnek. (Kinéz az ablakon.) Egy doktor kocsija. Ez 
is gratulálni jön. (Ki akar menni, mikor Sir Colenso 
Ridgeon belép.) Megette a két tojást, fiacskám?

Ridgeon. Meg.
Emmy. A tiszta mellényét vette föl?
Ridgeon. Azt.
Emmy. Oh az én aranyos pipikém.! De most 

7



maradjon is ilyen rendes, üljön le szépen s ne masza
tolja be a kezeit ; az emberek mind feljönnek gratu
lálni. (Kimegy.)

Sir Colenso Ridgeon ötvenéves ember, a ki azon
ban még nem mondott le a fiatalságáról. Modorában 
megvannak azok az apró merészségek és nyerseségek, 
melyekre szert tesz egy félénk és finomlelkü ember, 
a kinek mindenféle rendű és rangú népséggel van 
dolga. Nagyon ránczos arcz. Mozdulatai lasstibbak, 
mint, teszem fel Redpenny mozdulatai, világosszőke 
haja elvesztette a fényét; de alakja és magatartása in
kább a fiatal embert jellemzi, mint a nemesi rangra 
emelt speczialistát. A rczát is inkább a túlfeszített munka 
és a nyughatatlan skepticizmus, részben talán a kíván
csiság és kivánkozás rótta be annyi ránczczal és nem 
az évek súlya. Éppen most, a mikor a reggeli újságok 
a kitüntetését hozzák, nagyon el van telve magával 
s ‘ennélfogva nagyon kurtán bánik el Redpennyvel.

Ridgeon. Olvasta az újságokat? A leveleken 
változtassa meg az aláírást, ha még nem tette 
volna meg.

Redpenny. Csak most hallottam Emmytől. Rop
pantul örülök. Én —

Ridgeon. Elég, fiatal ember, elég. Majd meg
szokja.

Redpenny. Ez a kitüntetés már évekkel ezelőtt 
esedékes volt.

Ridgeon. Meg is kaptam volna. De azt hiszem, 
nem szenvedhették Emmyt, mint ajtónállót.

Emmy (az ajtóban, jelent). Dr. Shoemaker 
(visszavonul).

Egy jól öltözött középkorú úri ember lép be, 
nyájas, de szinte bocsánatkérő mosollyal, mint a ki 
nem bizonyos abban, hogy szivesen látják-e. Szelid 
magatartása és ennek megfelelő nyájas lénye, mely 
egy bizonyos, alig észrevehető tartózkodással párosul, 
nyilt és mégis idegenszerű vonásai elárulják a zsidót;

8



9

s ebben az esetben a szép, úri zsidót, a ki harminczadik 
éve után kissé szükmellü és elnyűtt (a mi szép, fiatal 
zsidókkal gyakran megesik), de azért még határozot
tan jó színben van.

Az úriember. Emlékszik még rám? Schutzma
cher. Egyetemi kolléga, Belsize Avenue, Loony 
Schutzmacher, nem emlékszik?

Ridgeon. Micsoda? Loony? (Barátságosan meg
rázta a kezét.) Hallja, ember, én azt hittem, hogy 
maga már rég meghalt. Üljön le. (Schutzmacher leül 
a pamlagra, Ridgeon a székre a pamlag és az ablak 
között.) Hol bujkált teljes harmincz esztendeig?

Schutzmacher. Praktizáltam. Pár hónappal 
ezelőtt azonban nyugalomba vonultam.

Ridgeon. Okosan tette, Loony. Ha én ennyire 
vihetném ! És Londonban praktizált?

Schutzmacher. Óh dehogy.
Ridgeon. Persze, a divatos tengeri fürdőkön?
Schutzmacher. Hogyan juthattam volna én 

olyan előkelő praxishoz? Nem volt egy vasam sem. 
Egy gyári városban telepedtem le, Középangliában 
s tiz shilling hetibért fizettem a rendelőszobámért.

Ridgeon. És ez annyira beütött?
Schutzmacher. Egész csinosan jövedelmezett. 

A londoni lakásunkon kívül van egy kastélyom 
Hertfordshireben. Ha egyszer szombat estétől hétfő 
reggelig pihenni akar, elviszem az autómon, ha egy 
órával előbb üzen.

Ridgeon. Tele vagytok pénzzel. Megtaníthatná
tok engem is a pénzszerzésre. Mi a titka?

Schutzmacher. Óh, az én titkom nagyon egyszerű 
volt, bár azt hiszem, meggyűlt volna a bajom a 
hatóságokkal, ha véletlenül rajtaérnek. Attól félek, 
hogy ön is megítél.

Ridgeon. Óh, nem vagyok én olyan szűkkeblű. 
Hát mi volt a titka?

Schutzmacher. Mindössze két szócska?
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Ridgeon. »Ingyenkezelés kizárva«. Mi? 
Schutzmacher. Nem, nem I Hova gondol?
Ridgeon (mentegetőzve). Hát persze, hogy nem. 

Hiszen csak tréfáltam.
Schutzmacher. Az én két szócskám ez volt: 

Biztos siker !
Ridgeon. Biztos siker !
Schutzmacher. Biztos. Utóvégre is mindenki 

ezt várja az orvostól, igaz-e?
Ridgeon. Kedves Loonym, nagyszerű ötlet volt. 

Ráíratta a réztáblájára?
Schutzmacher. Nem volt réztáblám. Csak egy 

bolti ablak; tudja piros üveg, fekete betűkkel: 
Dr. Schutzmacher Leo sebész, szemész, szülész, fo
gász, fülész, s az összes orvostudományok doktora. 
Orvosi tanács és gyógyszer hat penny. Biztos siker.

Ridgeon. És ez tiz eset közül kilencz esetben 
bevált, mi?

Schutzmacher (meg van sértődve, hogy ennyire 
lebecsülik a metódusát). Óh, sokkal többször. Tudja, 
a legtöbb ember meggyógyul, ha vigyáz magára és 
a doktor ellátja jó tanáccsal. Az orvosságok iga
zán használtak nekik. Parrish-féle vegyi tápszer 
tudja, foszfátok. Félliter vizbe egy evőkanállal. 
Nincs ennél jobb szer, akármilyen baj ellen.

Ridgeon. Redpenny, írja föl: Parrish-féle vegyi 
tápszer.

Schutzmacher. Tudja, én magam is szedem, 
ha nagyon le vagyok törve. Isten vele. Nem veszi 
rossz néven, hogy felnéztem? Csak gratulálni akar
tam.

Ridgeon. Nagyon örültem. Kedves Loony. 
Reggelizzen nálam jövő szombaton. Jöjjön az 
automobilján és vigyen ki Hertfordba.

Schutzmacher. Helyes I Nagyon fogunk örülni. 
Köszönöm. A viszontlátásra ! (Kimegy Ridgeonnal, 
a ki rögtön visszatér.)

Redpenny. Az öreg Paddy Cullen volt itt, a 
míg ön aludt. Első akart lenni a gratulánsok között.
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Ridgeon. Ne mondja ! Hallja-e maga, ifjú 
óriás, honnan veszi a bátorságot, hogy Sir Patrick 
Cullent röviden .öreg Paddy Cullennek nevezi.

Redpenny. Ön is mindig így hívja.
Ridgeon. Mióta Sir Colenso vagyok, már nem 

hívom így. Legközelebb majd maguk fiatalok en
gem is az öreg Colli Ridgeonnak fognak nevezni.

Redpenny. Már is úgy hívjuk a klinikán.
Ridgeon. No tessék. Ez az, a mi az orvosnöven

dékeket a mai czivilizált társadalom legantipatiku- 
sabb alakjaivá teszi. Semmi tisztelet, semmi mo
dor — semmi —

Emmy (az ajtóban, jelent). Sir Patrick Cullen.

Sir Patrick Cullen legalább is húsz esztendővel 
idősebb Ridgeonnál; még nem ért el egészen az utolsó 
stáczióig, de messze sincs tőle és nyugodtan megy 
jeléje. A neve, józan, egyenes, néha túlságosan száraz 
élet fölfogása, hatalmas alakja és szervezete, s annak 
a szertartásos alázatosságnak a teljes hiánya, mely
nek oly furcsa megnyilatkozásai vannak, s melyekkel 
egy-egy öreg angol doktor elárulja néha, hogy mi volt 
az orvosok társadalmi helyzete az angoloknál az ő 
fiatal korában, továbbá beszédjének egy-egy fordulata 
ir származására vall, de világéletében mindig Angliában 
élt és teljesen akklimatizálódott. Ridgeonnál szemben, 
a kit szeret, kissé furcsa és atyáskodó modora van ; 
másokkal szemben egy kissé mogorva és rideg; a tagolt 
beszédet többé-kevésbé kifejező röfögéssel hajlandó 
pótolni és korára való tekintettel sohasem érez kedvet 
ahhoz, hogy a társaság kedvéért megerőltesse magát. 
Megrázza Ridgeon kezét és nyájasan és hamisan 
hunyorít rája.

Sir Patrick. Nos, fiatal barátom. Szorít a ka
lap, mi?

Ridgeon. Szorít bizony. De csakis önnek köszön
hetek mindent.

Sir Patrick. Badarság, fiam. Mindamellett
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köszönöm. (Leül az egyik karosszékbe, a kandallóhoz 
közel, Ridgeon a pamlagra ül.) Feljöttem egy kis 
beszélgetésre. (Redpenny hez.) Fiatal ember — ajánlja 
magát.

Redpenny. Igenis, sir. (Összeszedi az írásait s 
megy az ajtó felé.)

Sir Patrick. Köszönöm. Jó fiú. (Redpenny 
eltűnik.) Ezeknek a szegény fiúknak mindent el kell 
türniök tőlem, mert öreg ember vagyok, vén ember, 
nem úgy mint maga. Mert hiszen maga csak kaczér- 
kodik az öregséggel. Látta már, a mikor egy diák
gyerek ápolja a bajuszát? Hát egy középkorú orvos, 
ki a deres haját ápolja, majdnem szakasztott az a 
látvány.

Ridgeon. Oh, Istenem, igen, nekem is úgy 
rémlik. Pedig azt hittem, hogy a hiúság napjai 
elmúltak. Mondja, milyen korban jön meg az ember
nek az esze ?

Sir Patrick. Jusson eszébe az a franczia, a ki 
a nagyanyjától azt kérdezte, hogy milyen korban 
érezheti magát az ember biztosnak a szerelem kísér
téseivé 1 szemben. Az öreg asszony azt felelte, hogy 
ő azt nem tudhatja. (Ridgeon nevet.) Nos, hát én 
ugyanezt felelem magának. Hanem, Colly, a világ 
veszettül érdekessé kezd válni rám nézve.

Ridgeon. Persze, még mindig érdeklődik a 
tudomány iránt?

Sir Patrick. Uram istenem, hát hogyne. Csodá
latos dolog ez a modern tudomány ! Itt van a maga 
nagy fölfedezése ! Itt vannak a többiek nagy fölfede
zései ! Hova visznek? Vissza egyenesen az én szegény 
öreg édesapám ideáihoz és fölfedezéseihez. Több, 
mint negyven esztendeje, hogy meghalt. Óh, 
nagyon érdekes.

Ridgeon. Micsoda, hát nem volna azóta haladás?
Sir Patrick. Ne értsen félre, édes fiam. Nem 

akarom én a maga fölfedezését kisebbíteni. A leg
több dolgot átlag minden tizenöt esztendőben újra 
fölfedezik; a maga dolgát pedig teljes százötven 



esztendővel ezelőtt fedezték fel utoljára. Erre már 
büszke lehet az ember. De azért mégsem új a föl
fedezése. Közönséges himlőoltás. Az apám már 
végzett oltásokat, míg 1848-ban törvényt nem 
hoztak ellene. A szegény öreg embernek ez meg
törte a szívét, Colly : belehalt. És most kisül, hogy 
az apámnak tulajdonképpen igaza volt. Ön vissza
vitt bennünket az oltáshoz.

Ridgeon. Én semmit sem értek a himlőhöz. 
Az én szakmám a tuberkulózis, tífusz és pestis. 
De természetesen mindenféle beoltásnak egy és 
ugyanaz a princípiuma.

Sir Patrick. Tuberkulózis ? M—m—m—m 1 Maga 
kitalálta a tüdővész gyógyszerét, mi?

Ridgeon. Azt hiszem, igen.
Sir Patrick. Hja, persze. Nagyon érdekes. Mit is 

mond az öreg bíboros a Browning színművében? 
Huszonnégy embert ismertem, a ki mind élén állott 
a revolueziónak. Nos hát én több, mint harmincz 
embert ismertem, a ki mind kitalálta a tüdő vész 
gyógyszerét. Hát akkor miért halnak bele folyton 
az emberek, Colly? Valószínűleg csupa hunezutság- 
ból. Volt az én apámnak egy öreg barátja. George 
Baldington Sutton-Coldfieldből. 1840-ben fölfedezte 
a lég- és napfürdőket. Tönkrement és elveszítette 
összes páczienseit, csak azért, mert kinyittatta az 
ablakokat; manapság pedig a tüdővészes betegek
nek még azt is alig akarjuk megengedni, hogy tető 
legyen a fejük felett. Óh, nagyon, de nagyon érdekes 
egy öreg emberre nézve.

Ridgeon. Maga vén czinikus, egy csöppet sem 
bízik az én fölfedezésemben?

Sir Patrick. Nem, nem, annyira nem me
gyek, Colly. Mindamellett, emlékszik még Jane 
Marshra?

Ridgeon. Jane Marshra? Nem.
Sir Patrick. Nem emlékszik?
Ridgeon. Nem.
Sir Patrick. Csak nem akarja velem elhitetni,

13
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hogy nem emlékszik arra az asszonyra, a kinek az 
a tuber kulotikus daganat volt a karján?

Ridgeon (hirtelen eszébe jut). Ah, igen, az ön 
mosónéjának a leánya? Jane Marshnak hívták? Már 
elfelejtettem.

Sir Patrick. Talán azt is elfelejtette, hogy Koch- 
féle tuberkulinnal próbálta kezelni?

Ridgeon. S a helyett, hogy meggyógyult volna, 
az egész karja lerohadt ! Különben most nagyon 
szépen megél a karjából, mert klinikai előadásokon 
mutogatja.

Sir Patrick. De önnek talán még sem ez volt a 
szándéka.

Ridgeon. Csak vártam, hogy mi lesz belőle.
Sir Patrick. Úgy érti, hogy Jane várta, hogy mi 

lesz belőle.
Ridgeon. Azt hiszem, mindig a betegnek a dolga, 

hogy várja, mi lesz belőle, ha kísérletre van szükség. 
Kísérletezés nélkül semmit nem fedezhetünk föl.

Sir Patrick. És mit fedezett fel a Jane esetében?
Ridgeon. Rájöttem arra, hogy a beoltás, a 

helyett, hogy gyógyítana, néha megöli a beteget.
Sir Patrick. Én ezt megmondhattam volna 

magának. Magam is kísérleteztem egy kissé ezzel 
a modern oltással. Megöltem embereket és gyógyítot
tam is embereket, de abbahagytam, mert sohasem 
tudtam előre, hogy mi lesz a vége.

Ridgeon (az Íróasztal egy fiókjából kivesz egy 
röpiratot és átnyújtja neki). Olvassa el ezt, ha lesz 
egy szabad órája ; s rá fog jönni, hogy miért nem 
tudta.

Sir Patrick (dörmög és a szemüvege után nyúl). 
Mire jó ez? (Belenéz a röpiratba.) Opsonin? Mi az 
isten csudája az az opsonin?

Ridgeon. Opsonin az a szer, a melylyel a kór
anyagot preparálni kell, hogy aztán a fehér vértes- 
tecskék fölfalják. (Visszaül a pamlagra.)

Sir Patrick. Ez nem új dolog. Hallottam hírét, 
hogy a fehér vértestecskék — az a hogy is hív-
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jak csak —igen, Metchnikoff — minek is nevezi 
őket?

Ridgeon. Phagocytáknak.
Sir Patrick. Ez az, phagocytáknak, igen, igen, 

igen. Már sok évvel ezelőtt hallottam, hogy a phago- 
cyták felfalják a betegség csíráit — még akkor maga 
nem is volt híres orvos. Különben a phagocyták 
nem is falják föl mindig a bacillusokat.

Ridgeon. De igenis, mindig, ha opsoninnal 
preparáljuk őket.

Sir Patrick. Humbug.
Ridgeon. Óh, nem, nem humbug. A praxisra 

nézve fontos a következő. A phagocyták nem falják 
fel a mikrobákat, amíg a mikrobákat szépen föl nem 
hizlaljuk a számukra. Nos hát, igaz, hogy a beteg 
maga is szépen tenyészti a mikrobákat, de az én föl
fedezésem éppen abban áll, hogy annak a zsírnak 
a képződése, melyet én opsoninnak nevezek, nem 
egyenletesen történik, — hiszen tudja, a természet 
mindig ritmikus — tehát a beoltásnak éppen az a 
czélja, hogy esetről-esetre siettesse a zsír képződést. 
Ha mi Jane Marshot olyankor oltottuk volna be, 
amikor a zsír képződés maximális volt, meggyógyítot
tuk volna a karját. De mi a minimális lerakódás 
idején oltottuk be és így elvesztette a karját. Én a 
maximális lerakódást positiv stádiumnak nevezem, 
a minimálist negativ stádiumnak. Minden azon múlik, 
hogy a kellő pillanatban történik-e a beoltás. Oltsa 
be a beteget a negativ stádiumban, és megöli; oltsa 
be akkor, a mikor a positiv stádiumban van, és meg- 
gyógyítja.

Sir Patrick. S kérem szeretettel, miből tudja, 
hogy a beteg a positiv vagy negativ stádiumban 
van-e ?

Ridgeon. Küldjön a beteg véréből egy cseppet a 
Szent-Anna klinikára és 15 percz alatt megadom 
a vér opsonintartalmának pontos képletét. Ha a 
képlet ilyen és ilyen — oltsa be és meggyógyítja, 
ha amolyan, oltsa be és megöli. Ez az én fölfedezé-
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sem; a legfontosabb fölfedezés, a mióta Harvey 
megismertetett bennünket a vérkeringéssel. Az én 
tuberkulotikus betegeim nem halnak meg.

Sir Patrick. Az én betegeim ellenben meghal
nak, ugy-e, ha beoltáskor a negativ stádiumban 
vannak?

Ridgeon. Minden bizonnyal. Befecskendezni 
az oltóanyagot a beteg bőre alá, anélkül, hogy meg
állapítottuk volna a vér opsonintart almát, ez éppen 
annyi, mintha az orvos meg akarná ölni a betegét. 
Ha egyszer embert akarnék ölni, csak ilyen módon 
tenném.

Emmy (benéz). Elfogadja-e azt a hölgyet, a ki a 
tüdővészes urát szeretné meggyógyíttatni ?

Ridgeon. Nem. Nem megmondtam, hogy senkit 
sem fogadok? (Sir Patrickhoz.) Ostromállapotban 
élek, a mióta csuda-doktor hírébe kerültem, a ki egy 
csöpp szérummal szünteti meg a tüdővészt. (Emmy- 
hez.) Ne jelentsen be nekem olyan vendégeket, a kik 
nincsenek iderendelve. Mondom, hogy senkit sem 
fogadhatok.

Emmy. Jó, majd megmondom neki, hogy várjon 
egy kicsit.

Ridgeon. Azt fogja neki mondani, hogy nem 
fogadhatom és el fogja küldeni, érti?

Emmy (rendíthetetlenül). Na, hát bebocsássam 
Mr. Cutler Walpolet? Az nem konzultálni jött; csak 
gratulálni akar.

Ridgeon. Hogyne. Vezesse be. (Emmy megfordul.) 
Megálljon. (Sir Patrickhoz.) Még egy perczig négy
szemközt szeretnék lenni önnel. (Emmy hez.) Emmy, 
kérje meg Mr. Walpolet, hogy várakozzék egy per
czig, a míg egy betegemmel végzek.

Emmy. Szívesen fog várni. Azzal a szegény 
hölgygyei beszélget. (Kimegy.)

Sir Patrick. Nos, mi baj ?
Ridgeon. Ne nevessen ki. A tanácsát szeretném 

kikérni.
Sir Patrick. Orvosi tanács kell?



17

Ridgeon. Az. Valami bajom van. És nem tudom, 
hogy mi.

Sir Patrick. Én nem tudom. Bizonyára alaposan 
megvizsgálta magát? 1

Ridgeon. Hogyne. Természetesen. Semmi szervi 
bajom nincs ; legalább is semmi lényeges. De valami 
különös fájdalmat érzek. Nem tudom, hol; nem 
birom kitapintani. Néha azt hiszem, hogy a szívem, 
néha meg a hátgerinczemet veszem gyanúba. Tulaj
donképpen nem is fáj igazán, de nagyon nyugtalanít. 
Úgy érzem, hogy történni fog velem valami. Aztán 
egyéb szimptomák is jelentkeznek. Dallam töredékek 
jutnak eszembe, amelyeket nagyon szépnek találok, 
pedig a legelcsépeltebb közhelyek.

Sir Patrick. Hangokat is hall?
Ridgeon. Nem.
Sir Patrick. No, hála Istennek. Mert az olyan 

beteget, aki azzal kérkedik, hogy nagyobb dolgot 
fedezett föl, mint Harvey, meg aztán hangokat is 
hall : én szó nélkül lecsukatnám.

Ridgeon. Maga azt hiszi, hogy megőrültem. 
Egy vagy két ízben én is erre gondoltam. Mondja 

• meg az igazat : én elég erős vagyok.
Sir Patrick. Igazán nem hall hangokat? 
Ridgeon. Nem, nem !
Sir Patrick. Akkor csak egy kissé meg van 

habarodva.
Ridgeon. Volt-e már valaha ilyen esete?
Sir Patrick. Óh hogyne; sokszor. 17 és 22 év 

között nagyon gyakori dolog. Néha 40 év körül 
megint visszatér. Mert hát maga agglegény. Az eset 
nem komoly, —• ha vigyáz magára.

Ridgeon. A táplálkozást illetőleg?
Sir Patrick. Nem; a viselkedését illetőleg. 

A hátgerinczének semmi baja ; a szíve is teljesen 
ép, hanem az esze nincs egészen helyén. Nem fog 
meghalni, de meglehet, hogy bolondot csinál magá
ból. Azért hát vigyázzon magára.

Ridgeon. Látom már, hogy nem hisz a fölfede-
2Az orvos dilemmája.
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zésemben. Néha én magam sem hiszek benne. De 
azért köszönöm. Akkor hát Walpole bejöhet?

Sir Patrick. Hogyne jöhetne. (Ridgeon csönget.) 
Nagyon ügyes sebész ez a Walpole, csakhogy ő is 
a maguk klorof ormos matadorjai közül való. Az 
én fiatal koromban leitattuk a beteget, aztán a 
szolgák meg a növendékek lefogták ; az ember össze
szorította a fogait és egykettőre elvégezte a műtétet. 
Manapság a sebész olyan kényelmesen dolgozik, 
ahogy akar, a beteg csak azután kezd kínlódni, ha 
már fölvettük a honoráriumot, összepakkoltunk és 
eljöttünk. Azt mondom magának, Colly, hogy a 
kloroform nagy károkat tett a tudományban. Most 
már minden szamár lehet sebész.

Ridgeon (Emmyhez, a ki a csöngetésre belépett.) 
Vezesse föl Mr. Walpole-t.

Emmy. Beszélget azzal a hölggyel.
Ridgeon (magánkívül). Nem megmondtam ma

gának —
(Emmy ügyet sem vet rá és kimegy. Ridgeon bele
nyugszik és nagy rezignáczióval áll meg a konzolnál 

s háttal nekitámaszkodik.)
Sir Patrick. Jól ismerem én a maga Cutler Wal

pole-j át és hasonszőrű társait. Kitalálták, hogy az 
emberi test tele van régi elhalt szervek maradvá
nyaival, amelyeknek semmi hasznát nem veheti. 
Hála a kloroformnak, féltuczat ilyen szervet is 
kivághatunk, a nélkül, hogy kárt tennénk az ember
ben, leszámítva, hogy az illető egy darabig beteg 
és esze nélkül fizet. Már tizenöt évvel ezelőtt ismer
tem a fajtájukat. Az apa ötven guineáért metszette 
ki az embereknek a nyelvcsápját és egy egész esz
tendőn át mindennap ecsetelte a pácziensek torkát. 
A sógora kétszáz aranyakért vágta ki a mandulákat, 
a míg aztán dupla honoráriumért a női bajokra 
nem adta magát. Cutler maga ugyancsak alapos 
anatómiai tanulmányokat végzett, hogy valami új 
operálni valót találjon, és utóvégre kisütött valamit, 



a mit d féregnyulványnak nevez. Nagyon divatba 
hozta. Az emberek ötszáz aranyat fizetnek azért, 
hogy kivágja a íéregnyulványukat. Éppen annyit 
ér, mintha a hajukat vágatnák le, de úgy látszik, hogy 
az operáczió után sokkal többet tartanak magukról. 
Akárhol van ebéden, az asztali szomszédja okvet
lenül eldicsekszik valami haszontalan operáczióval, 
a melyen átesett.

Emmy (jelentve). Mr. Cutler Walpole (kimegy.) 
Cutler Walpole energikus, elszánt jellemű, negyvenéves 
ember, szép, szabályos arcz, határozott vonások, fel
tűnő szép orr; álla és állkapcsa három kerek kis 
szögletet alkot. Ridgeon finom szabású és Sir Patrick 
barázdás arczához képest az ő arcza olyan, mintha 
kiesztergályózták és beviaszkolták volna, de vizsga, 
fürkésző szeme életet és erőt ád az arczának. Látszik 
rajta, hogy sohasem tétovázik, sohasem töpreng; az 
ember azt érzi, ha ez egyszer elhibáz egy dolgot, hát 
alaposan és határozottan hibázza el. Jól ápolt, szép 
kezei vannak, rövid karjai, inkább zömök és izmos, 
semmint magas. A ruhája elegáns. Divatos mellényt 
hord, színes nyakkendőt, melyet szép gyűrű fog össze, 
az óralánczán sok csecsebecse, gamásnik, s általában 
egy jómódú sportsmanre emlékeztet. Egyenest Rid- 

geonhoz megy és megrázza a kezét.
Walpole. Édes jó Ridgeon, legőszintébb sze

rencsekívánat aimat. Szívemből gratulálok. Meg
érdemli.

Ridgeon. Köszönöm.
Walpole. Már tudniillik, mint ember. Megér

demli, mint ember. Mert hiszen minden valamire
való sebész megmondhatja önnek, hogy az opsonin 
fügét sem ér ; de mindnyájan örülünk, hogy az ön 
jeles kvalitásait hivatalosan is elismerték. Hogy 
van, Sir Patrick. Elküldtem önnek a minap egy kis 
röpiratomat egy új dologról, a melyet föltaláltam . . . 
új fűrész — új lapoczkafűrész.

2*



Sir Patrick (el gondolkozva). Igen ; megkaptam. 
Jó kis fűrész, nagyon hasznos, ügyes szerszám. •

Walpole (bizalmasan). Tudtam, hogy ön mind
járt észre fogja venni az előnyeit.

Sir Patrick. Igen; emlékszem, már huszonöt 
évvel ezelőtt is láttam azt a fűrészt.

Walpole. Micsoda !
Sir Patrick. Csakhogy akkoriban még a műasz

talosok használták.
Walpole. Ugyan menjen ! Badarság ! Még, hogy 

műasztalosok —
Ridgeon. Ne törődjék vele, Walpole. Irigység.
Walpole. Mellesleg szólva, remélem nem valami 

bizalmas beszélgetésben zavartam meg önöket.
Ridgeon. Nem, nem. Üljön le. Csak orvosi taná

csot kértem tőle. Kissé rosszul érzem magamat. 
Azt hiszem, túlterhelés.

Walpole (hirtelen). Én tudom, hogy mi a baja. 
Leolvasom az arczárói. Kiérzem a kézszorítá
sából. ;

Ridgeon. Mi hát a bajom?
Walpole. Vérmérgezés.
Ridgeon. Vérmérgezés ! Lehetetlen !
Walpole. Mondom, hogy vérmérgezés. Az egész 

emberiség 95 százaléka krónikus vérmérgezésben 
szenved és abba is hal bele. Ez olyan egyszerű, mint 
az abc. Az ön féregnyúlványa tele van rothadó 
anyagokkal — meg nem emésztett táplálék, mérges 
hulladékok, bűzhödt ptomainok. Kérem, Ridgeon, 
fogadja meg a tanácsomat. Hadd vágjam ki a féreg
nyúlványát. Mindjárt más embernek fogja magát 
érezni.

Sir Patrick. Hát magának ebben a formájában 
nem tetszik?

Walpole. Nem bizony. Nem szeretem az olyan 
embert, akinek nincs rendes vérkeringése. Én csak 
annyit mondok, hogy egy intelligens kormánynyal 
megáldott országban senkisem járhatna féregnyúl- 
ványnyal, mely valóságos fészke minden infekczió-

20
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nak. Kötelezővé kellene tenni az operácziót : ez 
százszorta fontosabb, mint a himlőoltás.

Sir Patrick. Ha kérdenem szabad, hát ön ki
vágatta-e a saját féregnyúlványát?

Walpole (diadalmasan). Nekem nincs féregnyúl
ványom. Nézzen meg jól. Egy szimptoma sem jelent
kezett. Olyan egészséges vagyok, mint a makk. Száz 
ember közül körülbelül ötnek nincs féregnyúlványa, 
és én ehhez az öt százalékhoz tartozom. Elmondok 
önnek egy esetet. ^Bizonyosan ismeri Jack Foliam- 
benét — a szép Foliambenét? Husvétkor meg
operáltam a sógornéját, Lady Gorrunt, akinek olyan 
nagy féregnyúlványa volt, a milyent sohasem lát
tam : két unczia. Nos hát Mrs. Folgambe nagyon 
józaneszü hölgy, a kinek veleszületett higiénikus 
hajlamai vannak. Nem birta elviselni, hogy a sógor- 
néja tiszta, egészséges asszony legyen, ő maga pedig 
csak egy bemeszelt sirhalom. Azt kívánta, hogy öt 
is operáljam meg. Bizony Isten, sir, egyáltalában 
nem volt féregnyúlványa. Egy pirinyó sem. Egy 
csöpp sem. Én úgy megdöbbentem, úgy elámultam, 
hogy bennefelejtettem a spongyákat, s már össze is 
varrtam, amikor az ápolónő egyszerre keresni kezdte 
a spongyákat. De aztán valahogy elhitettem vele, 
hogy ritka nagy féregnyúlványa volt. (Leül a divánra, 
vállát vonja, a két kezét kitolja a mancsettáiból s a 
csípőjéhez illeszti.)

Emmy (benéz). Sir Ralph Bloomfield Bonington. 
(Hosszú, feszült várakozás. Mind az ajtóra néznek, 

de Sir Ralph csak nem jön.)
Ridgeon (végre). Hol marad?
Emmy (hátranéz). Ördög vigye, azt hittem, hogy 

jön utánam. De még odalenn van s azzal a hölgy
gyei beszélget.

Ridgeon (kitörve). Nem megparancsoltam, hogy 
mondja meg annak a hölgynek . . . (Emmy eltűnik.)

Walpole (fölugorva). Igaz, Ridgeon, erről jut 
eszembe, én is beszéltem azzal a szegény teremtés
sel. Az ura beteg s az asszony azt hiszi, hogy tüdő-
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bajos ; a megszokott hibás diagnózis. Ezeknek az át
kozott magánorvosoknak nem volna szabad hozzá- 
nyúlniok a beteghez, csakis egy speczialista felügye
lete mellett. Az asszonyka elmondta nekem a sym- 
ptomákat ; az eset olyan világos, mint a nap: 
csúnya vérmérgezés. Nagyon szegények, nincs pén
zük az operáczióra. Küldje hozzám. Én megope
rálom ingyen. Majd elhelyezem a klinikámon. 
Talpraállítom a fiút, felhizlalom és boldoggá teszem 
az asszonykát. Nekem jól esik, ha boldoggá tehe
tem az embereket. (Az ablak mellett álló székhez 
megy.)

Emmy (bekukucskál). Itt van.
(Sir Ralph Bloomfield Bonington belebeg a szobába. 
Nagy darab ember, a feje olyan, mint egy nagy elnyúlt 
tojás. Valamikor az egész ember nyúlánk volt, de 
most, a hatodik X-ben a mellénye egy kissé megtelt. 
Szőke szempillái jóságot és kritikátlanságot árulnak 
el. A hangja fölöttébb dallamos, beszédje állandó 
éneklés. Sugárzik róla az önmegelégedés s már a puszta 
megjelenése fölvidit, megnyugtat, meggyógyít, mert a 
betegség vagy aggodalom összeférhetetlen a lényével. 
Állítólag eltört csontok is megint összeforrtak pusztán 
a hangja rengésére ; ő a született orvos és a tulajdon
képpeni gyógykezeléstől és ügyességtől épp oly függet
len, mint bármely keresztény tudós. Ha szónoklatba, 
vagy tudományos fejtegetésbe bocsátkozik, éppen olyan 
energikus, mint Walpole, de az ő energiája behízelgő, 
megvesztegető, áradozó, mely elborítja a tárgyát és a 
közönséget, lehetetlenné tesz minden közbeszólást és 
figyelmetlenséget, és a legerősebb koponyák kivételével, 
tiszteletet és hitet kelt mindenkiben. Az orvosi világban 
csak B. B.-nek hívják és az irigységet, melyet 
gyakorlati sikerei keltettek föl, enyhíti az a meggyő
ződés, hogy tudományos szempontból tekintve az egész 
ember óriási szélhámos, mert habár éppen annyit tud 
(épp oly sokat vagy épp oly keveset) mint a kollégái, 
kiváló egyénisége sok olyan kvalitás nélkül szűkölködik, 
amelyeket«közönséges emberekben is megtalálni.



Bloomfield. Ah ! Sir Colenso. Sir Colenso, mi? 
Üdvözlöm, mint lovagot.

Ridgeon (megrázza a kezét). Köszönöm, B. B.
Bloomfield. Nini, Sir Patrick ! Hogy vagyunk, 

hogy vagyunk ! Kissé fázós? Kissé feszes. De azért 
egészséges s még mindig a legokosabb mindnyájunk 
között. (Sir Patrick dörmög.) Walpole ! Óh maga 
szórakozott ember !

Walpole. Mit jelentsen ez?
Bloomfield. Hát már megfeledkezett arról a 

bájos operaénekesnőröl, akit önhöz küldtem, hogy 
a hangszálait szabadítsa meg egy daganattól.

Walpole (fátugorva). Irgalmas ég, ember, csak 
nem azt akarja mondani, hogy a gégéjét kellett 
volna megoperálnom?

Bloomfield (ravaszul). Hahaha ! Ahá ! (trilláz, 
mint egy pacsirta, miközben ujjával megfenyegeti 
Walpolet). Maga kivágta a féregnyúlványát. Persze 1 
Persze ! A szokás hatalma. A szokás hatalma ! 
Nem baj, ne-em baj. Az énekesnő visszanyerte a 
hangját s magát tartja a legnagyobb sebésznek és 
maga az, maga az, maga az.

Walpole (tragikusan suttogva, nagy komolyság
gal). Vérmérgezés. Világos. Világos. (Megint leül.)

Sir Patrick. És hogy van az a bizonyos főrangú 
familia, a melyet ön kezel, Sir Ralph?

Bloomfield. A mi Ridgeon barátunk örömmel 
fogja hallani, hogy milyen fényes eredmény nyel 
próbáltam ki az ő opsoninj ét a kis Henrik her- 
czegen.

Ridgeon (meghökkenve, ijedten). De hogyan — 
Bloomfield (folytatja). Tífuszt sejtettem ; tudni

illik a főkertész fiának tífusza volt ; egy szép 
napon beállítottam a Szent Anna-kórházba s kaptam 
egy tubust az ön kitűnő szérumából. Fájdalom, ön 
éppen akkor nem volt a kórházban.

Ridgeon. De remélem, hogy alaposan meg
magyarázták önnek —
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Bloomfield (visszautasítja ezt a képtelen föltevést). 
De az Isten szerelméért, kedves kolléga, nekem nem 
volt szükségem magyarázatra. A feleségem egy 
kocsiban várt rám a kapu előtt, nem értem rá, 
hogy az ön ifjú asszisztensei kitanítsanak a mester
ségemre. Különben is tisztában vagyok a dologgal. 
Ősidők óta alkalmazom az antitoxinokat.

Ridgeon. De ez nem antitoxin ; éAeszedelmes, 
ha nem a kellő pillanatban használják.

Bloomfield. Hát persze, hogy veszedelmes. 
A világon minden veszedelmes, ha nem a kellő 
pillanatban használom. Egy alma reggelire jót tesz 
önnek ; egy alma lefekvéskor tönkreteszi egy hétre. 
Az antitoxinokra nézve kettőt kell szem előtt 
tartani. Egy az, hogy nem kell félni tőlük; a 
másik, hogy naponta három injekcziót adjunk, 
mindig negyedórával evés előtt.

Ridgeon (megdöbbenve). Nem, nem, az Istenért.
Bloomfield (rendületlenül folytatja). De igen, igen, 

Colly. Mondom, hogy fényesen bevált. Az ön széruma 
úgy hatott, mint egy csodaszer. A kis herczeg hő
mérséklete emelkedett; rögtön ágyba fektettem, 
egy hét múlva semmi baja sem volt s most egész 
életére immunis a tífusz ellen. A család igazán 
szépen viselte magát ; úgy hálálkodtak, hogy meg
ható volt; én megmondtam, hogy mindent önnek 
köszönhetnek, Ridgeon, és most jól esik az a tudat, 
hogy ennek köszönheti a kitüntetését.

Ridgeon. Nagy hálára kötelezett. (Nem tud 
állani a lábán s leül a pamlag melletti székre.)

Bloomfield. Ugyan, ugyan 1 Csak az ön érdeme ; 
vegyen erőt magán.

Ridgeon. Óh semmi. Csak egy kis szédülés. 
Azt hiszem, a túlterheléstől.

Walpole. Vérmérgezés.
Bloomfield. Túlterhelés ! Hát az is van? Én tiz 

ember helyett dolgozom. S szédülök-e valaha ? 
Soha, soha I Ha ön nem érzi jól magát, akkor 
nyilván beteg. Meglehet, hogy a baja nagyon jelen-
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téktelen, de mégis csak betegség. S mit jelent az, 
hogy valaki beteg? Hogy belejutott a szervezetébe 
egy csira s hogy ez a csira ott elszaporodott. S miben 
áll a gyógyítás ? Meg kell találni a csirát — a baczil- 
lust és meg kell ölni.

Sir Patrick. De hátha nincs is ott baczillus?
Bloomfield. Az lehetetlen, Sir Patrick; kell, 

hogy ott bSczillus legyen; mert különben hogy 
lehetne a pacziens beteg?

Sir Patrick. És ön ki tudja mutatni a túl
terhelés baczillusát?

Bloomfield. Nem. De vajjon miért nem? Miért 
nem? Azért nem, kedves Sir Patrick, mert habár 
jelen van, az a baczillus láthatatlan. Ezek a baczillu- 
sok átlátszók és színtelenek, mint a víz vagy az 
üveg. Hogy láthatókká legyenek, meg kell őket 
festeni. Nos hát, kedves Paddym, némely baczillus 
nem engedi magát megfesteni, ha megfeszülünk, 
akkor sem. Nem kell nekik sem a Cochenille, sem a 
methylenkék, sem a genzianviolet; nem vesznek 
föl semmiféle festőanyagot. Következésképpen nem 
is láthatjuk őket, ámbár, mint a tudomány emberei 
tudjuk, hogy léteznek. De hát be tudja-e bizonyí
tani azt, hogy nem léteznek? S el tud-e képzelni 
betegséget baczillus nélkül ? Tud-e például diftériát 
mutatni baczillus nélkül?

Sir Patrick. Azt nem; de mutatok önnek 
baczillust diftéria nélkül — a saját torkában.

Blomfield. Nem, Sir Patrick, az nem ugyanaz a 
baczillus. Az egészen más baczillus ; csakhogy 
fájdalom, a kétféle baczillus annyira hasonlít 
egymáshoz, hogy nem lehet őket megkülönböztetni. 
Kedves Sir Patrick, minden ilyen érdekes apró 
lénynek megvan a maga utánzója. Éppen úgy, mint 
az emberek, a baczillusok is utánozzák egymást. 
Van egy igazi diftéria-baczillus, a melyet Loeffler 
fedezett föl, s van egy pseudo-baczillus, mely sza
kasztott olyan s a melyet, a mint mondotta, az 
én torkomban is megtalálhat.
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Sir Patrick. De hát honnan tudja, hogy melyik 
az igazi?

Bloomfield. Óh nincs ennél könnyebb ; ha a 
baczillus az igazi, a Loeffler-féle, akkor önnek 
diftériája van ; ha nem az igazi, akkor ön jól érzi 
magát. Ez a legegyszerűbb dolog a világon. A tudo
mány mindig egyszerű és mindig mély. Csakis a 
fél-igazságok veszedelmesek. Tudatlan fráterek, 
a kik itt is, ott is hallottak valamit harangozni a 
bacillusokról, ujság-czikkeket firkálnak róluk és 
diszkreditálni akarják a tudományt. S ezzel sok 
tisztességes, jóravaló embert felültetnek és félre
vezetnek. De a tudomány mindig és mindenre 
meg tud felelni. Én nem akarom kisebbíteni az 
önök generáczióját, Sir Patrick. Az önök régi 
matadorjai csudákat műveltek pusztán klinikai 
tapasztalataik és finom, éles ösztönük segítségével; 
de ha az ön korának átlagorvosaira gondolok, a kik 
ész nélkül köpölyöztek, eret vágtak, purgáltak s 
fertőzött műszereikkel és ruhájukkal inficziálták a 
betegeiket, s ha ezzel szemben elgondolom, milyen 
egyszerűen s milyen tudományos biztossággal kezel
tem én a minap a kis herczeget, nem tehetek róla, 
de büszke vagyok a mi generácziónkra — azokra 
az emberekre, a kik a baczillus-teóriában nőttek 
fel — s a nagy küzdelem veteránjaira, a kik a 
hetvenes években a haladásért harczoltak. Talán 
nekünk is vannak hibáink ; de legalább a tudomány 
emberei vagyunk ! Ezért is tettem magamévá az 
ön gyógykezelését s akarom tovább fejleszteni. 
Mert tudományos. (Leül a pamlag melletti székre.)

Emmy (az ajtóban, jelent). Doktor Blenkinsop. 
(Doktor Blenkinsop nagyon elüt a többiektől. 

Leri róla, hogy sohasem volt szerencséje. Rosszul 
táplált, rosszul öltözött ember, kopott és petyhüdt. 
Szemei között ránczokat rótt be a lelkiismeret, arcza 
pedig csupa ráncz az állandó anyagi gondtól, s ezek a 
ránczok annál is mélyebbek, mert valamikor jobb 
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napokat látott. Jómódú kollégáit üdvözli, mint kor
társuk s mint régi pajtásuk a klinikáról, habár most is 
küzdenie kell azzal a bizalmatlansággal, melyet a 
szegénység és az alsóbb társadalmi osztályokba való 
számkivetettség iránt éreznek az emberek.)

Ridgeon. Isten hozta, Blenkinsop.
Blenkinsop. Fogadja legalázatosabb szerencse- 

kívánataimat. Óh istenem ! Itt vannak mind a leg
nagyobb tekintélyek.

Bloomfield (leereszkedően, de nyájasan). Hogy 
van, Blenkinsop?

Blenkinsop. És Sir Patrick is? (Sir Patrick 
dörmög.)

Ridgeon. Ismeri Walpole-t, úgyebár?
Walpole. Jó napot.
Blenkinsop. Még eddig nem volt szerencsém. 

Az én nyomorúságos kis praxisomban nincs alkal
mam nagy emberekkel találkozni. Nem ismerek én 
senkit az egykori Szent Annabeli kollégákon kívül. 
(Ridgeonhoz.) Ön tehát Sir Colenso lett. Hogy érzi 
magát az ember ilyenkor?

Ridgeon. Eleinte butának. Ne is vegye észre. 
Blenkinsop. Szégyellem bevallani, hogy nekem 

sejtelmem sincs róla, miben áll az ön nagy fölfede
zése ; de azért szívből üdvözlöm, a régi jóidökre 
való tekintettel.

Bloomfield. De kedves Blenkinsop, hiszen maga 
valamikor nagyon rajongott a tudományért.

Blenkinsop. Óh valamikor sok egyéb kedv
telésem is volt. Valamikor két-három rend tisztes
séges ruhám is volt, s flanell-ingeim, a melyekben 
vasárnaponkint evezni jártam. Nézzen rám most: 
ez a legjobb ruhám, s karácsonyig ki kell tartania. 
Mit tegyek? Harmincz évvel ezelőtt avattak föl s 
azóta nem volt könyv a kezemben. Minden tudomá
nyomat elfelejtettem, hiába állítanám az ellenkezőjét. 
De nagy gyakorlatom van, klinikai gyakorlatom ; 
és végre is a betegágynál szerzett gyakorlat a 
fődolog.



Bloomfield. Kétségkívül, föltéve mindig, hogy 
helyes tudományos elmélettel rendelkezik, a mely- 
lyel ellensúlyozza a betegnél tett megfigyeléseit. 
A puszta gyakorlat magában véve semmit sem ér. 
Ha én magammal viszem a beteghez a kutyámat, 
ő is látni fogja, a mit én látok. De semmit sem fog 
tanulni belőle. Miért ? Mert nem tudományosan 
képzett állat.

Walpole. Mulatságos dolog, a mikor ti orvosok 
és nagy praktikusok, a klinikai gyakorlatról beszél
tek. Hiszen a betegágy mellett nem láttok egyebet, 
mint a pácziens külsejét. Nos hát, talán a bőrbeteg
ségeket kivéve, a beteg külsején soha sincsenek 
kóros elváltozások. Arra volna szükség, hogy naponta 
foglalkozzatok az emberek belsejével, erre pedig 
csakis a műtő-asztalon van alkalmunk. Tudom, hogy 
mit beszélek. Húsz esztendő óta működöm, mint 
sebész és mint speczialista, s egyetlenegy gyakorló
orvost sem láttam, a kinek jó diagnózisa lett volna. 
Állítsátok őket egy teljesen szimpla eset elé, s meg
állapítanak rákot, vagy arthritist, vagy appendici- 
tist, vagy más egyéb -itist, a mikor minden gyakor
lott sebész látja, hogy közönséges vérmérgezés esete 
forog fenn.

Blenkinsop. Az urak könnyen beszélnek ; de 
mit szólanának az én helyemben. A munkás-egyle
teket kivéve, összes páczienseim üzleti alkalma
zottak és boltos-legények. Nem lehetnek betegek, 
mert nincs pénzük. S ha kidőlnek, mit tehetek értük ? 
Önök elküldik a betegeiket St.-Moritzba vagy 
Egyptomba, rendelhetnek nekik lovaglást, auto
mobilozást, pezsgőt mindennap, hat hónapi levegő
változást és pihenést. Én ilyenformán akár egy szelet 
holdat rendelhetnék nekik az égről. S a mi a leg
rosszabb, magam is szegényebb vagyok, semhogy 
egészséges lehetnék olyan koszt mellett, minő az én 
jövedelmemből telik. Rossz a gyomrom és ez meg
látszik rajtam. Nem kelthetek bizalmat az emberek
ben. (Vigasztalamd ül le a pamlagva.)
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Ridgeon. Ne folytassa, Blenkinsop ; ez nagyon 
fáj nekem. Nincs tragikusabb dolog a világon, 
mint egy beteg doktor.

Walpole. No már ez igaz ; ez éppen olyan, 
mint mikor egy kopasz ember hajnövesztőt árúi. 
Hála Istennek, hogy sebész vagyok.

Bloomfield. Én sohasem vagyok beteg. Egy 
napig sem voltam beteg, a mióta élek. Csalás ezért 
tudok úgy szimpatizálni a betegeimmel.

Walpole, (érdeklődve). Micsoda? Maga sohasem 
beteg ?

Bloomfield. Soha.
Walpole. No ez érdekes. Azt hiszem, hogy 

magának nincs féregnyúlványa. Ha valamikor 
rosszul találná magát érezni, nagyon szívesen meg
vizsgálnám.

Bloomfield. Köszönöm, kedves kolléga, de mos
tanában nagyon sok a dolgom.

Ridgeon. A mikor ön belépett, Blenkinsop, 
éppen arról beszéltem, hogy tönkre dolgoztam 
magamat.

Blenkinsop. Talán praepotensnek fog tartani, 
hogy olyan nagy embernek, mint ön, tanácsot 
akarok adni, de utó végre is csak nagy gyakorlatom 
van és bizonyos vagyok benne, hogy ha minden
nap félórával reggeli előtt megennék egy font zöld- 
szilvát, az nagyon jót tenne önnek. A zöld szilva 
nagyon olcsó.

Bloomfield (bátorítva). Nagyon okos beszéd, 
Blenkinsop ; igazán, nagyon okos beszéd. Örömmel 
hallom, hogy ön is ellensége a gyógyszereknek. (Sir 
Patrick dörmög.) (Ravaszul.) Aha ! Haha ’. Persze, 
a kandalló mellől a karosszékből csahol a régi iskola 
s védi a patikaszereket? Ah, higyje el, Paddy, a 
világ sokkal egészségesebb lenne, ha Angliában min
den patikát lerombolnának. Nézze meg az ujságo-
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kát. Tele vannak botrányos hirdetésekkel, csupa 
szabadalmazott szerekről. Rendszeres kuruzslás és 
mérgezés nagyban és kicsinyben. Nos, hát ki a 
hibás? Mi vagyunk a hibásak. Mondom, hogy mi 
vagyunk a hibásak. Mi adunk példát. Mi terjesztjük 
a babonát. Mi tanítottuk ki a népet, hogy higyjen az 
orvosságos fiaskókban, s most egyenesen a droguis- 
tákhoz mennek, ahelyett, hogy az orvoshoz fordul
nának.

Walpole.' Tökéletesen igaz. Én tizenöt év óta 
nem írtam receptet.

Bloomfield. A gyógyszerek csak eltüntetik a 
symptomákat, de nem irtják ki a bajt. Minden beteg
ségnek legigazibb gyógyszere maga a természet. 
Természet és tudomány együtt járnak. Sir Patrick, 
higyje el nekem, habár ön nem így tanulta. A ter
mészet a fehér vértestecskéket, a hogy önök nevezik 
— a phagocytákat, ahogy mi nevezzük őket — 
képessé tette arra, hogy minden betegség csiráit 
fölfalják, és elpusztítsák. És utóvégre is minden 
betegség gyógyításának egyetlen igazi tudományos 
módja van, szaporítani a fehér vértestecskéket. 
Szaporítsuk a fehér vértestecskéket. A gyógyszer 
merő agyrém. Találjuk meg a betegség baciUusát, 
preparáljunk belőle megfelelő antitoxint, fecsken
dezzük be háromszor naponta, negyedórával étkezés 
előtt, és mi lesz az eredmény? Szaporítottuk a 
phagocytákat s azok fölfalják a bacillusokat. S a 
beteg meggyógyul, föltéve, hogy a baj nincs nagyon is 
előrehaladott stádiumban. Az én felfogásom szerint 
Ridgeon fölfedezésének ez a lényege.

Sir Patrick (álmodozón). A hogy itt ülök, mintha 
csak megint az én szegény, öreg, édesapámat hal
lanám.

Bloomfield (fölkel; álmélkodva). Az édesapját? 
De kedves Sir Patrick, hiszen az édesapja minden
esetre öregebb volt önnél.

Sir Patrick. S majdnem szóról-szóra azt mondta,
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a mit most ön mondott. Le a gyógyszerekkel ! Éljen 
az oltás.

Bloomfield. Oltás ’. Ön a himlőoltást gondolja?
Sir Patrick. Azt. Otthon, szűk családi körben 

az édesapám mindig azt szokta mondani, hogy a 
himlőoltás nemcsak himlő ellen jó, hanem mindenféle 
láz ellen.

Bloomfield (roppant érdeklődéssel és izgalommal). 
No, Ridgeon, hallotta? Sir Patrick, ki sem mond
hatom, hogy mennyire fölizgat, a mit ön most 
elmondott. Az ön édesapja, sir, megelőzte az én föl
fedezésemet. Hallja csak Walpole, Blenkinsop : egy 
pillanatnyi figyelmet kérek. Nagyon fogja önöket 
érdekelni. Én is véletlenül jöttem rá. A kórházban 
közvetlenül egymás mellett volt egy tifuszesetem 
meg egy merevgörcs-esetem; egy templomszolga 
meg egy misszionárius ’. Képzeljék el a két szegény 
ördög helyzetét. Hogy lehessen egy templomszolga 
tífusszal méltóságteljes ? Hogy lehessen egy misszio
nárius merev állkapoccsal ékesszóló? Kizárt dolog ! 
Nos hát én beszereztem néhány adagot Ridgeon 
tifusz-antitoxinjából és egy tubussal Muldoleys 
merevgörcs-szérumából. De a misszionárius egy 
rohamában mindent lesöpört az asztalomról ; én 
mindent visszaraktam a helyére, de a Muldoleys és 
Ridgeon szérumát összecseréltem. Ennélfogva a 
tifuszos beteget merevgörcs-szérummal oltottom be 
s a merevgörcsöt a tífusz szérumával kezeltem. 
(A doktorok nagy konsternácziőval nézik egymást.) 
Nos hát, mindaketten meggyógyultak. Mindaketten 
meggyógyultak. Egy kis gyönge vitustánczot le
számítva, a misszionárus olyan egészséges, mint 
volt; a templomszolga pedig sokkal egészségesebb, 
mint valaha.

Blenkinsop. Én is tudok ilyen esetekről. Nem 
tudjuk megmagyarázni.

Bloomfield (szigorúan). Blenkinsop : a tudomány 
mindent meg tud magyarázni. Mit tettem én ? Talán 
tehetetlenül ölbe raktam a kezemet s így szóltam :
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az esetet nem tudjuk megmagyarázni? Nem és 
százszor nem. Leültem és gondolkodni kezdtem. 
Azt kérdeztem magamtól, hogy miért nem halt meg 
a misszionárius tífuszban, a mikor a merevgörcs 
szérumával oltottam be, s a templomszolga pedig 
merevgörcsben, mikor tífusz ellen gyógyítottam ? 
Ez önnek való probléma, Ridgeon. Gondolkozzék, 
Sir Patrick. Törje a fejét, Blenkinsop. Vizsgálja meg 
a dolgot elfogultság nélkül, Walpole. Miben áll 
tulajdonképpen az antitoxin hatása? Egyszerűen 
stimulálja a phagocytákat. Nagyon helyes. De 
mihelyest a phagocytákat stimuláljuk, tökéletesen 
egyre megy, hogy milyen szérummal érjük el ezt a 
czélt. Haha! Mi? Pedzik már? Fölfogják? Attól a 
pillanattól fogva össze-vissza használtam a legkülön
bözőbb fajtájú szérumokat, teljesen kielégítő ered
ménynyel. Beoltottam a kis princzet az ön szérumá
val, Ridgeon, mert azt akartam, hogy ön emelked
jék, de már két évvel ezelőtt megkoczkáztattam a 
kísérletet, hogy egy vörhenyesetben a Pasteur veszett- 
ségi szérumát használtam; s fölségesen bevált. Elő
segítette a fehér vértestecskék szaporodását s a 
fehér vértestecskék elvégezték a többit. íme, ezért 
vallotta Sir Patrick édesatyja, hogy a beoltás minden
féle lázat megszüntet. Stimulálta a fehér vértestecs- 
kéket. (Beleveti magát a székébe, mint a kit diadala 
kifárasztott és mosolyogva néz le a többiekre.)

Emmy (be kandikálva). Mr. Walpole, itt az 
automobilja és Sir Patrick lovai megbokrosodtak 
tőle ; azért hát jöjjön hamar.

Walpole. Isten vele, Ridgeon.
Ridgeon. Isten vele. Hála és köszönet.
Bloomfield. Érti már az álláspontomat, Walpole ? 
Emmy. Egy perczet sem késhetik, Sir Ralph. 

Ha nem jön, a lovak betörnek az udvarba.
Walpole. Megyek már (Bloomfieldhez.) Az ön 

álláspontja téves ; a mit a phagocytákról mond, 
merő badarság ; egytől-egyig vérmérgezési esetek, s 
nincs más orvosság, csakis a kés. Pá, pá, Sir Paddy.
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Nagyon örültem a szerencsének. Mr. Blenkinsop. 
Gyerünk, Emmy. (Kimegy. Emmy utána.)

Bloomfield (komoran). Walpole nem elég intel
ligens. Csak sebész. Csodálatosan operál, de utóvégre 
is, mi egy operáczió ? Puszta kézügyesség. A helyzet 
ura mégis csak áz agy velő — az agy velő. Féreg
nyulvány? Üres beszéd. Nincs is olyan szerv. Nem 
egyéb, mint lényegtelen hártya-csomósodás, a mely 
talán az emberek két és félszázalékánál fordul elő. 
Persze, Walpole érdekében örülök, hogy ez az ope
ráczió divatba jött, mert igazán nagyon kedves, jó 
fiú ; meg aztán ahogy mindig mondom is az embe
reknek, ez az operáczió senkinek sem árt, sőt tapasz
taltam, hogy egy kemény londoni szezon után az 
operáczióval járó idegrázkódás s utána kétheti 
nyugalom az ágyban, nagyon jót tesz az embereknek, 
de azért mégis csak hallatlan svindli. (Fölkel.) No, 
de most már indulnom kell. Isten vele, Paddy. (Sir 
Patrick dörmög.) Jó napot, jó napot. Isten vele, 
kedves Blenkinsop. Isten vele I Isten vele, Ridgeon. 
Ne nyugtalankodjék az egészsége miatt; most már 
tudja, hogy mit kell tennie : ha lusta a mája, egy 
kis higany sohasem árt. Ha izgatott, szedjen brómot. 
Ha nem használ, egy kis szíverősítőt: foszfort és 
strychnint. Ha nem tud aludni, trionalt, trionalt, 
trión . . .

Sir Patrick (szárazon). Es semmiféle gyógyszert, 
Colly, el ne feledje . . .

Bloomfield. Hát persze, hogy nem. Nagyon jól 
mondja, Sir Patrick. Kivételes esetekben, nem mon
dom ; de rendszeresen soha. Mindenesetre kerülje 
a patikát.

Ridgeon (az ajtóig kíséri). Fogom. S köszönet a 
kitüntetésért. Isten vele.

Bloomfield (az ajtóban megáll). Igaz, miféle 
pácziense van itt ?

Ridgeon. Hogy-hogy?
Bloomfield. Odalenn. Bájos asszony. Tüdő

bajos férj.
Az orvos dilemmája. 3



Ridgeon. Még mindig itt van ?
Emmy (benéz). Jöjjön, Sir Ralph: a feleség- 

várja a kocsiban.
Bloomfield (egyszerre kijózanodva). Óh, Isten 

vele ! (Ki siet.)
Ridgeon. Emmy, az az asszony még mindig 

itt van? Hát mondja meg neki egyszer és minden
korra, hogy nem fogadhatom és nem akarom fogadni.

Emmy. Óh, neki nem sietős ; elvár akármeddig. 
(Kimegy.)

Blenkinsop. Nekem is mennem kell; minden 
félóra, a melyet praxison kívül töltök, 18 pennymbe 
kerül. Isten önnel, Sir Patrick.

Sir Patrick. Isten önnel ’ Isten önnel!
Ridgeon. Jöjjön el hozzám lunchre valame

lyik nap.
Blenkinsop. Nem tehetem, kedves barátom; aztán 

meg egy hétre elszoknám a rendes kosztomtól. De 
azért köszönöm.

Ridgeon (akit bánt Blenkinsop szegénysége). 
Semmitsem tehetek magáért?

Blenkinsop. Ha van egy régi, elviselt frakkja — 
tudja a mi önnek régi, az nekem vadonat uj volna — 
gondoljon rám, ha majd legközelebb megint kiselej
tezi a ruhatárát. Isten vele. (Elsiet.)

Ridgeon. Szegény ördög ! (Sir Patrickhoz for
dulva.) Hát ezért kaptam nemességet ’ És ez az 
orvos hivatása !

Sir Patrick. Még pedig nagyon szép hivatás, édes 
fiam. Ha maga olyan jól ismerné a pácziensek babo
náit és tudatlanságát, mint én, azon bámulna, hogy 
nem fél annyit érünk, mint a mennyit érünk.

Ridgeon. Mi nem testület vagyunk, hanem 
összeesküvő banda.

Sir Patrick. Minden hivatás összeesküvés a 
laikusok ellen. És nem lehet mindenki genie, mint 
maga. Minden bolond lehet beteg ; de nem minden 
bolond lehet jó doktor ; így hát nincs is elég jó 
doktor a világon. De meg aztán, édes fiami Coly,
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Bloomfield kevesebb embert küld a másvilágra, 
fnint maga.

Ridgeon. Nagyon meglehet. De mégis csak tud
nia kellene, hogy mi a különbség a himlönyirok 
oltóanyag meg az antitoxin között. Elősegíteni a 
fehér vértestecskék képződését! De hiszen a himlő 
oltásnak semmi köze a phagocytákhoz. Ez teljesen 
fonák, reménytelenül és veszedelmesen fonák fel
fogás ’ Annak az embernek egy tubus szérumot 
adni a kezébe, gyilkolás — tisztára gyilkolás.

Emmy (megint bejön). Sir Patrick, hát meddig 
álljanak még azok a lovak a légvonatban odalenn?

Sir Patrick. Mi köze hozzá, vén hárpia?
Emmy. No, no csak lassan. Ne én rajtam töltse 

ki a mérgét. Aztán itt az ideje, hogy Colly munká
hoz lásson.

Ridgeon. Viselje magát tisztességesen, Emmy. 
Menjen ki.

Emmy. Én már akkor is tudtam, mi a tisztes
séges viselkedés, amikor magát megtanítottam rája. 
Ismerem én a doktorokat: összeülnek és önmagukról 
beszélnek, ahelyett, hogy a szegény betegeikkel 
törődnének. Én azt is tudom, hogy mi a ló. Én 
falun nevelkedtem. Kérem, legyen olyan jó és jöjjön.

Sir Patrick. No jól van, jól van. Isten vele, 
Colly. (Vállára ver Ridgeonnak és kimegy, az ajtóban 
megfordul egy pillanatra, elgondolkozva nézi Emmyt 
s aztán mélységes meggyőződéssel mondja.) De az 
már szent igaz, hogy maga egy csúnya, vén boszor
kány.

Emmy (mély megbotránkozással, utána kiabál): 
Maga sem szebb. (Ridgeonhoz, izgatottan.) Nincs 
modoruk : azt hiszik, hogy nekem minden goromba
ságot el kell tűrnöm tőlük, s maga még biztatja 
őket. Majd ellátom én a dolgukat. Hát mi lesz : 
bebocsáthatom-e azt a szegény teremtést vagy sem ?

Ridgeon. Már tizenötször mondtam, hogy nem 
fogadok senkit. Küldje el.

3*
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Emmy. Unom már mindig azt hallani, hogy 
küldjem el. Miről jó az neki?

Ridgeon. Dühbe akar hozni, Emmy ?
Emmy (hirtelenkedve). No nézze: fogadja őt 

egy perczre, az én kedvemért. Legyen jó gyerek. 
Két és fél shillinget adott nekem. Azt hiszi a sze
gény, hogy az ura' élete-halála azon fordul meg, 
hogy beszélhet-e magával.

Ridgeon. Két és fél shillingre becsüli az ura 
életét ?

Emmy. Óh, szegény kis madaram, nincs több 
pénze. Persze, a többiek, azok a haszontalan nő
személyek félguineát is adnak, csakhogy beszélhes
senek magukról. Majd meglátja, hogy egész nap jó 
kedve lesz, mert jót cselekszik, ha fogadja. Külön
ben is abból a fajtából való, amelyet maga szeret.

Ridgeon. Nem is járt olyan rosszul. Két és fél 
shillingért konzultálta Sir Ralph Bloomfield Boning- 
tont és Cutler Walpolet. Ez már magában véve is 
hat fontot ér. Aztán valószínűleg Blenkinsopot is 
konzultálta : ez megint tizennyolez penny.

Emmy. Hát fogadja, az én kedvemért.
Ridgeon. Küldje be és kösse fel magát. (Emmy 

elégedetten kiröhög. Ridgeon kiszól.) Redpenny.
Redpenny (megjelenik az ajtóban). Parancsol?
Ridgeon. Egy beteget kell fogadnom. Ha öt 

percz múlva is itt volna még, szóljon be, hogy sür
gősen hívnak a kórházba. Érti, gyöngéd ezélzás itt 
nem lesz elegendő.

Redpenny. Rendben van. (Eltűnik.)
(Ridgeon a tükörhöz megy s megigazítja a nyak

kendőjét. )
Emmy (jelent). Mrs. Doobidad. (Ridgeon elmegy 

a tükör mellől az Íróasztalához.)
(A hölgy belép. Emmy kimegy és beteszi az ajtót. 
Ridgeon, aki hozzáférhetetlen és meglehetősen rideg 
hivatalos ábrázatot vett föl, a hölgy felé fordul s hely- 
lyel kínálja meg a pamlagon Mrs. Dubedatról min- 



den fentartás nélkül be kell ösmerni, hogy roppant 
szimpatikus fiatal asszony. Van benne valami a vad 
teremtések bájából és regényessé géböl, de párosulva 
az igazi úriasszony elegáncziájával és méltóságával. 
Ridgeon, aki szerfölött fogékony a női szépség iránt, 
ösztönszerüleg védelmi állásba helyezkedik s még ride
gebb modort erőltet magára. Az a benyomása, hogy 
a hölgy jól van öltözve ; de viszont olyan termete van, 
hogy minden ruha jól állana rajta. Viselkedése mes
terkéletlen előkelőségre vall, mint akit soha életében 
nem kinoztak társadalmi pozícióját illetőleg azok a 
kétségek és aggályok, melyek a középosztálynak olyan 
nagy lelki gyötrelmeket okoznak. Magas, erőteljes, 
karcsú : fekete haja úgy van fésülve, hogy sem egy 
madárfészekhez, sem pedig egy bohócz parókájához 
nem hasonlít, ámbár a divat éppen e két ideál között 
bukdácsol: feltűnően apró, sötéten árnyalt szemei 
vannak, s az arczkifejezése hihetetlenül megváltozik, 
ha a szemei kigyútnak vagy tágra nyílnak. Beszédjé
ben van valami fojtott indulatosság, mozdulatai gyor
sak : e pillanatban halálos félelem gyötri. Mappa 

van a kezében.)
Mrs. Dubedat (halk, könyörgő hangon). Doktor 

úr . . .
Ridgeon (röviden). Kérem. Mindenekelőtt ki 

kell jelentenem, hogy semmit sem tehetek önért. 
Rengeteg dolgom van. Ki is üzentem ezt önnek öreg 
cselédemmel. De ön nem érte be ezzel a válasszal.

Mrs. Dubedat. Nem érhettem be.
Ridgeon. Megvesztegette a cselédemet.
Mrs. Dubedat. Én . . .
Ridgeon. Nem tesz semmit. Kikunyorálta, hogy 

fogadjam önt. Jó, de nekem igazán el kell hinnie, 
hogy legjobb akarattal sem vállalhatok több új 
beteget.

Mrs. Dubedat. Doktor úr, meg kell mentenie a 
férjemet. Kell. Majd elmondom, miért és ön is be 
fogja látni, hogy meg kell mentenie. Ez nem min-
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dennapi eset, nem olyan, mint a többi. Nem olyan 
ő, mint más közönséges ember, higyje el, hogy nem 
olyan. Be fogom önnek bizonyítani. (A mappájába 
nyúl.) Nézze meg, amit hoztam. És ön megmentheti. 
Az újságok azt írják, hogy megmentheti.

Ridgeon. Mi a baja — tüdővész?
Mrs. Dubedat. Igen. A bal tüdeje . . .
Ridgeon. Jó, a többit már úgyis tudom.
Mrs. Dubedat. Ön meg tudja gyógyítani, csak 

akarnia kell. Úgy-e igaz, hogy meg tudja gyógyí
tani? (Nagy nyugtalansággal.) Óh kérem, feleljen.

Ridgeon (komoly intelemmel a hangjában). De 
most nyugodt lesz úgy-e bár és uralkodni fog magán ?

Mrs. Dubedat. Igen. Bocsánatot kérek. Tudom, 
hogy nem volna szabad — (megint visszaesik). Óh 
kérem, mondja, hogy megmentheti és akkor nyu
godt leszek.

Ridgeon (felfortyanva). Nem vagyok én csoda
doktor ; ha maga csodaszereket akar, forduljon 
olyan emberekhez, akiknek az a mesterségük. (Maga 
is elrösteli, hogy milyen hangon szólt s erőt vesz ma
gán. ) Van azonban a klinikámon tíz tüdővészes 
betegem, akiknek az életét azt hiszem meg tudom 
menteni.

Mrs. Dubedat. Hála Istennek !
Ridgeon. Megálljunk csak. Képzelje a dolgot 

úgy, hogy ez a tíz beteg tíz hajótörött ember egy 
tutajon . . . amely éppen akkora, hogy a tíz ember 
megmenekülhet rajta . . . többet már nem bír el. 
Ekkor oldalt még egy fej bukkan fel a hullámok
ból. Még egy ember esdekel, hogy vegyék fel. Kö
nyörög a tutaj kormányosának, hogy mentse meg. 
De ezt csakis úgy teheti meg a kormányos, ha a tíz 
közül egyet letaszít a tutajról s a vízbe löki, hogy 
helyet csináljon a jövevénynek. És maga ugyanezt 
kéri tőlem.

Mrs. Dubedat. De hogy lehet az? Nem értem. 
Mindenesetre —

Ridgeon. Becsületszavamra, higyje el, hogy úgy
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van, ahogy mondtam. Az asszisztenseim, az egész 
személyzetem és magam is teljes gőzerővel dol
gozunk. Megteszünk minden lehetőt. A kezelés tel
jesen új dolog ; sok időt, áldozatot, ügyességet kíván ; 
mindebből nem telik már új betegre. A mi tíz bete
günk csupa kiválasztott ember. Tudja-e, mit jelent 
az, hogy kiválasztottak?

Mrs. Dubedat. Kiválasztottak? Nem, nem értem.
Ridgeon (szigorúan). Kell, hogy megértse. Meg 

kell értenie és bele kell nyugodnia. A tíz beteget 
illetőleg minden egyes esetben meg kellett vizsgál
nom, nemcsak azt, hogy meg lehet-e menteni az 
illetőt, hanem, hogy érdemes-e megmenteni. Ötven 
ember közül választottuk ki őket s negyvenet 
halálra kellett Ítélnünk. Ezek közül nem egynek volt 
fiatal felesége és neveletlen gyermeke. Es hogyha 
súlyos helyzetükre tekintettel lehettünk volna, tíz
szer is meg kellett volna mentenünk őket. Meg 
vagyok róla győződve, hogy az ön esete is súlyos. 
Látom, a szeme tele van könnyel. (A hölgy gyorsan 
letörli a könnyeit.) Tudom, hogy mihelyest elhallga
tok, ön rögtön kérni, könyörögni, jajveszékelni fog ; 
de ez teljesen hiábavaló. Forduljon más orvos
hoz.

Mrs. Dubedat. Tud ön olyan orvost, aki ismeri 
az ön titkát?

Ridgeon. Nekem nincs titkom. Én nem vagyok 
kuruzsló.

Mrs. Dubedat. Bocsánatot kérek : nem akartam 
sérteni a szavammal. Nem tudom, hogyan beszéljek 
önnel. Kérem, ne vegye zokon.

Ridgeon (kissé röstelkedve). Jó, jó, nem tesz 
semmit. ( Kissé lecsillapodik és leül.) Igazán, bolondo
kat beszélek ; mert utóvégre mégis csak kuruzsló 
vagyok, diplomás kuruzsló. Csakhogy a fölfedezésem 
nincs szabadalmazva.

Mrs. Dubedat. így hát bármely más doktor meg
gyógyíthatja a férjemet. De hát akkor miért nem 
teszik meg? Hiszen már annyival próbálkoztam, 



annyit áldoztam érte. Csak legalább más doktort 
mondana.

Ridgeon. Ebben az utczában minden ember 
orvos. De rajtam és azon a pár emberen kívül, akik 
az én kezem alatt vannak a kórházban, senkisem 
tud bánni az opsoninnal. Csakhogy mi túl vagyunk 
terhelve. Sajnálom, de egyebet nem mondhatok. 
(Fölkel.) Jó napot!

Mrs. Dubedat (nagy kétségbeesésében hirtelen 
kivesz néhány rajzot a tárczából.)' Doktor úr, nézze 
meg ezt. Ön ért a rajzokhoz. Nagyon szép rajzok 
vannak az előszobájában. Nézze meg ezeket. Ő raj
zolta.

Ridgeon. Ugyan minek nézzem meg. (De azért 
mégis megnézi.) Hű ! (Az ablakhoz visz egyet és tanul
mányozza.) Igen, ez már valami. Nagyon kitűnő 
dolgok. Nincsenek befejezve, ugy-e bár?

Mrs. Dubedat. Olyan hamar kifárad. De látja, 
ugy-e, hogy milyen geniális? Látja, hogy érdemes 
megmenteni. Óh, doktor úr, én azért lettem a fele
sége, hogy hozzáfoghasson valamihez ; elég pénzem 
volt, hogy átsegítsem a kezdet nehézségein, az első 
esztendőkön, — hogy járhasson a maga útján, a míg 
elismerik a tehetségét. Mint modell is hasznára 
voltam : a mit rólam festett, mind gyorsan elkelt.

Ridgeon. Van itt azokból?
Mrs. Dubedat (egy másik lapot vesz ki). Csak ez 

az egy 1 Ez volt az első.
Ridgeon (elnyeli a szemével). Gyönyörű! De 

miért nevezi Jenniférnék?
Mrs. Dubedat. Jennifer a nevem.
Ridgeon. Furcsa név.
Mrs. Dubedat. Corn wallban nem az. Odavaló 

vagyok. Jennifer annyi, mint az önök Guinevereje.
Ridgeon (bizonyos gyönyörűséggel ismétli a 

nevet). Guinevra : Jennifer. (Megint a rajzot nézi.) 
Igen ; igazán gyönyörű munka. Bocsánat, szabad 
tudnom, mi az ára? Megvenném.

Mrs. Dubedat. Óh, legyen az öné. Az én tulaj -
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donom. Nekem adta. Legyen az öné. A többi is 
valamennyi. Vegyen el mindent, ne kérjen semmit, — 
csak mentse meg. Ön megteheti, megteszi, kell, hogy 
megtegye.

Redpenny (nagy ijedtséggel beront). Éppen most 
telefonoztak a kórházból, hogy menjen át tüstént, 
— egy beteg haldoklik. A kocsi a kapú előtt vár.

Ridgeon (türelmetlenül). Ah, ostobaság 1 Menjen 
ki. (Boszusan.) Mi jut eszébe, hogy ilyenkor 
háborgat ?

Redpenny. De —
Ridgeon. Elég 1 Nem látja, hogy dolgom van. 

Távozzék.

(Redpenny megrökönyödve távozik.)
Mrs. Dubedat (fölkel). Kérem, doktor úr, még 

csak egy pillanatra, mielőtt elmegy.
Ridgeon. Üljön le. Nincs semmi baj.
Mrs. Dubedat. De az a beteg. Hiszen azt mondta, 

hogy meghal.
Ridgeon. Óh, ezalatt már meg is halt. Nem 

tesz semmit. Üljön le.
Mrs. Dubedat (inkább leroskad, mint leül). Mi 

önnek egy emberélet? Nap-nap mellett szemeláttára 
halnak meg emberek.

Ridgeon (csillapítja). Ostobaság ! Nincs semmi 
baj. Én hagytam meg neki, hogy jöjjön be s jelentse, 
hogy; várnak. Azt hittem, hogy ön terhemre lesz.

Mrs. Dubedat (a kit bánt ez a hamisság). Óh ! 
Ridgeon (folytatva). Ne vágjon olyan ijedt 

arczot ; nem haldoklik senki.
Mrs. Dubedat. De igen, a férjem.
Ridgeon (ös&sesmfi magát). Ah igen, a férjéről 

megfeledkeztem. Nagyon komoly dolog, amit kíván.
Mrs. Dubedat. Csak annyit kérek, hogy mentse 

meg egy nagy ember életét.
Ridgeon. Azt kívánja tőlem, hogy öljek meg 

egy másik embert az ő kedvéért; mert ha csak-



42 

ugyan fölveszek egy új beteget, a régiek közül egyet 
okvetlenül más orvosra kell bíznom. Én ettől sem 
riadok vissza. Már megtettem egyszer és megtehe
tem újra, ha meg tud győzni arról: hogy az ő élete 
értékesebb, mint a leghitványabb a tíz között, a 
kiket meg akarok menteni. De előbb meg kell erről 
győznie.

Mrs. Dubedat. Ezek az ő rajzai; s ezek nem is 
a legjobbak — közel se járnak a legjobbakhoz. De az 
igazán jókat nem hoztam el; nagyon kevés ember
nek tetszenek ; huszonhárom éves ; előtte még az 
egész élet. Megengedi, hogy idehozzam? Nem akarna 
beszélni vele? Hogy a saját szemével győződnék 
meg ?

Ridgeon. Megengedi az állapota, hogy eljöjjön 
Richmondba s a Star and Garter-ben ebédelj en velünk ?

Mrs. Dubedat. Óh, hogyne. Miért?
Ridgeon. Megmondom. Ä kitüntetésem örömére 

ebédet adok régi kollégáimnak — a kitüntetésről 
valószínűleg olvasott az újságokban.

Mrs. Dubedat. Óh igen. Hiszen így lettem figyel
messé önre.

Ridgeon. Csakis orvosok lesznek ott. Tulajdon
képpen legénylakomának kellene lennie. Én tudni
illik agglegény vagyok. Ha elvállalná a háziasszony 
szerepét s magával hozná a férjét, akkor ő megismer
kedhetnék velem : s megismerkedhetnék egyúttal a 
leghíresebb orvosokkal; ott lesz Sir Patrick Culler, 
Sir Ralph Bloomfield Bonington, Cutler Walpole 
és még mások. Én az esetet előadom nekik s majd 
közösen elhatározzuk, hogy mi történjék vele. Eljön?

Mrs. Dubedat. Igen, hogyne, ott leszek. És kö
szönöm, köszönöm. És hozzam el egy pár rajzát? 
A melyek igazán jók?

Ridgeon. Igen. Majd holnap tudatom önnel a 
napot. Hagyja itt a czímét.

Mrs. Dubedat. Köszönöm, köszönöm. Olyan 
bodoggá tett: tudom, hogy ön bámulni és szeretni 
fogja. Itt a czímeim (Átadja neki a névjegyét.)
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Ridgeon. Köszönöm. (Csenget.)
Mrs. Dubedat (zavartan). Mit is — igen — izé — 

azt akartam —
Ridgeon. Mi a baj?
Mrs. Dubedat. Mivel tartozom önnek?
Ridgeon. El is felejtettem. Mondjuk, hogy az 

egész kezelésért mindenestül a kedvencz modelljének 
egy szép portréje.

Mrs. Dubedat. Ön igazán nagylelkű. Köszönöm. 
Tudom, hogy meg fogja gyógyítani. Isten vele.

Ridgeon. Rajta leszek. Isten vele. (Megrázzák 
egymás kezét.) Igaz, tudja-e, hogy a tüdővész ragá- 
lyos? Remélem, hogy vigyáz magára, a hogy kell.

Mrs. Dubedat. Nehéz volna elfelejtenem. A fo
gadókban úgy bánnak velünk, mint bélpoklosokkal.

Emmy (az ajtóban). Nos, drágám, hát sikerült 
a lelkére beszélni?

Ridgeon. Igen. Vigyázzon az ajtóra s fogja be 
a száját.

Emmy. Jó fiú maga. (Kimegy Mrs. Dubedattal.)
Ridgeon (egyedül). Ingyen kezelés. Biztos siker. 

(V agyot sóhajt.)



MÁSODIK FELVONÁS.

Ebéd után a Star and Garter- Hotel terr aszán Richmond- 
ban. Felhőtelen nyári éjszaka ; a csöndet nem zavarja 
semmi, kivéve néha-néha egy távoli vonat füttyét vagy 
azokat az egyenletes evezőcsapásokat, a melyeknek zaja 
az alant folyó Temzéről hatol fel. Az ebédnek vége és 
nyolcz szék közül három üres. Sir Patrick az asztal főn 
ül Ridgeonnal, hátat fordítva a kilátásnak. Velük 
szemben két szék üresen áll. Jobbra tőlük először egy 
üres szék áll, azután egy másik, a melyen Bloomfield 
alaposan elhelyezkedett s kényelmesen sütkérezik a 
holdfényben. Balra tőlük Schutzmacher és Walpole. 
Jobbra tőlük, Bloomfield mögött, a hotel bejárata. 
Az öt ember szótlanul élvezi kávéját és czigaretjét; 
nagyon jóllaktak és ittak is egy kicsit. Mrs. Dubedat, 
útrakészen belép. Mind fölkelnek, Sir Patrickot kivéve. 
Mrs. Dubedat leül egy üresen álló székre, az asztal 
végén, Bloomfield mellé ; az urak visszaülnek a helyükre.

Mrs. Dubedat (belépve). Louis mindjárt itt lesz ; 
csak megtanítja dr. Blenkinsopot telefonozni. (Leül.) 
Úgy sajnálom, hogy már mennünk kell. Vétek ezért 
a gyönyörű éjszakáért. Olyan jól éreztük magunkat.

Ridgeon. Nem hinném, hogy még egy félórácska 
megártana Dubedat úrnak.

Sir Patrick. Ej, ej, Colly ! Ne mondjon már 
ilyet. Vigye haza a férjét, Mrs. Dubedat; fektesse 
le, még lehetőleg tizenegy óra előtt.

Bloomfield. Igen, igen. Ágyba vele tizenegy előtt. 
Nagyon helyes, nagyon helyes. Igazán sajnáljuk, 
nagyságos asszonyom, de ha Sir Patrick kimond 
valamit, az törvény.
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Walpole. Elviszem önöket az autómon.
Sir Patrick. Nem ! Szégyelje magát, Walpole. 

Vigye el Dubedat urat és Dubedatnét az állomásra, 
az éppen elegendő lesz nyitott kocsiban, éjnek idején.

Mrs. Dubedat. Óh igen, legjobb lesz, ha vonaton 
megyünk.

Ridgeon. Mrs. Dubedat, nagyon kellemesen 
töltöttük önnel az estét.

Walpole. Nagyon kellemes volt.
Bloomfield. Bűbájos. Elragadó. Feledhetetlen ’
Mrs. Dubedat (félénken, aggodalommal). S mi a 

véleményük Louisról? Vág talán nem is volna 
szabad kérdeznem.

Ridgeon. Nem volna szabad ! Ugyan ! Mind
nyájan el vagyunk ragadtatva.

Walpole. El vagyunk bájolva.
Blomfield. Nagyon örülök, hogy megismerked

hettem vele. Szerencsének tartom, mondhatom, hogy 
szerencsémnek tartom.

Sir Patrick (dörmög).
Mrs. Dubedat (hirtelen). Sir Patrick, önnek nem 

ez a véleménye róla?
Sir Patrick (udvariasan). Nagyon bámulom a 

raj zait.
Mrs. Dubedat. Igen ... de úgy értem —
Ridgeon. Hogy teljes legyén a boldogsága, 

Mrs Dubedat : megérdemli, hogy megmentsük. Meg 
kell őt mentenünk s meg is fogjuk menteni.
(Mrs. Dubedat fölkel, boldogan, hálásan, megkönnyeb
bülten sóhajtozik. Sir Patrick és Schutzmacher kivéte

lével mind fölkelnek és csillapítják.)
Blomfield. Hogyne, hogy — ne.
Walpole. Föltéve, hogy tudja, mit kell tennie, 

nincs komoly nehézség.
Mrs. Dubedat. Óh, nem hálálhatom meg soha ! 

Mától fogva boldog lehetek — végre. Önök nem 
tudják, hogy én most mit érzek.
(Könnyezve leül. Köréje gyűlnek és vigasztalják.)
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Bloomfield. Kedves asszonyom ; no, no ; no ; 
no ; (nagyon meggyőzően) no ; no.

Walpole. Ne törődjék mivelünk. Csak sírja ki 
magát.

Ridgeon. Nem ; ne sírjon. Jobb, ha a férje nem 
tudja meg, hogy róla beszéltünk.

Mrs. Dubedat (gyorsan összeszedi magát). Igen, 
persze, hogy jobb. Ne törődjenek velem. Milyen 
nagyszerű, ha valaki orvos lehet. (Nevetnek.) Óh ne 
nevessenek. Önök nem tudják, hogy mit tettek 
értem. A mai napig nem tudtam, hogy milyen halálos 
rettegésben éltem — s hogy már régóta rettegtem a 
legrosszabbtól. Sohasem mertem bevallani magam
nak. De most, hogy felszabadultam — most már 
tudom, hogy mi volt az.
(Louis Dubedat, jön ki a hotelből felsőkabátban, a 
nyakára csavart shawllal. Huszonhárom éves, czingár 
fiatal ember. Külsejére valódi suhancz, nagyon csinos, 
de azért nem férfiatlan. Buzavirágszín szemei vannak 
s minden embernek egyenesen a szeme közé néz, olyan 
nyilt mosolylyal, a mely nagyon megnyerő. Ámbár 
csupa ideg, finom a megfigyelése és gyors a felfogása, 
egy csöppet sem félénk. Fiatalabb mint Jennifer; 
de azért úgy gyámkodik felette, mintha ez magától 
értetődnék. A doktorok éppenséggel nem hozzák zavarba. 
Sir Patrick tekintélyes kora, Bloomfield méltóságos 
viselkedése a legcsekélyebb hatással sincs reája ; olyan 
természetes a viselkedése, mint egy macskáé. Ügy 
jár-kel az emberek között, mint a legtöbb ember élet
telen tárgyak között, ámbár ezúttal igazán kedves akar 
lenni. Mint azoknak az embereknek, a kiknek a tapin
tatosságában bátran meg lehet bízni, ő neki is örül 
mindenki, ha megjelenik; művészi erejénél fogva, 
hogy mindig a fantáziára apellál, mindenféle jótulaj
donságot és képességet tud, magáról elhitetni, akár 

megvannak benne, akár nem.)
Louis (Ridgeon széke mögött, a keztyüit húzza fel). 

No, Jinny-Gwinny, lenn az automobil.
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Ridgeon. Miért tűri, hogy a maga szép nevét 
így elcsúfítsa?

Mrs. Dubedat. Óh, ünnepélyes alkalomkor mindig 
Jennifer vagyok.

Bloomfield. Maga agglegény, Ridgeon, nem érti 
az effélét. Nézzen meg engem. (Megnézik.) A mikor 
családi pörpatvarunk van, én egyszerűen Ralph 
vagyok, de ha kisüt a nap a házban, akkor Boodle- 
Doodle Dumkinsnek hívnak. Ez a házasélet. Dubedat 
úr, egy szívességre kérném, mielőtt elmegy. írja rá 
a nevét erre a menüre, a kis vázlat alá, a melyet 
rólam készített.

Walpole. Igen, és az enyémre is, ha szabad 
kérnem.

Louis. Szívesen. (Leül és aláírja a nevét.)
Mrs. Dubedat. Dr. Schutzmacherét nem írod alá, 

Louis ?
Louis. Attól tartok, hogy dr. Schutzmachernek 

nem tetszik az arczképe. Inkább összetépem. (Meg
kerüli az asztalt és Schutzmacher menüje után nyúl, 
hogy összetépje. Schutzmacher nem mozdul.)

Ridgeon. Nem, nem ; ha Loonynak nem kell, 
adja nekem.

Louis. Önnek szívesen aláírom. (Aláírja és 
Ridgeonnak adja.) Az imént egy kis vázlatot heve
nyésztem az éjszakai folyóról: azt hiszem, hogy 
nagyon szépen fogom kidolgozni. (Vázlatkönyvet vesz 
elő.) A czíme ez lesz : Az ezüst Duna.

Bloomfield. Ah, elragadó, elragadó.
Walpole. Nagyon édes. Maga mestere a pasz- 

tellnek.
(Louis köhög, részben a szerénysége, részben a tüdeje 

miatt.)
Sir Patrick. No, de most már éppen elég volt 

az éjszakai levegőből, Mrs. Dubedat. Vigye haza, 
asszonyom.

Mrs Dubedat. Igen. Gyerünk, Louis.
Ridgeon. Ne féljen. Nem lesz semmi baj. Majd 

megszüntetem én azt a köhögést.
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Bloomfield. Majd stimuláljuk a phagocytákat. 
(Melegen, áradozó hangon megrázza a kezét.) Jó éjt, 
nagyságos asszonyom. Jó éjt ! Jó éjt !

Walpole. S ha a phagocyták felmondják a szol
gálatot, csak jöjjön hozzám. Majd én helyreállítom.

Louis. Jó éjt, Sir Patricik. Örültem a szeren
csének.

Sir Patrick. Jó éjt! (Dörmög.)
Mrs. Dubedat. Jó éjt, sir Patrick.
Sir Patrick. Csak burkolózzék be jól. Né higyje, 

hogy vasból van a tüdeje, ha jobb is, mint az övé. 
Jó éjt.

Mrs. Dubedat. Köszönöm, köszönöm. Nekem 
nem árt meg semmi. Jó éjt.
(Louis elmegy, a nélkül, hogy tudomást venne Schutz- 
macherről. Mrs. Dubedat tétovázik, aztán köszön neki, 
Schutzmacher fölkel s meghajol, német módon. Mrs, 
Dubedat kimegy s Ridgeon kikiséri. A többiek vissza
ülnek a helyükre és szótlanul emésztenek vagy füstölnek.}

Bloomfield. Elragadó házaspár ! Bájos asszony ! 
Tehetséges fiú. Kiváló talentum. Csinos vázlat ! 
Nagy siker ! Érdekes eset. Pompás éjszaka ! Gyö
nyörű vidék ! Mesés ebéd ! Emelkedett hangulat! 
Kellemes kirándulás 1 Jó bor ! Sikerült befejezés ! 
Megható háladatosság ! Szerencsés Ridgeon —

Ridgeon (belép). Mi az? Engem szólított, 
Bloomfield ? (Visszamegy a helyére, Sir Patrick mellé.)

Bloomfield. Csak gratulálni akarok önnek ehhez 
a fényesen sikerült estéhez ! Bűbájos teremtés 1 
Vérbeli asszony ! Nemes lélek ! Finom — (Blenkinsop 
jő a hotelből s leül az üres székre Ridgeon mellé.)

Blenkinsop. Sajnálom, hogy föl kellett kelnem 
az asztaltól, Ridgeon ; de a rendőrségről telefonoztak. 
Egy beteg tejes embert szedtek fel a mi vasúti 
sorompóinknál s az én rendelvényem volt a zsebé
ben. Hol van Dubedat úr ?

Ridgeon. Elment.
Blenkinsop (fölkel; nagyon sáppadt). Elment!
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Ridgeon. Csak az imént.
Blenkinsop. Talán még utolérem — (elrohan). 
Walpole (utána kiált). Automobilon ment el, 

a jó ég tudja, hol jár 1 Most már nem — (felhagy 
vele). Hiába !

Ridgeon. Igazán nagyon kedves emberek ! Meg
vallom, nagyon tartottam attól, hogy a férjről ki 
fog sülni, hogy vagy szemenszedett gazember vagy 
reménytelen dilettáns. De a maga nemében a fiú is 
majdnem olyan elragadó, mint az asszony. Az meg 
kétségtelen, hogy geniális. Még is csak nagy dolog 
olyan embert venni kezelésbe, a ki megérdemli, hogy 
megmentsük. Valakinek át kell adnia a helyét; 
mindenesetre könnyű lesz olyat találni, a ki keve
sebbet ér.

Sir Patrick. Honnan tudja ?
Ridgeon. Ugyan Sir Patrick, már .megint 

dörmög. így ék inkább.
Sir Patrick. Nem, köszönöm.
Walpole. Mondja B. B., van valami kifogás 

Mr. Dubedat ellen.
Bloomfield. Elragadó fiatal ember ! De külön

ben is, mi kifogásunk lehetne ellene. Hiszen csak rá 
kell nézni. Mi kifogásunk lehetne ellene ?

Sir Patrick. Két dolog van a világon, a mi 
minden embernél kétséges. Az egyik a váltó. A másik 
az asszony. A míg egy emberről azt nem tudjuk, 
hogy áll váltó és nő dolgában, addig egyáltalában 
nem tudunk róla semmit.

Bloomfield. Maga vén czinikus !
Walpole. No hát a váltót illetőleg, legalább is 

egy időre Mr. Dubedat nem eshetik kifogás alá. 
Ebéd előtt teljes nyíltsággal elbeszélte nekem, hogy 
mint művésznek milyen anyagi zavarokkal kell 
küzdenie. Elmondotta, hogy szenvedélyei nincsenek, 
hogy nagyon takarékos. Egy fényűzésről azonban 
nem tud lemondani, bár nem telik rája, arról, hogy 
a feleségét szépen járassa. Erre kiszaladt a számon, 
hogy szívesen adok neki kölcsön húsz fontot s majd

Az orvom diifimmé in. A
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fizesse vissza, a mikor lesz miből. De igazán nagyon 
kedves volt. Elfogadta, mint férfihoz illik s öröm 
volt látni, hogy a szegény fiút milyen boldoggá 
tette.

Bloomfield (a ki notion növekvő csodálkozással 
hallgatta). De — izé — izé —, mikor történt ez, 
ha kérdeznem szabad ?

Walpole. A mikor találkoztam önnel odalenn 
a f oly ónál.

Bloomfield. De kedves Walpole, hiszen tőlem 
is akkor kapott kölcsön tiz fontot!

Walpole. Mit ?
Sir Patrick (dörmög).
Bloomfield (elnézően). Hiszen tulajdonképp nem 

is nevezhetem kölcsönnek; mert megmondta, hogy 
a jó ég tudja, mikor fizetheti vissza. Nem tagad
hattam meg. Úgy látszik, hogy Dubedatné engem 
nagyon megszeretett —

Walpole (hirtelen). Dehogy is ! engem szeretett 
meg.

Bloomfield. Hova gondol ? Az ön neve szóba 
sem került köztünk, őt annyira elfoglalja a művé
szete, hogy a felesége sokat van egyedül ; és a sze
gény naiv fiatal embernek persze fogalma sincs 
az én pozicziómról és elfoglaltságomról — s fölkért, 
hogy látogassam meg néha s mulattassam az 
asszonykát.

Walpole. Szóról szóra ugyanezt mondta nekem.
Bloomfield. Óh ! Óh ! Óh ! Ez már több a sok

nál. (Nagyon meg van zavarodva. Fölkel, kimegy a 
terraszra s rosszkedvűen nézi a vidéket.)

Walpole. Hallja-e Ridgeon, a dolog komoly lyá 
kezd válni. (Blenkinsop visszajön, nagyon ijedt és 
földult arcczal, bár nyugodtságot erőltet magára.)

Ridgeon. No, utolérte ?
Blenkinsop. Óh, dehogy! Bocsánatot kérek, 

hogy szó nélkül elrohantam. (Leül az asztal végén 
Bloomfield széke mellett.)

Walpole. Tört&iTv^oii ?
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Blenkinsop. Óh, dehogy ! Csekélység — igazán 
nevetséges. De hát megtörtént. Nem tesz semmit.

Ridgeon. Dubedat talán valami helytelenséget 
követett el ?

Blenkinsop [majdnem ősszeroskad). Tudom, hogy 
nem illik tovább adnom. Ki sem mondhatom, 
Ridgeon, mennyire röstellem, hogy idehoztam az 
én nyomorúságomat az önök asztalához ; pedig ön 
olyan jó volt hozzám. Nem azért, hogy talán nem 
fog újra meghívni, de olyan megalázó. Pedig úgy 
örültem, hogy legalább egy estére frakkot húzhatok 
(a mint látja, még egészen jó karban van) s a gond
jaimat odahaza hagyhatom, mint a régi jó időkben.

Ridgeon. De hát mi történt ?
Blenkinsop. Óh, semmi. Oly nevetséges a 

dolog. Nagy nehezen összekuporgattam négy shillin
get erre a mai kirándulásra s egy shilling és négy 
pennybe került az út idáig. No hát Dubedat a két 
és fél shillinget kölcsönkérte tőlem, borravalóra a 
szobaleánynak, a ki a felesége köpenyére vigyá
zott a garderobban. Azt mondta, hogy csak öt per ezre 
kéri, mert az erszénye a feleségénél van. így hát 
természetesen odaadtam neki. S elfelejtette vissza
adni. Most mindössze két pennym van a haza
utazásra.

Ridgeon. E miatt ne essék kétségbe —
Blenkinsop (elszántan a szavába vág). Nem; 

tudom, hogy mit akar mondani, de én nem foga
dom el. Soha egy pennyt sem kértem kölcsön s nem 
is fogok soha. Nincs egyebem a világon, mint a 
barátaim s nem akarom őket elveszteni. Hiszen 
ha véletlenül találkozunk s önöknek mindig félniök 
kell, hogy csak azért köszönök, mert öt shilling 
erejéig meg akarom pumpolni önöket, akkor rám 
nézve igazán vége volna mindennek. Inkább hordom 
az ön viselt ruháit, Colly, semhogy ön szégyelje 
magát miattam, ha a saját ruháimban szólítanám 
meg az utczán, de pénzt sohasem kérek kölcsön.

4*
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Megyek vonaton, a meddig két pennyért elvisznek, 
s a többit megteszem gyalog.

Walpole. Az egész utat az én autómban fogja 
megtenni. (Mindnek kő esik le a szivéről; Walpole 
gyorsan másra fordítja a beszédet.) Hát magától 
nem vasalt ki semmit, Mr. Schutzmacher.

Schutzmacher (nagyon jelentőségteljesen rázza 
a fejét).

Walpole. Azt hiszem, ön nem méltányolta a 
vázlatát ?

Schutzmacher. Sőt ellenkezőleg. Szerettem volna 
megtartani s a névaláírását is kértem volna.

Walpole. S miért nem kérte ?
Schutzmacher. A dolog úgy áll, hogy a mikor 

a Walpole-lal való beszélgetése után odaléptem 
Dubedathoz, azzal a kijelentéssel fogadott, hogy 
csakis a zsidó faj ért valamit a művészethez s habár 
neki jó képet kell vágnia a maguk nyárspolgári 
locsogásához (a hogy ő nevezte), csak az tetszett 
neki igazán, a mit én mondottam a rajzairól. Hozzá
tette, hogy a műkritikai tudásom nagy hatást tett 
a feleségére, a ki szintén nagy tisztelője a zsidóknak. 
Aztán arra kért, hogy adjak neki a képeire ötven 
fontot.

Bloomfield 
Walpole 
Blenkinsop 
Sir Patrick

(egyszerre) Nem, nem !
Igazán ! Komolyan ! 
Micsoda 1 Még ötvenet ! 
No de ilyet! (Dörmög.) 

Schutzmacher. Magától értetődik, hogy nem
adhatok kölcsön ötven fontot egy idegen embernek.

Bloomfield. Irigylem önt, Mr. Schutzmacher, 
hogy tud nemet mondani. Én is tisztában voltam 
azzal, hogy nem szokás ilyenformán pénzt kölcsö
nözni egy fiatal gyereknek ; de hát nem tudtam 
megtagadni. Hát mondja, megtagadhattam volna ?

Schutzmacher. Ezt nem értem. Én úgy érzem, 
hogy lehetetlen lett volna meg nem tagadnom.

Walpole. S mit szólt Dubedat ?* 
Schutzmacher. Egy nagyon jogosulatlan meg-
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jegyzést tett azokra a zsidókra, a kik nem tudják 
méltányolni egy gentleman érzelmeit. Mondhatom, 
hogy ti keresztények nagyon nehéz emberek vagy
tok. Ha pénzt adunk kölcsön nektek, azt mond
játok, hogy nem vagyunk gentlemanek és ha nem 
adunk kölcsön, akkor ugyanezt mondjátok. Nem 
hinném, hogy helytelenül cselekedtem. Meg is mond
tam neki, hogy adnék neki, ha zsidó volna.

Sir Patrick (dörmög). S mit felelt erre ?
Schutzmacher. Rögtön el akarta velem hitetni, 

hogy ő is a kiválasztott népből való, — a mit bizonyít 
művészi tehetsége, meg hogy a neve is éppen olyan 
idegenszerű, mint az enyém. Azt mondta, hogy nem 
is kell neki ötven font s csak tréfált, mert mindössze 
két fontra van szüksége.

Bloomfield. Nem, nem, Mr. Schutzmacher, ezt 
már maga találta ki. Komolyan beszél?

Schutzmacher. A legkomolyabban. Ha az ember 
az olyan gentlemanről beszél, mint Mr. Dubedat, 
úgyis hiába próbálna túltenni a valóságon.

Blenkinsop. De annyi bizonyos, hogy önök, 
zsidók, nagyon összetartanak.

Schutzmacher. Szó sincs róla. A mi engem 
illet, én jobban szeretem az angolokat, mint a 
zsidókat s mindig angolok közé járok. S ez csak 
természetes, mert magam is zsidó lévén, semmi 
érdekességet nem találok egy zsidóban, míg ellenben 
egy angol emberben mindig van valami, a mi érdekes 
és idegenszerű. De a mi a pénzügyeket illeti, az 
egészen más lapra tartozik. Ha egy angol pénzt kér 
kölcsön, csakis arra gondol s azzal törődik, hogy neki 
pénz kell, ilyenkor aztán aláir akármit, nem is tudja, 
hogy mit ír alá, de arra sem gondol, hogy majd eleget 
tegyen a kötelezettségének, ha az kellemetlen talál 
lenni rá nézve. És ha azután azt kívánják tőle, hogy 
tegye meg, a mire kötelezte magát, azt mondja, hogy 
a hitelező haszontalan fráter. Szakasztott úgy, mint 
a velenczei kalmár. De ha zsidó köt szerződést, meg 
is akarja tartani s a másik féltől is elvárja, hogy meg-
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tartsa. Ha pedig tudja, hogy nem fizethet, ajándékba 
kéri a pénzt, nem kölcsön.

Ridgeon. Ugyan, Loony ! Csak nem akarja azt 
mondani, hogy a zsidók közt nem akad tolvaj és 
gazember?

Schutzmacher. Óh, a világért sem. De én nem 
a gazemberekről beszéltem. A tisztességes angolokat 
hasonlítottam össze a tisztességes zsidókkal.
(Egy fogadóbeli szobaleány, 25 éves,'csinos, szőkehajú 
nő kilopózik a hotelből. Egyenesen Ridgeonhoz megy.)

A leány. Engedelmet kérek, sir . . .
Ridgeon. Nos?
A leány. Engedelmet kérek, sir. Nem a hotelból 

küldtek ide. Nekem nem szabad kijönnöm a terraszra 
s rögtön elbocsátanának, ha meglátnák, hogy be
szélgetek önnel, hacsak ön nem lesz szíves kijelen
teni, hogy idehívattak, mert tudni akarták, vissza
jött-e az automobil az állomásról?

Walpole. Hát visszajött?
A leány. Igenis, sir.
Ridgeon. No jó, hát mit akar?
A leány. Ha nem venné rossz néven, sir, de én 

annak az úrnak a czímét szeretném tudni, a ki itt 
ebédelt önnel.

Ridgeon (élesen). De igenis határozottan rossz 
néven veszem. Mi köze hozzá?

A leány. Igen, sir, tudom, hogy csakugyan úgy 
látszik, mintha semmi közöm sem volna hozzá? 
De hát mitevő legyek ?

Sir Patrick. Mi baja?
A leány. Nincs semmi bajom, sir. Csak a czímét 

szeretném tudni...
Bloomfield. Ön azt a fiatal urat gondolja?
A leány. Igenis, sir ; a kit a vonathoz vitt ki az 

automobil azzal a nővel, a ki vele volt.
Ridgeon. Azzal a nővel ! Ön azt a hölgyet gon

dolja, a ki itt ebédelt ! Annak az úrnak a nejét?
A leány. Ne higyjen nekik, sir. Nem lehet a 

felesége. Mert én vagyok a felesége.
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BlOQmfield (élénken tiltakozva). De édes gyer
mekem.

Ridgeon. Maga a felesége !
Walpole. Micsoda ’ Mi az ? No hát ez egyszerűen 

fényes ’
A leány. Ha nem hisz a szavamnak, sir, föl

szaladhatok és lehozhatom a házassági okmányai
mat. Az az úr Louis Dubedat, úgy-e bár?

Ridgeon. Az.
A leány. Nos hát, sir, akár hiszi, akár nem, én 

vagyok az igazi Mrs. Dubedat.
Sir Patrick. S miért nem él együtt a férjével?
A leány. Nem volt módunkban, sir. Nekem 

volt harmincz font megtakarított pénzem, de azt 
elköltöttük három hét alatt a nászúton, s még egy 
csomó pénzt, a mit ó vett kölcsön. Nekem aztán 
megint szolgálatba kellett állanom, ő pedig Londonba 
ment, hogy pénzt keressen a képeivel, nem írt soha 
egy sort sem s még a czímét sem tudatta velem. Nem 
láttam, hírét sem hallottam, a míg az imént meg
pillantottam az ablakból, amint automobilon elrobo
gott azzal a nővel.

Sir Patrick. Mindjárt két asszony kell neki.
Bloomfield. Lelkemre mondom, nem akarok 

túlszigorú lenni, de már-már kezdem hinni, hogy 
a mi fiatal barátunk meglehetősen könnyelmű. Ebben 
megállapodhatunk. Könnyelmű.

Sir Patrick. Kezdi hinni! Ember, hát mikor fog 
már rájönni arra, hogy az a fiú istentelen gazember?

Blenkinsop. Ön túlszigorú, Sir Patrick, túl
szigorú. Ez persze bigámia ; de hát még nagyon 
fiatal, a nő pedig nagyon csinos ! Mr. Walpole, nem 
adna még egyet azokból a finom czigarettákból ? 
(Átül a másik székre, Walpole mellé.)

Walpole. Hogyne. (A zsebébe nyúl.) A manóba ’ 
Hol a —? (Hirtelen eszébe jut.) Tudom, már emlék
szem. Dubedatot kínáltam meg czigarettával s ő 
nem adta vissza a tárczámat. Megjegyzem, hogy 
aranyból van.
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A leány. Nem rosszaságból tette, ő sohasem 
gondolkozik az ilyesmin, sir. Visszahozom, sir, ha 
megmondja a czímét.

Ridgeon. Mit tegyek? Mondjam meg ennek a 
szegény leánynak a Dubedat czímét vagy sem ?

Sir Patrick. Adja oda neki a saját czímét; aztán 
majd meglátjuk (A leányhoz.) Egyelőre érje be 
ezzel, gyermekem. (Ridgeon átadja neki a névjegyét.) 
Mi a neve ?

A leány. Minnie Tin well, sir.
Sir Patrick. írjon neki s ez az úr majd eljuttatja 

hozzá a levelét. Most pedig Isten velünk.
A leány. Köszönöm, sir. Tudom, hogy nem 

kívánják a káromat. Mindnyájuknak köszönöm, 
uraim s bocsánatot kérek a tolakodásért.

(Bemegy a hotelbe. Szótlanul néznek utána.)
Ridgeon (miután a leány elment). És most gondol

ják el, édes barátaim, mit Ígértünk Mrs. Dubedatnak: 
hogy megmentjük annak a fiúnak az életét.

Blenkinsop. Mi a baja?
Ridgeon. Tuberkulózis.
Blenkinsop (érdeklődve). És maga ki tudja 

gyógyítani ?
Ridgeon. Azt hiszem, igen.
Blenkinsop. Hát akkor gyógyítson meg engem. 

Fájdalom, a jobb tüdőcsúcsom meg van támadva.
Ridgeon. Micsoda ! A maga tüdeje meg van 

támadva ?
Bloomfield. De kedves Blenkinsop, mit 

kell hallanom? (Részvétteljesen bejön a terrászról.)
Sir Patrick. Ej, ej, mi az?
Walpole. Hallja-e, ezt nem szabad elhanya

golni.
Blenkinsop (bedugja a füleit). Nem, nem, hiába 

minden. Tudom, hogy mit akarnak mondani ; a mit 
én is számtalanszor mondottam másoknak. Én nem 
kímélhetem magamat s ezzel vége. Ha kétheti 
pihenéstől függ az életem, akkor meg kell halnom. 
Én is bele fogok pusztulni, mint annyi más. Mi nem
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mehetünk St.-Moritzba, vagy Egyptomba, Sir 
Ralph. Ne beszéljünk róla.

(Kínos csönd.)
Sir Patrick (dörmög és keményen néz Ridgeonra). 
Schutzmacher (órájára néz és fölkel). Mennem 

kell. Nagyon kellemes esténk volt, Colly. Ha nem 
bánja, elviszem az arczképemet. Mr. Dubedatnak 
majd elküldöm érte a két fontot.

Ridgeon (átadja neki az étlapot). Ne tegye, 
Loony. Azt hiszem, hogy rossz néven venné.

Schutzmacher. Ha magának ez a nézete, akkor 
nem küldöm el neki. Ámbár én azt hiszem, hogy 
maga félreismeri Dubedatot. De meglehet, hogy ezt 
csak azért hiszem, mert zsidó vagyok. Jó éjt, dr. 
Blenkinsop. (Kezet fognak.)

Blenkinsop. Jó éjt, sir — én azt hiszem — jó éjt. 
Schutzmacher (kezével int a többieknek). Jó éjt 

mindnyáj uknak.
Walpole.
Bloomfield.
Sir Patrick.
Ridgeon.

Jó éjt !

(Bloomfield ismételten köszön, különböző moduláczió- 
val. Schutzmacher elmegy.)

Sir Patrick. Legfőbb ideje, hogy mi is mozogjunk. 
(Fölkel s Blenkinsop és Walpole közé lép. Ridgeon is 
fölkel.) Mr. Walpole, vigye haza Blenkinsopot, ma 
éjszakára éppen elég volt neki a levegőkurából. 
Van-e jó meleg felsőkabátja az automobil-útra, 
dr. Blenkinsop?

Blenkinsop. Majd kérek a hotelben jó vastag 
csomagoló papirost; egy-két ív csomagoló-papir a 
mellemre, többet ér, mint a legjobb bunda.

Walpole. Hát akkor gyerünk. Jó éjt, Colly. Maga 
velünk jön, B. B.

Bloomfield. Igen ; megyek. (Walpole és Blen
kinsop bemennek a hotelbe.) Jó éjt, kedves Ridgeon. 
(Melegen megrázza a kezét.) Ne veszítsük szem elől az
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ön érdekes betegét és bájos feleségét. Tudja, nem 
kell ám elhamarkodva ítélnünk. (Kenetteljesen.) 
Jó-ó-ó-ó-ó-ó éjt, Paddy. Isten vele, öreg czimbora. 
(Sir Patrick nagyot dörmög. Bloomfield nevet és el
nézően ver a vállára. Jó éjt ! Jó éjt ! Jó éjt ! Jó éjt ! 
Bejóéjtezi magát a hotelbe.)
(A többiek ezalatt minden teketória nélkül távoztak. 
Ridgeon és Sir Patrick magukra maradtak. Ridgeon 
gondolatokba merülve lép Sir Patrickhoz.)

Sir Patrick. Nos hát, életmentő uram, melyik 
éljen a kettő közül: az a derék, becsületes Blenkinsop, 
vagy az a hitvány gaz művész ?

Ridgeon. Ezt nem olyan könnyű eldönteni. 
Blenkinsop derék, becsületes ember; de kinek 
használ az életével ? Dubedat hitvány gazember ; de 
tömérdek szép, jó és hasznos dolgot produkál.

Sir Patrick. S mit fog produkálni, ha majd az 
a szegény asszony rájön, hogy kivel van dolga ?

Ridgeon. Az igaz. Pokol lesz az élete.
Sir Patrick. Erre feleljen nékem. Tegyük fel, 

magának választania kellene, hogy az életben vagy 
csupa rossz képet lásson, de csupa jó nőt és férfit, 
vagy csupa jó képet, de csupa hitvány férfit és 
asszonyt. Mit választana?

Ridgeon. Veszettül fogas kérdés, Paddy. A jó 
képek oly kellemesek s a jó emberek pedig nem 
egyszer olyan kellemetlenek és kártékonyak, hogy 
én hamarjában nem tudnám magamat elhatá
rozni.

Sir Patrick. Na, na, ne játszszék velem búj ósdit, 
öreg vagyok én már ahhoz. Blenkinsop nem az a 
fajta jó ember és maga ezt tudja.

Ridgeon. Egyszerűbb volna, ha Blenkinsop úgy 
tudna festeni, mint Dubédat.

Sir Patrick. Még egyszerűbb volna, ha Dubedat- 
ban volna egy szemernyi a Blenkinsop becsületes
ségéből. A világ, édes fiam, nem lesz egyszerűbb a 
maga kedvéért. Vegye úgy a hogy van. Tegye a 



mérlegre Blenkinsopot és Dubedatot, de mint becsü
letes kalmár.

Ridgeon. Nem fogok csalni. Az egyik serpenyőbe 
vetem azokat a sovereigneket, amelyeket Dubedat 
kikölcsönzött, a másikba az ezüstpénzeket, a melye
ket Blenkinsop nem kért kölcsön.

Sir Patrick. És a Dubedat serpenyőjéből vegye 
ki mindazt a sok hitet, a melyet lerombolt, a becsü
letet, a melyet eljátszott, s a Blenkinsop serpenyőjébe 
vesse bele mindazt a bizalmat, a melyet igazolt s a 
tisztességet, a melyet maga körül árasztott.

Ridgeon. Na, na, Paddy. Ne akarjon engem 
befonni. Sokkal skeptikusabb vagyok. Egyáltalában 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem volna-e 
jobb a világ, ha mindenki azt hinné, a mit Dubedat 
s nem azt, a mit Blenkinsop, meg a többiek.

Sir Patrick. Hát akkor miért nem követi maga a 
Dubedat példáját?

Ridgeon. Látja, ez talált. Ennek most kellene 
eldőlnie. Mert ez éppen a dilemma. Az én dilemmám. 
Tudniillik egy eshetőségről megfeledkeztünk.

Sir Patrick. Ugyan !
Ridgeon. Ha Blenkinsopot sorsára bízom, senki- 

sem foghatja rám, hogy azért tettem, mert feleségül 
akartam venni az özvegyét.

Sir Patrick. Micsoda?
Ridgeon. Ellenben, ha Dubedat hal meg, én 

föltétlenül elveszem az özvegyét.
Sir Patrick. De hátha az asszonynak maga nem 

kell?
Ridgeon (nagy önbizalommal bólogat). Nekem 

meglehetős jó sz matcm van az ilyen dolgokban. 
Mindig tudom, ha egy asszony érdeklődik irántam. 
No hát ez érdeklődik.

Sir Patrick. A férfi néha csakugyan legjobban 
tudja, néha m°g nagyon rosszul tudja. Legokosab
ban tenné, ha m nd a kettőt meggyógyítaná.

Ridgeon. Nem lehet. Már is túlléptem a határt.
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Egyet még valahogyan beszoríthatok, de kettőt 
semmiesetre sem. Választanom kell.

Sir Patrick. Úgy kell választania, mintha az 
asszony nem is léteznék : ez világos.

Ridgeon. Maga előtt világos? Képzelje csak, 
előttem nem világos.

Sir Patrick. En csak azt látom, hogy itt vá
lasztani kell egy ember és egy csomó ikép között.

Ridgeon. Könnyebb pótolni egy halott embert, 
mint egy jó képet.

Sir Patrick. Colly, ha már olyan korban kell 
élnie, a mely bomlik a képekért meg a szobrokért, 
meg a zenedarabokért, mert férfiai és asszonyai 
sokkal hitványabbak, semhogy törődni tudnának 
a maguk nagy lelki problémáival, adjon hálát a 
Gondviselésnek, hogy magának hivatás jutott, ne
mes és szép feladat: gyógyítani és vigasztalni az 
embereket.

Ridgeon. Igen, az a hivatásom, hogy megöl
jem a betegeimet.

Sir Patrick. Ne beszéljen ilyen badarságokat. 
Nem öli meg, hanem rábízza másra.

Ridgeon. Itt van például B. B. mi. (Jelentő
ségteljesen néz rá.)

Sir Patrick (kiállja a tekintetét). Sir Ralph 
Bloomfield nagyon jeles orvos.

Ridgeon. Az hát.
Sir Patrick. Megyek a kalapomért.

(Ridgeon csenget, mialatt Sir Patrick bemegy a hotelbe. 
Pinczér jő.)

Ridgeon (a pinczérhez). Kérem a számlát.
Pinczér. Igenis, sir. (Elmegy a számláért.)
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HARMADIK FELVONÁS.

(Dubedat műterme. A széles ablakból nézve a kifelé 
szolgáló ajtó a nézőtől balra eső falban van, az átellen- 
ben levő falban egy másik ajtó a lakásba nyílik. A néző
vel szemközt levő falban sem ablak, sem ajtó nincsen. 
A falak kopárak és dísztelenek, leszámítva néhány 
szénrajzot és a rákarczolt följ egy zéseket. Kissé balra, 
a belső ajtóval szemben egy műterembeli »trón«, tudni
illik egy szék emelvényen, jobbra pedig egy festő
állvány, szemben a külső ajtóval, mellette egy össze
tört szék. A festöállványhoz közel, a falhoz támasztva 
egy kopott asztal, rajta palaczkok, olajoskannák, 
festékes rongyok, tubusok, kefék, grafit, egy kis bábú, 
egy kis katlan, légszeszlámpa és mi egymás. Az asztal 
előtt egy szofa, rajzmappákkal, vázlatkönyvekkel, 
szétszórt ív papirosokkal, újságokkal, könyvekkel és 
festékes, rongyokkal. A külső ajtó tőszomszédságában 
kalapfogas és esernyőtartó, melyeket részben Louis 
kalapjai, kabátja, nyakkendői és egyéb jelmezdarabok 
foglalnak el. Az ajtó másik oldalán egy rozzant zon
gora-szék ; a sarokban, a belső ajtó közelében egy kis 
tea-asztal. Egy bábu, bibornoki ruhában és kalappal, 
homokórával egyik kezében és egy kaszával a hátán, 
merev malicziával mosolyog Louisra, a ki festékes 
piszkos zubbonyban éppen egy darab hímzett szövetet 
fest, a melybe a feleségét belecsavarta volt. Mrs Dubedat 
a trónszéken ül, a festés nem érdekli és egész más 

dolog miatt könyörög neki izgatottan.)
Louis (nagy ügyességgel és gonddal tesz egy 

ecsetvonást és odavetőleg mondja). ígérem, drágám.
Mrs. Dubedat. Ha pénzre lesz szükséged, csakis 

tőlem fogsz kérni.
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Louis. Nagyon utálatos dolog, szivecském. 
Gyűlölöm a pénzt. Nem zaklathatlak mindig, hogy 
adj pénzt, pénzt, pénzt. Ezért fordulok néha idegen 
emberekhez, ámbár azt is utálom.

Mrs. Dubedat. Sokkal jobb, ha tőlem kérsz, 
drágám. Az emberek félreismernek.

Louis. De én kímélni szeretném a te vagyonká
dat s magam akarok pénzt keresni. Ne búsulj, szi
vem. Könnyen megszerezhetem, a mivel tartozom. 
Jövő szezonban majd kollektív-kiállítást rendezek, 
aztán vége az anyagi gondoknak. (Leteszi a palet
táját.) így ! Most már nem nyúlok hozzá, míg tel
jesen meg nem száradt; gyere le, drágám.

Mrs. Dubedat (lecsavarja magáról a hímzett szö
vetet a mely alatt selyempongyola van rajta). De 
megígérted nekem, komolyan és őszintén, hogy ha 
ezentúl kölcsön akarsz kérni, először hozzám for
dulsz.

Louis. Komolyan és őszintén (megöleli). Ah, 
szívem, mennyire igazad van ! Hogy köszönjem 
meg neked, hogy mellettem vagy s visszatartasz 
attól, hogy örökké a fellegek közt járjak. Ezennel 
ünnepélyesen fogadom, hogy mostantól fogva soha 
egy pennyt sem fogok kölcsönkérni.

Mrs. Dubedat (elragadtatva'). Ez a helyes. Igen, 
a te rossz, házsártos feleséged mindig gyötör és 
leránt a fellegekből. (Megcsókolja.) És most, éde
sem, nem fejeznéd be Madean számára a képeket?

Louis. Nem sürgős. Annyi előleget vettem föl 
rájuk, hogy már egy pennyt sem kaphatok.

Mrs. Dubedat. De, drágám, hiszen ez egy okkal 
több, hogy be végezd azokat a képeket. A minap 
kérdezte, hogy el fognak-e egyáltalában készülni.

Louis. Ez már igazán szemtelenség. Minek tart 
ő engem? Hiszen éppen e miatt ment el a kedvem 
ettől az utálatos robot munkától. Legjobban szeret
ném lerázni a nyakamról a megbízást és visszaadni 
a pénzét.

Mrs. Dubedat. De ha nincs miből, drágám.
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Legjobban, tennéd, ha befejeznéd a képeket s aztán 
végleg megszabadulnál. Rossz dolog az az előleg.

Louis. De hát miből éljen az ember ?
Mrs. Dubedat. Mostanában kivált nagy bajban 

vagyunk, mert mindenki csak átvétel után akar 
fizetni.

Louis. Pokolba az ilyen népséggel. Semmire 
egyébre nem gondolnak és semmi egyébbel nem 
törődnek, csak azzal az istenverte pénzükkel.

Mrs. Dubedat. De a ki fizet, az joggal várja 
el ám, hogy megkapja, a mit rendelt.

Louis (hivalkodva). No, no, mára elég volt a 
dorgálásból. Megígértem ugy-e, hogy jó leszek ?

Mrs. Dubedat (átfonja a nyakát). Hiszen tudod, 
hogy én is utálom a prédikálást s egy pillanatig 
sem értettelek félre, ugy-e drágám.

Louis (gyöngéden). Tudom, tudom. Hitvány 
ficzkó vagyok, te pedig angyal vagy. Ha legalább 
elég erős volnék, hogy szakadatlanul dolgozhatnám, 
akkor az én drágámnak a lakását templommá 
varázsolnám s minden szöglete kápolna lenne, 
a milyen még nem volt a világon. Ha elmegyek 
egy bolt előtt, olyan vágy fog el, hogy benyissak 
s a mi szép és jó van ott, mindent hazaküldjek 
neked.

Mrs, Dubedat. Nem kell nekem semmi, csak te, 
drágám. (Megcsókolja, a mit Louis oly szenvedé
lyesen viszonoz, hogy az asszony kiszabadítja magát.) 
No, jól viseld magadat. Ne feledd el, hogy ma dél
előtt jönnek el a doktorok. Igazán, milyen szép 
tőlük, Louis, hogy mind eljönnek — egytől-egyig, 
s itt fognak tanácskozni.

Louis (hidegen). Hidd el, ők úgy gondolkoznak, 
hogy nekik dicsőség, ha meggyógyíthatnak egy 
művészt, a ki a jövő embere. Nem jönnének el, ha 
őket is nem mulattatná. (Kopognak az ajtón.) 
Nem hinném, hogy ők azok.

Mrs. Dubedat. Még korán van.
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Louis (ajtót nyit s Ridgeon áll előtte). Hohó, 
Ridgeon. Nagyon örülök. Tessék.

Mrs. Dubedat (megrázza a kezét). Milyen szép 
öntől, tanár úr, hogy eljött.

Louis. Ne haragudjék, hogy csak itt fogadjuk. 
Ez a műtermem ; nem valami nagyon kényelmes. 
De hála Jenniférnék, mi elég jól megvagyunk benne.

Mrs. Dubedat. No én magukra hagyom önöket. 
Majd később, ha Louisval végzett, megint bejövök, 
hogy megtudjam, mi a verdikt. (Ridgeon feszesen 
meghajol.) Vagy ne jöjjek vissza!?

Ridgeon. Oh, ellenkezőleg. (Mrs. Dubedat ránéz, 
szertartásos modora kissé zavarba hozza ; aztán el a 
belső szobába.)

Louis. Kérem, Ridgeon, ne vágjon olyan komoly 
arczot. Csak nincs valami szörnyű dolog készülőben ?

Ridgeon. Nincs.
Louis. Azt már szeretem. Fogalma sem lehet 

róla, hogy a szegény Jennifer mennyire örült a maga 
jövetelének. Nagyon megszerette magát, Ridgeon. 
Szegény teremtésnek senkije sincsen, a kivel beszél
gethetne : én mindig festek. (Felvesz egy rajzot.) 
Ez az ő képe, tegnap rajzoltam.

Ridgeon. Igen, mutatta nekem, két héttel 
ezelőtt, a mikor először járt nálam.

Louis (egy csöppet sem szégyenli magát). Óh, 
igazán ? Jóságos ég, hogy múlik az idő. Megesküd
tem volna rá, hogy csak most rajzoltam. Rosszul 
esik szegénynek, hogy én itt egyik képet festem 
a másik után s egy fillért sem adnak értük. A jövő 
esztendőben hamar el fognak kelni, mert kiállítást 
rendezek, de a mig a fű kinő, a ló éhenvesz. Bor
zasztó, amikor Jennifer pénzt kér tőlem s én nem 
tudok neki adni. De mitévő legyek ?

Ridgeon. Én úgy tudom, hogy Mrs. Dubedat- 
nak van némi magánvagyona.

Louis. Óh igen, van valamije ; de hát a kiben 
egy kis gyöngédség van, az nem nyúlhat a felesége 
pénzéhez ? Mert ha megtenném, miből él szegény 



a halálom után ? Nem vagyok biztosítva — nem 
tudnám fizetni a díjakat (fölvesz egy rajzot). Hogy 
tetszik ?

Ridgeon {félreteszi). Nem azért vagyok itt ma- 
hogy a rajzait nézegessem. Komolyabb és sürgő
sebb dolgom van magával.

Louis. Meg akarja foltozni a hitvány tüdőmet. 
(Szünet után.) Kedves Ridgeon, én őszinte leszek 
önhöz. Ebben a házban nem az én tüdőm beteg, 
hanem a pénztárczám. Magammal nem törődöm, 
de Jenniférnék még a falatot is el kell vonnia szájától. 
Az ön viselkedése felbátorít, hogy barátunknak 
tekintsük. Nem adna kölcsön százötven fontot ?

Ridgeon. Nem.
Louis (meglepetve). S miért nem ?
Ridgeon. Nem vagyok gazdag ember ; minden 

pennyre és még többre is szükségem van a kutatá
saimhoz.

Louis. Ön azt akarja mondani, hogy a pénzt 
vissza kellene fizetnem?

Ridgeon. Azt hiszem, az emberek néha azért 
adnak pénzt kölcsön, hogy valamikor visszakapják.

Louis (pillanatnyi gondolkozás Zitán). Hát hiszen 
önnek kivételesen ezt is megtehetem. Adok róla 
váltót — vagy tudja mit, miért ne legyen magának 
is haszna belőle — adok váltót kétszáz fontról.

Ridgeon. Hát számítoltassa le a váltót valahol, 
de nálam nélkül.

Louis. Ugyan menjen ! Ki ád nekem váltóra 
pénzt ? A hitelem teljesen kimerült. Nem : a dolgot 
igy kell nyélbe ütni. Kiállítom a váltót októberi 
lejárattal. Októberben esedékesek a Jennifer kamatjai. 
Maga hát prezentálja a váltót, de persze senki sem 
lesz olyan bolond, hogy leszámítolja. Akkor egy
szerűen bemutatja Jennifernek s megérteti vele, 
hogy ha rögtön be nem váltja, akkor engem be
csuknak. Erre ő fizetni fog, mint a köles. Maga 
nyer rajta ötven fontot, nekem pedig nagy szolgá-

Az orvos dilemmája. 5 

65



latot tett, mert higyje el édes öregem, hogy égetően 
kell a pénz.

Ridgeon (rábámul). És maga ezt olyan egyszerű
nek találja? És föltehette rólam, hogy belemegyek I 

Louis. Hát mi kifogása lehet ? Biztos pénz. 
Megmutathatom Írásban, hogy Jennifer október
ben megkapja a kamatokat.

Ridgeon. Ha nem veszi zokon, ezt az ajánlatot 
tisztességtelennek tartom.

Louis. Közhasználatra nagyon jók a maga 
elvei. De magunk között ne vegyük olyan szigorúan. 
Persze magam sem kívánnám, ha nem volnék annyira 
pénzszűkében.

Ridgeon. Próbálja más úton-módon megszerezni.
Louis. Ez annyit jelent, hogy maga vissza

utasít ?
Ridgeon. Hogy mit jelent — (felháborodása 

kitör). Hát persze, hogy visszautasítom, ember. 
Kinek tart engem ? Hogy merészel ilyen ajánlatot 
tenni nekem ?

Louis. S miért ne merném?
Ridgeon. Ezt magának úgyis hiába próbálnám 

megmagyarázni. Nos hát, egyszer és mindenkorra : 
én nem adok magának egy pennyt sem kölcsön. 
A feleségén örömest segítenék ; de neki semmi 
haszna, ha magának pénzt adok kölcsön.

Louis. Hát ha komolyan akar segíteni rajta, 
megmondom, hogy mit tegyen. Szólhatna a páczien- 
seinek, hogy vegyenek tőlem egy-pár képet vagy 
bízzanak meg néhány portréval.

Ridgeon. Az én betegeimnek doktor kell, nem 
vigécz.
(Kopognak az ajtón. Louis elfogulatlanul nyit ajtót s 

menetközben tovább beszél.)
Louis. De bizonyosan nagyon sokat adnak 

magára. Hiszen maga annyi mindent tud róluk — 
kis titkokat, a melyeket nagyon féltékenyen őriznek. 
Nem mernének nemet mondani.
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Ridgeon (kitörve). Nos, hát én csak annyit — 
(Louis ajtót nyit és bebocsátja Sir Patrickot, Bloom- 

fieldet és Walpolet.)
Ridgeon (dühbe jön.) Walpole ! Nincs tíz percze, 

hogy itt vagyok és máris százötven fontot kért tőlem 
kölcsön. Aztán a pénzt úgy akarta visszatéríteni, 
hogy én zsaroljam meg a feleségét, s maguk éppen 
arra léptek be, amikor rá akart venni, hogy zsaroljam 
meg a betegeimet, hogy vele festessék le magukat.

Louis. Hallja, Ridgeon, úri ember nem tesz ilyet. 
Én bizalmasan beszéltem magával.

Sir Patrick. Mi is bizalmasan akarunk beszélni 
magával, fiatal ember.

Walpole (felakasztja a kalapját a fogasra, a 
melyen csak egyetlen üres hely van). Egy félórára 
letelepszünk, Dubedat. Ne ijedjen meg. Maga nagyon 
bájos fiú és mi nagyon szeretjük.

Louis. Óh, jó, jó. Üljenek le, — a hol helyet 
találnak. Tessék, erre a székre, Sir Patrick (az emel
vényen álló székre mutat.) Oppá ! (Fölsegíti ; Sir 
Patrick dörmög és beleül a trónszékbe.) Ez a maga 
helye, B. B. (Bloomfield megrökönyödik erre a 
bizalmaskodó hangra ; de Louis nem jön ki a sodrából, 
egy vaskos könyvet és egy diványpárnát tesz az emel
vényre, Sir Patricktól jobbra ; Bloomfield protestál; 
de ráül.) Kérem a kalapját. (Minden formalitás nélkül 
elveszi B. B. kalapját, a bibornoki kalap helyére 
teszi, a bábú fejébe nyomja s ezzel önkénytelenül tönkre
teszi a tanácskozás ünnepélyességét. A zongoraszéket 
aztán eltolja a fal mellől és felajánlja Wcäpolenak.) 
Nincs kifogása ellene, Walpole, úgy-e bár?

Walpole. Apropos, ha nem veszi rossz néven, 
adja ide a czigarettatárczámat.

Louis. Miféle czigarettatárczát ?
Walpole. Azt az aranytárczát, a melyet a Star 

és Garterben kölcsönöztem magának.
Louis (meglepetve). Az öné volt ?
Walpole. Az enyém.
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Louis. Roppantul sajnálom, édes öregem. Már 
magam is tűnődtem, hogy vajjon kié? Igazán kár, 
hogy csak ez maradt belőle. (A köpenyege alá nyúl s 
mellény zsebéből egy czédulát húz ki s átadja Wal
polenak.)

Walpole. Zálogczédula.
Louis (megnyugtatja). Jó helyen van: egy évig 

nem árverezhetik el. Igazán, kedves Walpole, nagyon 
sajnálom, (önkénytelenül Walpole vállára teszi a 
kezét.)

Walpole (egy sóhajjal a székre hanyatlik.) Ne 
törődjék vele. Ez csak bájosabbá teszi.

Ridgeon (a ki a festőállvány mellett állott). Mi
előtt a dologra térnénk, önnek egy adósságot kell 
megfizetnie, Mr. Dubedat.

Louis. Óh, nekem tömérdek adósságot kell 
megfizetnem. Majd hozok önnek egy széket. (A belső 
ajtó felé megy.)

Ridgeon (megállítja). Nem megy ki innen addig, 
a míg meg nem fizeti. Csekélység, de kell, hogy meg
fizesse és meg is fogja fizetni. Hogy az egyik vendé
gemtől 10, a másiktól 20 fontot kért kölcsön, nem is 
veszem annyira rossz néven —

Walpole. Én kezdtem. Én kínáltam meg pénzzel.
Ridgeon — mert azoknak van miből. De hogy 

attól a szegény Blenkinsoptól is elszedte az utolsó 
két shillingjét: hát ez csúnya dolog.Vissza akarom 
adni a két shillingjét s becsületszavammal akarom 
igazolni, hogy maga fizette vissza. Addig ki nem megy 
ebből a szobából, míg a két shillinget le nem teszi.

Bloomfield. Jól beszél, Ridgeon. Nagyon jól 
beszél. Gyerünk, fiatal ember : ne sokat teketóriáz
zék, adja ide azt a kis pénzt.

Louis. Óh, kár úgy felfújni a dolgot. Hiszen meg
fizetem. Fogalmam sem volt róla, hogy az a szegény 
ember annyira meg van szorulva. Magam is fel vagyok 
háborodva, csak úgy, mint önök. (Turkál a zsebében.) 
No tessék. Be kell vallanom, hogy ebben a pillanat
ban egy penny sincs nálam. Walpole, adjon kölcsön



két shillinget, hogy kiegyenlíthessem ezt a tarto
zást.

Walpole. Két shillinget adjak — (Elnémul.)
Louis. Ha nem ád, Blenkinsop nem kapja meg a 

pénzét, mert nekem egy vasam sincs ; tessék, 
motozzanak meg.

Walpole. Ez érv. (Kivesz két shillinget.)
Louis (átadja Ridgeonnak). Tessék. Igazán 

örülök, hogy rendben a dolog, ez volt az egyetlen 
tartozásom, a mely nyomta a lelkemet. Remélem, 
hogy most meg vannak elégedve.

Sir Patrick. Nem egészen. Mr. Dubedat. Nem 
ismer véletlenül egy Minnie Tinwell nevezetű fiatal 
nőszemélyt ?

Louis. Minniet? Már hogyne ismerném ; s ő is 
jól ismer engem. A foglalkozását tekintve, igazán 
nagyon csinos, derék leány. Mi lett belőle ?

Walpole. Sose tetesse magát, Dubedat. Mi 
láttuk Minnie házassági okmányát.

Louis (hidegen). Igazán? És látták-e a Jennifer 
házassági okmányait ?

Ridgeon (felugrik, éktelen dühvei). Azt akarja 
ezzel mondani, hogy Mr. Dubedat együtt él önnel, 
de nincsenek megesküdve ?

Louis. S miért ne?
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Bloomfield. 
Sir Patrick. 
Ridgeon. 
Walpole.

a legnagyobb meg
botránkozás hang
ján, de különböző 

hangnemben

S miért ne?
S miért ne?
S miért ne?
S miért ne?

Louis. Igenis, miért ne? Sokan élnek így, — a 
kik nem rosszabbak maguknál? Próbáljanak már 
egyszer gondolkozni, s ne bégessenek, mint a birkák, 
ha olyasmit látnak, a mihez nincsenek hozzászokva. 
(Vigyorogva nézi az álmélkodő arczokat.) Bizony 
Isten, szeretném magukat egytől-egyig lekapni, 
olyan együgyű arczot vágnak. Legkivált maga, 
Ridgeon. Most az egyszer megfogtam magát, 
úgy-e?

Ridgeon. Hogy érti ezt?
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Louis. Ugy-e bár ön nagyra tartja Jennifert és 
nagyon lenéz engem.

Ridgeon (kurtán). Utálom. (Visszaül a szofára.)
Louis. No látja. S magában még is azt gondolja, 

hogy Jennifer könnyelmű nő s azt hiszi, hogy én ezt 
akartam mondani.

Ridgeon. Hát hazudott?
Louis. Nem; de maguk mindjárt botrányt 

szimatoltak, a helyett, hogy becsületesen és egye
nesen fogták volna föl a dolgot. Az ilyen embereket 
az ujjam körül csavarom. Én csak azt kérdeztem 
maguktól, látták-e Jennifer házassági okmányait ; 
maguk rögtön arra gondoltak, hogy nincsenek is 
okmányai. Nem ismerik fel egy nőben az úri asszonyt.

Bloomfield (méltóságteljesen). Hogy érti ezt, ha 
szabad kérdenem?

Louis. Én csak afféle immorális művész vagyok ; 
de ha ön állt volna elém azzal, hogy Jennifer nincs 
törvényesen megesküdve, az én úri gondolkozásom 
és művészi ösztönöm azt súgta volna nekem, hogy 
a házassági szerződés az arczára van írva. De maguk 
egytől egyig morális úri emberek, Jennifer pedig 
csak egy művész felesége — valószínűleg modell — 
és morál másokat meggyanúsítani azzal, hogy nincse
nek törvényesen megesküdve. Nem szégyenük 
magukat? Melyikük mer ezek után a szemembe 
nézni ?

Walpole. Magának nem könnyű a szemébe 
nézni, Dubedat; olyan hihetetlenül szemtelen tud 
lenni. Dehát hogy állunk Minnie Tinwellel?

Louis. Mennie Tinwell egy fiatal nőszemély, 
a kinek silány kis életében három gyönyörű, boldog- 
ságos hete volt, s higyjék el nekem, ez több, mint 
a mennyit az ilyenfajta leányok rendesen elérhet
nek. Kérdezzék meg tőle, hogy mennyiért adná 
oda? Ez a leány megörökítette a nevét. Azokért a 
kis rajzokért, a melyeket róla készítettem, verekedni 
fognak a műértők. Az életrajzomban egy bekezdés 
róla fog szólni. Azt hiszem, hogy egy fogadóbeli
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szobaleány nem aspirálhat többre. Már most halljuk, 
hogy maguk mit tettek érte?

Ridgeon. Mi nem ugrattuk bele egy móka
házasságba s nem hagytuk cserben.

Louis. Nem ; nem lett volna hozzá bátorságuk. 
De kár úgy henczegni. Én nem hagytam cserben a 
kis Minniet. Minden pénzünk elfogyott —

Walpole. Az ő pénze. Harmincz font.
Louis. Azt mondtam, hogy minden pénzük : 

az övé is meg az enyém is. Az ő harmincz fontja 
három napra sem volt elég. Négyszer annyit vettem 
kölcsön s ráköltöttem. De nem sajnáltam és Minnie 
sem sajnálta az ő harmincz fontját. Derék kis lány 
a Minnie. Mikor aztán az utolsó fillérünk is elúszott, 
megelégeltük a dolgot; nem hiszik talán komolyan, 
hogy hosszabb időre egymáshoz valók voltunk. 
Én művész vagyok, ő meg nem is konyít művészet
hez, irodalomhoz s fogalma sincs a finom életről, 
meg más efféléről. Nem volt se cserbenhagyás, sem 
félreértés, se rendőrbíróság, se válópör, semmi 
szenzáczió, a mit reggelire föl lehet tálalni az ilyen 
erkölcsbaktereknek. így szóltunk egymáshoz: A pénz 
volt — nincs, szép időt töltöttünk együtt, ezt el 
nem veheti tőlünk senki; csókoljuk meg egymást 
s váljunk el, mint két jóbarát. Ő megint szolgá
latba állt, én visszatértem a műtermembe és Jenni- 
ferhez ; és e kis vakáczió után mind a ketten job
bak és boldogabbak voltunk.

Walpole. Bizony Isten, valóságos kis románcz. 
Bloomfield. Ha maga tudományosan képzett 

ember volna, Mr. Dubedat, azt is tudná, hogy egy 
tény nagy ritkán dönthet meg egy elvet. Az orvosi 
praxisban akárhányszor meghal egy ember, holott 
a tudomány értelmében meg kellett volna gyógyúlnia. 
Ismertem egy embert, a ki olyan bajban halt meg, 
a melyet tudományos szempontból nem is kapha
tott meg. De ez mitsem von le a tudomány funda
mentális igazságaiból. Ugyanígy a morál területén 
egy ember eljárása lehet egészen ártatlan, sőt hasi;-
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nos, holott az illető magasabb erkölcsi szempontból 
mégis csak úgy viseli magát, mint egy gazember. 
Viszont nagy károkat okozhat, a mikor a leg
ideálisabb erkölcsi szempontok vezetik. De ez nem 
von le semmit az ethika fundamentális igazságából.

Sir Patrick. Sem a büntető-kódexnek a bigá
miára, vonatkozó paragrafusából.

Louis. Óh bigámia! bigámia, bigámia ! Ti 
erkölcsbakterek, hogy lelkesedtek mindenért, a minek 
egy kis köze van a rendőrséghez. Bebizonyítottam, 
hogy a morál szempontjából zsákutczába jutottak ; 
most ki fogom mutatni, hogy jogi szempontból is 
zsákutczában vagytok; remélem, ez jó tanulság 
lesz, hogy ezentúl nem léptek föl olyan nagy garral.

Walpole. Lárifári! Maga már házas volt, a mikor 
Minniet elvette ; ez elég.

Louis. Ne mondja ! Honnan tudja, hogy Minnie 
is nem volt-e már férjes asszony? Miért nincs egy 
kis logikájuk?

Bloomfield
Ridgeon
Walpole
Sir Patrick

Walpole ! Ridgeon !
Ez mindent meghalad ! 

No de ilyet!
Maga szemtelenpimasz !

egyszerre, 
kiabálnak 
mind

Louis (tudomást sem vesz az izgatottságukról). 
Igenis, felesége volt egy szalonhajó főpinczérének. 
A férfi egy szép napon elvitorlázott és faképnél 
hagyta : a szegény nő azt hitte, hogy törvény 
értelmében, ha valaki három esztendeig hírét sem 
hallja az urának, újra férjhez mehet. S minthogy 
tetőtől talpig becsületes leány volt és. szóba sem 
akart állni velem, a míg férj-feleség nem vagyunk, 
én megesküdtem vele, hogy meglegyen az öröme 
s megőrizhesse az önbecsülését.

Ridgeon. S megmondta neki, hogy már házas 
ember ?

Louis. Hogyis ne. Hát nem látja be, hogy akkor 
Minnie nem tekinthette volna magát a feleségem
nek? Úgy látszik, hogy még most sem értik.

Sir Patrick. Szóval, a szegény, törvényben 



járatlan teremtést kitette annak, hogy börtönbe 
csukják.

Louis. Én tettem ki magamat ő miatta. Enge
met csak úgy becsukhattak volna, mint Minniet. 
De ha egy férfi ilyen áldozatot hoz egy nőért, nem 
áll ki elébe és nem henczeg vele ; már a mennyiben 
az a férfi gentleman.

Walpole. Mit csináljunk ezzel a mákvirággal?
Louis (türelmetlenül). Bánom is én, ha a fejük 

tetejére is állnak. Csukassák be Minniet. Csukassa
nak be engem. Jennifert pedig hadd ölje meg a 
szégyen. És ha aztán elkövettek minden lehető 
rosszaságot, vonuljanak emelkedett hangulatban a 
templomba.
(Durczásan leül az öreg székre, mely a festőállványnál 

van, mappát vesz föl és rajzolni kezd.)
Walpole. Megfogott bennünket, Sir Paddy.
Sir Patrick (dühösen). Meg bizony.
Bloomfield. Dehát csak nem nézhetjük cl neki, 

hogy lábbal tapod ja az angol büntető törvényt.
Sir Patrick. A becsületes embernek semmi 

haszna sincs a büntető törvényből. Csak arra jó, 
hogy a gazemberek megzsarolhassák a családjukat. 
Mi, háziorvosok, féléletünket azzal töltjük, hogy a 
családi ügyész segítségével gazficzkókat mentsünk 
meg a börtöntől s családjukat a szégyentől.

Bloomfield. De a törvény végül is utoléri a 
bűnöst 1

Sir Patrick. Utoléri, igen. De nemcsak őt magát 
bünteti meg, hanem minden hozzátartozóját ; ártat
lant, bűnöst egyaránt. Pár esztendeig aztán a mi 
adóinkból kap kosztot és lakást, s mire kiszabadul, 
még veszedelmesebb gazember lett belőle, mint volt 
Minniet becsuknák és tönkretennék ; Dubedat egész 
élete összeomlana. Verjék ki a fejükből a büntető 
törvényt, az csakis bolondoknak, vademberek
nek való.

Louis. Sir Patrick, kérem fordítsa a fejét kissé
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jobbra. (Sir Patrick felháborodva megfordul és rá
mered). Nem, ne annyira !

Sir Patrick. De ember, tegye már félre azt az 
ostoba rajzónt s gondoljon a helyzetére. Daczolhat 
az emberi törvényekkel, de vannak más törvények is, 
a melyekkel számolni kell. Tudja-e, hogy meg 
fog halni?

Louis. Én azt hiszem, hogy mindnyájan meg 
fogunk halni.

Walpole. De nem mindnyájan halunk meg hat 
hónapon belül!

Louis. Hát ezt honnan tudja?
(Bloomfieldnek most már végleg megszakad a türelme 

s izgattottan kezd föl- alá járkálni.)
Bloomfield. Telkemre, nem állom ki tovább. 

Bármilyen körülmények között és bármilyen társa
ságban is nagyon ízléstelen dolog a halál kérdését 
feszegetni. Orvosi részről pedig egyenesen gyávaság. 
(Rámennydörög Louisra.) Ezt nem tűröm, hallja-e.

Louis. Nem én kezdtem, hanem a maga barátai. 
A nem művészembereknek rendes szokásuk ,ha 
kifogytak az érvekből, hogy rá akarnak ijeszteni az 
emberre. Még nem találkoztam olyan ügyvéddel, 
a ki azzal ne fenyegetett volna, hogy előbb vagy utóbb 
börtönbe csukat. Még nem találkoztam olyan pappal, 
a ki a pokollal ne fenyegetett volna. És maguk most 
a halállal fenyegetnek. Beszélnek, beszélnek, de 
azért egyetlen igazi ütőkártyájuk van, és ez a meg
félemlítés. Nos hát én nem vagyok gyáva ; engem 
ugyan hiába rémítgetnek.

Bloomfield (feléje megy). Megmondom én, sir, 
hogy maga micsoda. Gazember.

Louis. Nincs kifogásom az ellen, hogy gaz
embernek nevezzenek. Ez csak szó. Szó, a melynek 
az értelmét sem. tudják. Mi az, hogy gazember?

Bloomfield. Ön gazember, sir,
Louis. Nagyon jó. Mi az, hogy gazember ? 

Én vagyok gazember. Mi vagyok én ? Gazember, 



Gyönyörű circulus vitiosus. És maga tudós ember
nek képzeli magát.

Bloomfield. Ma-ma-maga alávaló gazember, sze
retném torkon ragadni s jól elpáholni.

Louis. Bár megtenné. Csinos kis fájdalomdíjat 
fizetne, hogy föl ne jelentsem. (Bloomfield tajtékozva 
rohan el mellőle.) Kérem, nincs raktáron még egy 
pár elismerő szavuk a számomra a saját házam
ban ? Szeretnék átesni rajta, mielőtt a feleségem 
visszajön. (Tovább dolgozik.)

Ridgeon. Én határoztam. Ha a törvény csődöt 
mond, akkor a tisztességes emberek fogjanak össze. 
Én a kis ujjamat sem mozdítom meg ezért a féregért.

Bloomfield. Ezt a szót kerestem én is. Féreg.
Walpole. Nem tehetek róla, de én mégis sze

retem magát, Dubedat. Bár annyi bizonyos, hogy 
maga valódi speczialitás.

Sir Patrick. Most legalább ismeri a vélemé
nyünket.

Louis (nyugodtan leteszi a rajzónját). Nézzék 
csak. Mindez semmire sem jó. Maguk nem értenek 
engem. Maguk azt hiszik, hogy közönséges gonosz
tévő vagyok.

Walpole. Nem közönséges, Dubedat. Ne kiseb
bítse magát.

Louis. No hát valamennyien rossz nyomon jár
nak. Nem vagyok én gonosztevő. Csakhogy lenézem 
a maguk erkölcsi prédikáczióit. Nem hiszek a 
morálban. Én Bemard Shaw tanítványa vagyok.

Sir Patrick (meghökkenve). Mi ?
Bloomfield (kaszál a kezeivel, mintha a dolog 

ezzel el volna intézve). Elég ! Nem akarok többet 
hallani.

Louis. Sem olyan hiú, sem olyan ostoba nem 
vagyok, hogy mindjárt Übermenschnek tartsam 
magamat, de mégis ez az ideál, a mely felé törek
szem — mint a hogy mások is törekszenek a maguk 
ideáljai felé.

Bloomfield (türelmetlenül). Sohse erőlködjék.
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Most már teljesen tisztában vagyok magával, 
Kérem, ne is szóljon többet. Ha egy ember úgy tesz, 
mintha tudományról, morálról, hitről vitatkoznék, 
s aztán kisül, hogy olyan ember tanítványa, a ki 
közismert és notórius ellenzője minden oltásnak, 
akkor kár minden további szóért. (Ridgeonhoz.) 
Nem mintha a szó közönséges értelmében jobban 
hinnék az oltásban, mint ön, kedves Ridgeon. 
Hiszen mondanom sem kell. De vannak dolgok, 
a melyek meghatározzák az ember társadalmi hely
zetét, s ilyen például az, ha ellensége az oltásnak 
(visszaül a helyére).

Sir Patrick. Bemard Shaw ! Sohse hallottam a 
nevét. Nyilván methodista prédikátor.

Louis (felháborodva). Nem, nem ! A leghaladot- 
tabb ember manapság. Nem is lehet közelebbről 
meghatározni.

Sir Patrick. Én csak annyit mondok, fiatal 
ember, hogy az én édesapám a bűntől való meg
tisztulás tanát John Wesley tulajdon szájából 
hallotta, a mikor maga vagy Mr. Shaw még a 
világon sem voltak. Nagyon népszerű hitvallás 
volt, s vele takaróztak azok, a kik port kevertek 
a czukorba s vizet a tejbe. Maga édes fiam, vérbeli 
methodista : csakhogy nem tudja.

Louis (most az egyszer igazán boszankodni kezd). 
Ez szellemi inzultus. Én nem hiszem, hogy bűn 
egyáltalában van a világon.

Sir Patrick. Vannak emberek, a kik azt sem 
hiszik, hogy betegség van a világon. Ha jól tudom, 
keresztény tudósoknak nevezik magukat. Látja, azok 
éppen magának való doktorok. Mi semmit sem tehe
tünk magáért. (Fölkel.) Jó napot !

Louis (könyörögve hozzászalad). Óh, maradjon 
ülve, Sir Patrick, Ne menjen el. Kérem, ne menjen 
el. Szavamra, nem akartam megbántani. Üljön vissza 
a helyére. Ne foszszon meg ettől a kitűnő alkalom
tól. Még két rövidke percz : mindössze is ennyit 
kérek.



77

Sir Patrick (a kit meglep s meg is hat egy kissé 
ez a szeretetreméltóság). No hát — (leül).

Louis (háladatosan). Köszönöm szépen.
Sir Patrick (folytatva). — nem bánom, adok 

önnek még két perczet. De ne forduljon hozzám, 
mert én már fölhagytam az orvosi praxissal s 
nem is hiszem, hogy ki tudnám gyógyítani a bajából. 
Élete ezeknek az uraknak a kezében van.

Ridgeon. Az én kezemben nem. Sok a dolgom. 
Sem az időmmel, sem a kellő eszközökkel nem rendel
kezem.

Sir Patrick. Mit mond ön, Mr. Walpole?
Walpole. Nem bánom, én szívesen elvállalom 

a kezelést. Nekem szilárd meggyőződésem, hogy itt 
nem erkölcsi, hanem physikai problémáról van szó. 
Nem tökéletes az esze. Azaz, hogy valószinüleg a 
hátgerincz kóros elváltozása a baj. Ez pedig a 
vérkeringéssel függ össze. Szóval én világosan látom, 
hogy itt valami rejtélyes természetű vérmérgezéssel 
van dolgunk, a mely majdnem bizonyosan a féreg
nyúlványban felhalmozódott ptomaináktól ered. 
El fogom tehát távolítani a féregnyulványt.

Louis (elváltozik a színe). Azt akarja mondani, 
hogy meg fog operálni. Mi ? Nem, köszönöm.

Walpole. Ne féljen, semmit sem fog érezni. 
Természetesen előbb elaltatjuk. Roppant érdekes 
lesz.

Louis. No jó, ha magát érdekli és nekem nem 
fáj, az már egészen más. És mennyit ád nekem az 
operáczióért ?

Walpole (fölháborodva fölkel). Mennyit adok ? 
Hogy-hogy ?

Louis. Hát maga azt hiszi, hogy én ingyen 
fölvágatom a hasamat ?

Walpole. És maga lefestene engem ingyen ?
Louis. Nem ; de én átadom a kész képet és 

maga talán dupla áron megint eladhatja. De a féreg
nyúlványomat nem adhatom el, ha egyszer kivágta,

Walpole. Ridgeon, hallott már valaha ehhez 



foghatót ? (Louishoz.) Jó, hát tartsa meg a féreg
nyúlványát, meg a tuberkulotikus tüdejét, meg a 
beteg agyvelejét : én végeztem magával. Még azt 
hihetné valaki, hogy nem is szívességet akartam 
neki tenni (nagy haraggal visszaül a helyére).

Sir Patrick. Itt most már csak egy orvos van, 
a ki nem mondott le magáról, Mr. Dubedat. Most már 
csak Sir Ralph Bloomfield Boningtonhoz fordulhat.

Walpole. Ha én magának volnék, B. B., 
még fogóval sem nyúlnék hozzá. Csak hadd menjen 
a Brompton-kórházba ; ott ugyan nem gyógyítják 
meg, de legalább kinevelik egy kissé.

Bloomfield. Nekem gyöngém, hogy sohasem 
tudtam nemet mondani, még a leghaszontalanabb 
embereknek sem. Azonfelül kénytelen vagyok ki
jelenteni, hogy az orvosi praxissal inkompatibilis
nek tartom kérdés tárgyává tenni azt, vajjon érté
kes-e az az emberi élet, a melyet meg akarnak 
menteni. Gondolja meg ezt, Ridgeon. Higyjen 
nekem, Sir Paddy. Ne legyünk álszentek, Walpole.

Walpole (megbotránkozva). Sohse voltam álszent. 
Bloomfield. No jó . . . Hát nézzük az én praxi

somat. Azt hiszem, hogy nagyon előkelő praxis, 
finom praxis, mindenképpen úri praxis. Maguk azt 
szeretnék, hogy minden esetben vessem föl a kér
dést, vajjon a betegeim hasznosak-e önmagukra 
vagy másokra nézve. Bármilyen tudományos mód
szerrel közelednek ehhez a kérdéshez, az eredmény 
csak reductio ad absurdum. Mert okvetlenül arra 
a meggyőződésre fognak jutni, hogy a nagy több
ség, a mint barátom, Mr. J. M. Barrie röviden és 
velősen kifejezte : inkább halna meg. Inkább halna 
meg. Persze, vannak kivételek. Itt van például az 
udvar, egy igazi social-demokrata intézmény, a 
melyet a közönség tart fenn, közadókból, mert 
szereti és mert szüksége van rá. Az én udvarbeli 
betegeim nagyon dolgos emberek, mindenki meg 
van velük elégedve. Aztán van egy vagy két her- 
czegem, a kiknek a birtokait valószínűleg jobban 
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kezelik, mintha a kincstár kezében volnának. De 
a mi a többieket illeti, ha egyszer komolyan foglal
koznám velük, a verdikt csak így szólhatna: Inkább 
haljanak meg. És a mikor csakugyan meghalnak, 
a családot is ezzel vigasztalom, persze — virág
nyelven. (A saját hangjától elbájolva, mindjobban meg- 
mámorosodik.) S akárhogy fizetik is az orvost, akár
milyen pazarul, ez igazán nem jogczím arra, hogy 
minden tehetségemet rájuk fecséreljem s efajta 
embereket megmentsek a haláltól. Utóvégre is, 
ha engem fényesen fizetnek, nekem viszont nagyon 
sokat kell költenem. Az én igényeim ugyan szeré
nyek : egy tábori ágy, néhány szoba, egy kis kenyér
haj, egy palaczk bor: és én boldog és elégedett 
vagyok. A feleségem talán többre vágyik, de még 
ő is panaszkodik bizonyos kiadások miatt, a melyek
nek nincs más értelmük, mint hogy a pácziensek 
bizonyos fényűzést követelnek meg az orvosaiktól. 
A — a — a — (hirtelen felébred) elvesztettem a 
fonalat. Miről is beszéltem, Ridgeon?

Ridgeon. Dubedatról.
Bloomfield. Ah, igen. Persze. Köszönöm. Persze, 

hogy Dubedatról. Tehát ki ez a mi Dubedat bará
tunk. Egy romlott és tudatlan fiatal ember, a kinek 
tehetsége van a rajzoláshoz.

Louis. Köszönöm. Csak folytassa.
Bloomfield. De hát milyenek a többi betegeim? 

Jórészt romlott és tudatlan fiatal emberek, a kiknek 
semmihez sincs tehetségük. Ha értékelnem kellene 
őket, kénytelen volnék lemondani a betegeim há
romnegyedrészéről. Azért is elvem az, hogy én ezzel 
a kérdéssel nem foglalkozom. És ha a fizető bete
gekkel szemben ez az elvem, mint becsületes ember 
nem tehetek kivételt az olyan beteggel szemben 
sem, a ki éppenséggel nem fizető beteg, sőt talán 
inkább pumpoló betegnek volna nevezhető. Nem. 
Én azt mondom, hogy nem. Mr. Dubedat, nekem 
semmi közöm a magá jelleméhez. Én magát merőben 
tudományos szempontból tekintem. Ön az én sze-
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memben nem egyéb, mint egy csatatér, a melyen 
a tuberkulózis baczillusainak idegen serege küzd 
a fehér vértestecskék hazafias csapatjaival. Mint
hogy megigértem a nejének, hogy stimulálni fogom 
a fehér vértestecskéket, s minthogy elvemmel ellen
kezik az adott szót megszegnem, én tehát stimu
lálni fogom a fehér vértestecskéket. A többire nézve 
nem vállalok felelősséget. (Kimerültén dől vissza a 
székébe.)

Sir Patrick. Mr Dubedat, minthogy Sir Ralph 
olyan jó és elvállalja a maga kezelését, s minthogy 
a két percz is letelt, szives engedelmével távozom. 
(Fölkel.)

Louis. Tessék. Én is végeztem magával. (Fölkel 
s elébe tartja a vázlatkönyvet.) Nézze. Mialatt maguk 
fecsegtek, én dolgoztam. S mi maradt meg a maguk 
erkölcsi prédikácziójából? Mindössze egy kis szén
oxyd-gáz, a mi rontja a szoba levegőjét. S mi 
maradt meg az én munkámból? Ez. Nézze meg. 
(Ridgeon fölkel, hogy megnézze.)

Sir Patrick (a ki lejött hozzá a trónról.) Jaj, 
maga gaz kópé, hát lerajzolt engem?

Louis. Persze. Hát mit gondolt?
Sir Patrick, (elveszi tőle a rajzot és helyeslőén 

dörmög). Ez igazán sikerült. Mit szól hozzá, Colly.
Ridgeon. Csakugyan olyan jó, hogy mindjárt 

magamnak szántam.
Sir. Patrick. Köszönöm szépen ; de én is magam

nak szántam. Mit szól hozzá, Walpole?
Walpole. (Fölkel és odalép). Ezt a rajzot nem 

engedem át másnak.
Louis. Ha tehetném, önnek adnám, Sir Pat

rick. De öt aranyért sem válhatok meg tőle.
Ridgeon. Óh, hacsak az kell, adok érte hatot. 
Walpole. Tizet.
Louis. Azt hiszem, hogy Sir Patricknak több 

jogczíme van rá, mert, ő ült a képhez. Küldj em el 
a lakására tizenkét aranyért?

Sir Patrick. Tizenkét arany? Hát ha a Festő-
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akadémia elnöke volna, fiatal ember ! (Határozott 
mozdulattal visszaadja neki a képet, elfordul s leveszi 
a kalapját.)

Louis (Bloomfieldhez). Sir Ralph, ád érte tizen
kettőt?

Boomfield (Louis és Walpole közé lépve). Tizen
két aranyat? Köszönöm. Megadom. (Elveszi és át
nyújtja Sir Palricknak.) Fogadja el tőlem, Paddy ; 
és gyönyörködjék benne még sok-sok esztendeig.

Sir Patrick (kalapjába teszi.)
Boomfield. Még ráérünk elszámolni. Mr. Du

bedat : az én tiszteletdíjam sokkal többet fog ki
tenni. (ő is a kalapja után nyúl.)

Louis (felháborodva). No hát Isten engem — 
Inkább lelövetném magamat, semhogy ilyet tegyek. 
Az én szememben ez közönséges lopás.

Sir Patrick (szárazon). Ah, hát végre mégis 
csak kezdünk hinni a morálban, mi?

Louis. Ah ! (Walpolehoz.) A tiz aranyért, a mit 
kínált, másikat rajzolok magának.

Walpole. Áll az alku. De csak átvétel után 
fizetek.

Louis. Óh ! Hát kinek tart engem ? Nem bízik 
meg bennem?

Walpole. Egy csöppet sem.
Louist. Hja, ha maga így gondolkodik, akkor 

nem is lehet máskép. Kérem, Sir Patrick, mielőtt 
ön elmegy, behívnám Jennifert. Tudom, hogy sze
retne önnel beszélni, ha nincs ellenére önnek. (Az 
ajtóhoz megy.) És most még egy szót, mielőtt Jenni
fer bejönne. Maguk mind nagyon leplezetlenül 
nyilatkoztak itt rólam — a saját házamban. Engem 
ez egy csöppet sem bánt; férfi vagyok és állok 
elébe. De ha Jennifer idebenn lesz, jusson eszükbe, 
hogy uriasszony, s hogy ő magukat úriembereknek 
tartja. (Kimegy.)

Walpole? No tessék! ! ! (Minthogy nem talál 
szavakat a helyzet jellemzésére, megy a kalapjáért.) 

Ridgeon. Szemtelen fráter !
Az orvos dilemmája. . 8
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Bloomfield. Csöppet sem lepne meg, ha azt 
hallanám, hogy jó családból való. Valahányszor 
fölényt és önuralmat látok, minden kimutatható 
ok nélkül : a diagnózisom úgy szól, hogy — jó csa
ládból való.

Ridgeon. A diagnózis az, hogy —
Bloomfield. Ezért olyan önérzetes.
Sir Patrick. Ilyen a világ. A tisztességes emberek 

mindig csak arra jók, hogy a snobok leczkéztessék 
s kihozzák őket a sodrukból.

Bloomfield (nem megy bele ebbe a föltevésbe). Én 
nem jöttem ki a sodromból. Szeretném látni azt az 
embert, aki engem ki tud hozni a sodromból. 
(Jennifer belép.) Ah, Mrs. Dubedat. Hogy érzi 
magát ?

Mr. Dubedat (kezet nyújt neki). Óh, milyen 
hálás vagyok, hogy eljöttek. (Kezet nyújt Walpole- 
nak.) Köszönöm, Sir Patrick. (Kezet nyújt Sir 
Patricknak.) A mióta önöket ismerem, megint ér
demes élnem. Richmond óta egy pillanatra sem 
éreztem a régi rettegést. Pedig azelőtt folyton ret
tegtem. Kérem, foglaljanak helyet, s mondják meg, 
hogy mit végeztek.

Walpole. Ha nem veszi rossz néven, Mr. Dubedat, 
én távozom. Egy betegem vár. De mielőtt elmegyek, 
engedje kijelentenem, hogy az esetre nézve töké
letesen egyetértek jelenlevő kollégáimmal. A mi a 
betegség okait és gyógyítását illeti, ez nem az én 
dolgom. Én csak sebész vagyok, ezek az urak 
ellenben belgyógyászok és bennük megbízhatik. 
Nekem persze különvéleményem lehet, sőt van is, 
és a kollegáim nagyon jól ismerik. Ha majd szükség 
lesz reám — pedig végül is szükség lesz rám — 
az urak tudják, hogy hol találnak meg — és én 
bármikor szolgálatára állok. Egyelőre hát Isten vele. 
(Kimegy ; Jennifert roppantul megdöbbenti váratlan 

visszavonulása és szertartásos modora.)
Sir Patrick. Én is bocsánatot kérek, Mrs. Dubedat
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Ridgeon (aggódva). Elmegy?
Sir Patrick. El. Itt semmi hasznomat sem vehe

tik ; haza kell mennem. Ön bizonyára tudja, Mrs. 
Dubedat, hogy én már felhagytam az orvosi praxis
sal és semmi felelősséget nem vállalhatok. Sir 
Colenso Ridgeon és Sir Ralph Bloomfield Bonington 
maradnak, ők ismerik a véleményemet. Jó napot, 
asszonyom. (Meghajol és indul az ajtó felé.)

Mrs. Dubedat (visszatartja). Talán valami baj 
van? Csak nincs Louis rosszabbul?

Sir Patrick. Nem, nincs rosszabbul. Csak úgy 
van, mint Richmondban volt.

Mrs. Dubedat. Köszönöm. Úgy megijedtem. 
Bocsánatot kérek.

Sir Patrick. Nincs miért. (Kimegy.)
Bloomfield. Nagyságos asszonyom, ha rám bíz

zák a férjét —
Mrs. Dubedat hangon s Ridgeonra

pislantva). Ön? Én azt hittem, hogy Sir Colenso —
Bloomfield. Én fogom kezelni —
Mrs. Dubedat. De —
Bloomfield. Szót sem többet. Örömmel teszem, 

az ön kedvéért. Sir Colenso Ridgeon a maga helyén 
lesz a bakteriológiai laboratóriumban. Én is a 
magam helyén leszek, a beteg ágya mellett. Férjét 
éppen úgy fogjuk kezelni, mintha a királyi család 
valamelyik tagja volna. (Mrs. Dubedat megint pro
testálni akar.) Ne köszönje meg ; higyje el, csak 
zavarba hozna. S most, ha kérdenem szabad, okvet
lenül ebben a lakásban kell maradnia? Igaz, hogy 
automobillal nincsen távolság, de be kell vallanom, 
hogy előnyösebb volna, ha kissé közelebb laknának.

Mrs. Dubedat. Látja, műterem és lakás itt tel
jesen el van különítve. Annyit szenvedtem régi 
lakásainkban. A cselédek olyan becstelenek.

Bloomfield. Ah! Úgy? Úgy! Óh Istenem!
Mrs. Dubedat. Sohsem volt szokásom zár alatt 

tartani a holmimat. S gyakran tűntek el apróbb 
összegek. Egyszer aztán rettentő dolog történt. El-
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veszett egy ötfontos bankjegy. A gyanú a szoba
leányra hárult. Ő azt vágta a szemembe, hogy 
Louis neki adta a pénzt. Louis pedig nem engedte, 
hogy tovább kutassak ; olyan ideges, hogy az ilyen 
dolgok megőrjítik.

Bloomfield. Ah — hm — hah — igen — ér
tem, Mrs. Dubedat; ne is mozduljon innen. Ha a 
hegy nem jön Mohamedhez, Mohamed megy a 
hegyhez. De most mennem kell. A többit majd 
levélben. A phagoeyták serkentéséhez pedig hozzá
fogunk izé — valószínűleg jövő kedden ; majd meg
írom. Bízzék bennem ; ne aggódjék ; egyék rende
sen ; aludjék jól: legyen jókedvű ; szórakoztassa a 
beteget; remélje a legjobbat: a legkitűnőbb szer 
egy bájos asszony ; a legjobb orvosság a jókedv, 
s a legbiztosabb segítség a tudomány ; isten vele ; 
isten vele ; isten vele. (Miután kezet fogott vele — s 
miután Mrs. Dubedat fölindulásában szólni sem tud, 
Bloomfield kimegy a szobából, de útközben megáll 
s Ridgeonhoz beszél.) Kedden reggel küldjön el hoz
zám egy tubus erős antitoxint. Mindegy akármilyet. 
El ne feledje. Isten vele, Colly. (Kimegy.)

Ridgeon. Már megint olyan csüggedtnek lát
szik. (Mrs. Dubedat csaknem sírva fakad.) Mi a baj ? 
Talán egyebet várt?

Mrs. Dubedat. Tudom, hogy nagyon hálásnak 
kellene lennem. Higyje el, hogy nagyon hálás is 
vagyok. Csakhogy — csakhogy —

Ridgeon. Mit csakhogy?
Mrs. Dubedat. Én a fejembe vettem, hogy ön 

fogja kezelni Louist.
Ridgeon. Nos, Sir Ralph Bloomfield —
Mrs. Dubedat. Igen, tudom, tudom, nagy szeren

cse, hogy ő vállalta a kezelést. Óh, de én önt sze
rettem volna. Tudom, hogy ostobaság ; nem is 
tudom okát adni; de olyan szentül hittem, hogy 
ön ki fogja gyógyítani. Sir^Ralphban nem hiszek, 
— nem tudok benne hinni. És ön megígérte nekem. 
Miért pártolt el szegény Louistól?
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Ridgeon. Megmondtam, hogy miért. Nem ve
hetek fel több új beteget.

Mrs. Dubedat. Richmondban nem így beszélt.
Ridgeon. Richmondban azt hittem, hogy szorít

hatok helyet még egy betegnek. De erre a helyre az én 
öreg barátom is pályázott, Dr. Blenkinsop. Meg 
van támadva a tüdeje.

Mrs. Dubedat (aki egy cseppet sem törődik 
Blenkinsoppal). Azt az öreg embert gondolja — 
azt a kissé bamba —

Ridgeon (szigorúan). Én azt az urat gondolom, 
aki velünk együtt ebédelt; nagyon derék, jeles 
ember, akinek az élete van olyan értékes, mint 
bárki másé. Úgy rendeztem el a dolgot, hogy én 
vállalom el őt és Sir Ralph Bloomfield Bonington 
vállalja Mr. Dubedatot.

Mrs. Dubedat (felháborodva fordul feléje). Most 
már tudom, hogy miért. Óh 1 Mert irigyek, alávalók, 
kegyetlenek ! És én azt hittem, hogy ön sokkal 
különb . . .

Ridgeon. Hogy érti ezt?
Mrs. Dubedat. Azt hiszi, hogy nem tudom, — 

vagy azt hiszi, hogy most történik velünk először? 
Miért fordúl mindenki ellene? Hát nem tudják 
neki megbocsájtani, hogy különb a többinél? Hogy 
okosabb? Hogy bátrabb? Hogy nagy művész?

Ridgeon. Óh igen, ezt megbocsátom neki.
Mrs. Dubedat. Hát talán más kifogása van 

ellene? Felszólítottam mindenkit, aki ellene fordult 
— felszólítottam őket szemtől-szembe, mondják 
meg, vétett-e valamit szóval vagy tettel a becsület 
vagy a tisztesség ellen? S mindig beismerték, hogy 
nem mondhatnak róla semmi rosszat. Most önt 
szólítom föl. Mivel vádolja?

Ridgeon. Én is csak úgy vagyok vele, mint a 
többiek. Szemtől-szembe semmi rosszat nem mond
hatok róla.

Mrs. Dubedat (nincs egészen megnyugtatva). 
De az ön viselkedése megváltozott. És ön megszegte
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az ígéretét, hogy helyet szorít neki a saját klini
káján.

Ridgeon. ön igazán nem tudja, hogy mit beszél. 
London legkitűnőbb orvosai tartottak konzíliumot 
az érdekében s a kezelő orvosa az orvosi fakultás 
egyik vezéralakja. Igazán —

Mrs. Dubedat. Óh, milyen kegyetlen, hogy 
mindig csak ezt emlegeti. Mintha ez volna az igazság 
és én tévednék. Pedig én nem tévedek. Én hiszek 
önben, de nem hiszek a többiekben. Annyi doktor
ral volt már dolgunk ; most már kiérzem a hangjuk
ból, amikor csak beszélnek, de nem tudnak segíteni. 
Maga nem olyan, mint a többi. Érzem, hogy tudna 
segíteni. Doktor úr, meg kell hallgatnia. (Hirtelen 
aggodalommal.) Nem sértem meg azzal, hogy a teljes 
czíme helyett csak doktornak szólítom?

Ridgeon. Badarság. Én doktor vagyok. De 
nehogy Walpole-t is doktornak szólítsa.

Mrs. Dubedat. Törődöm is én Walpole úrral ; 
nekem az ön támogatására van szükségem. Nagyon 
kérem, üljön le és hallgasson meg. (Ridgeon komolyan 
meghajol és leül a szójára; Mrs. Dubedat is leül.) 
Köszönöm. Nem tartóztatom sokáig, de el kell 
mondanom a teljes igazságot. Jobban ismerem 
Louist, mint bárki más ezen a világon vajaha 
ismerte vagy ismerni fogja. A felesége vagyok. 
Tudom, hogy vannak apró hibái : türelmetlen, 
érzékeny, önző is kicsi dolgokban, amelyekről neki 
tudomása nincsen, mert elnéz a kicsi dolgok felett. 
Tudom, hogy pénzügyekben néha megbotránkoz
tatja az embereket, mert magasrendü lélek s nem 
érti, hogy a közönséges emberek miért becsülik 
annyira a pénzt. Mondja------ öntől — öntől is kért
pénzt kölcsön?

Ridgeon. Kért — egyszer.
Mrs. Dubedat (könnyes szemmel). Óh, mennyire 

sajnálom, — mennyire sajnálom. De többé nem 
fogja tenni. Megfogadta nekem — itt ezen a helyen — 
mielőtt ön feljött — és ő egy világért sem szegné
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meg a szavát. Ez volt az egyetlen nagyobb gyöngéje ; 
de most ezt is legyőzte s teljesen levetkezte.

Ridgeon. S igazán ez volt az egyetlen gyöngéje?
Mrs. Dubedat. Néha talán gyönge a nőkkel 

szemben, mert annyira imádják s mindig tőrbe 
csalják. S természetes, hogy amikor azt hallják, 
hogy nem hisz a morálban, bigot emberek mindjárt 
ráfogják, hogy gonoszlelkű. Ön megérti, ugyebár, 
hogy ilyenformán rossz hírét költik s pletykáznak 
róla, míg végre a jó barátait is fellovalják ellene.

Ridgeon. Igen, értem.
Mrs. Dubedat. Óh, ha ön ismerné a jótulajdon

ságait, mint én I Tudja-e, doktor úr, ha Louis igazán 
olyat tenne, ami ellenkezik a becsülettel, én meg
ölném magamat.

Ridgeon. Ugyan kérem ! Ne túlozzunk.
Mrs. Dubedat. Megtenném.
Ridgeon. Maga nem sokat láthatott a világból 

Cornwallban ?
Mrs. Dubedat (naivul). De igen, mindennap sokat 

láttam a világ szépségeiből — többet, mint ön 
valaha is láthat itt Londonban. De csak nagyon 
kevés embert ismertem, ha ez az, amit ön gondol. 
Egyetlen gyermek voltam.

Ridgeon. Ez sokat megmagyaráz.
Mrs. Dubedat. Sokat álmodtam ; de a sok álom

nak mindig egy álom volt a vége.
Ridgeon (egy kis sóhajjal). Igen, a rendes álom. 
Mrs. Dubedat (meglepetve). A rendes álom? 
Ridgeon. Gyanítom. De hiszen még el sem 

mondta.
Mrs. Dubedat. Nem akartam elfecsérelni az 

életemet. Én magam semmire sem voltam jó, de 
volt egy kis vagyonom, amelylyel jót tehettem. 
Sőt szép is voltam egy kissé : ne tartson hiúnak, 
azért hogy ezt tudom. Tudtam, hogy a geniális 
emberek eleinte rettentően küzdenek a nyomorral 
és mellőztetéssel. Az én álmom az volt, hogy meg
szabadítsak egy géniét a küzdelemtől, hogy szépséget
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és boldogságot vigyek az életébe. Kértem az eget, 
hogy küldjön nekem egy ilyen embert. Szentül 
hiszem, hogy Louis felelet volt az imámra. Csak 
annyira hasonlított a többi emberhez, mint a Themse 
partja a mi cornwalli partvidékünkhöz. Ugyanazt 
látta, amit én láttam és lefestette nekem. Mindent 
megértett. Úgy jött felém, mint egy gyermek. 
Képzelje csak, doktor úr, eszébe sem jutott, hogy 
feleségül vegyen : sohasem gondolt arra, amire 
más férfiak gondolnak. Én kértem meg őt. Azt 
felelte, hogy nincs pénze. S mikor megmondtam 
neki, hogy »nekem van«, csak annyit mondott : 
óh, akkor jól van ; mint egy suhancz. S még most 
is ilyen ; teljesen romlatlan. Gondolkozásában férfi, 
álmaiban nagy költő és művész, viselkedésében 
gyermek. Odaadtam neki magamat és mindenemet, 
hogy ragyogó napfényben nőhessen, amily nagyra 
csak nőhet. Ha elveszteném a benne való hitemet, 
ez a saját életem hajótörése és pusztulása volna. 
Visszamennék Cornwallba és meghalnék. Meg
mutathatnám önnek a sziklát, amelyről leugranám. 
Meg kell őt gyógyítania * vissza kell őt adnia nekem, 
egészségesen. Tudom, hogy ön ezt megteheti és csakis 
ön teheti meg. Vegye át Louis kezelését és bízza 
Dr. Blenkinsopot Sir Ralphra.

Ridgeon. Hát igazán annyira hisz az én tudá
somban és ügyességemben?

Mrs. Dubedat. Föltétlenül. Én nem tudok félig 
hinni valakiben.

Ridgeon. Tudom. Nos, hát én próbára teszem 
— kemény próbára. Elhiszi, ha azt mondom, hogy 
megértettem, amit most mondott; hogy nincs 
más vágyam, csak az, hogy mint hűséges barátja, 
szolgálatára legyek ; és hogy az ön hősét meg kell 
mentenünk, bármily áron is.

Mrs. Dubedat. Óh bocsásson meg. Bocsássa meg, 
amit mondtam. Ön megmenti őt nekem.

Ridgeon. Minden áron. (Kezet csókol neki; 
Ridgeon hirtelen fölkel.) Nem ; még nem mondtam 
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azt mondom, hogy ön a hősét csakis az esetben 
tarthatja meg, ha Louist Sir Ralph gondjaira bízzuk.

Mrs. Dubedat (határozottan). Ön ezt mondja — 
nem kételkedem tovább. Hiszek önnek. Köszönöm.

Ridgeon. Isten vele. (Mrs Dubedat megragadja 
a kezét.) Remélem, hogy a barátságunk tartós lesz.

Mrs. Dubedat. Az lesz. Az én barátságomnak 
csak a halál vethet véget.

Ridgeon. A halál mindennek véget vet, ugy-e 
bár ? Isten vele. (Sóhajt és távozik egy szánakozó pillan
tással, melyet Mrs Dubedat nem ért meg.)



NEGYEDIK FELVONÁS.

A műterem. A festőállvány a falhoz van tolva. Az emel
vényen ül Halál ő Eminencziája homokórával és 
kaszával a kezében, mely úgy fest, mintha a glóbust 
és a jogart tartaná. A kalapfogason Sir Patrick 
és Bloomfield kalapja. Walpole, aki éppen most lép 
be, szintén melléje akasztja a magáét. Kopogtatnak. 
Walpole ajtót nyit és Ridgeon áll az ajtóban.

Walpole. Maga az, Ridgeon! (Mind a ketten 
bejönnek a szobába és lehúzzák a keztyüjüket.)

Ridgeon. Mi történt? Magát is hivatták?
Walpole. Mindnyájunkat hivattak. Én is csak 

most jöttem. Még nem láttam a beteget. A takarítónő 
azt mondja, hogy az öreg Paddy Cullen már félórája 
odabenn van B. B.-vel. (Sir Patrick kijön a belső 
szobából.) Nos? Hogy állunk?

Sir Patrick. Menjen be és nézze meg, B. B. is 
odabenn van. (Walpole bemegy. Ridgeon kinmarad, 
hogy beszélhessen Sir Patrickkal.)

Ridgeon. Mi történt?
Sir Patrick. Emlékszik még a Jane Marsh 

karjára?
Ridgeon. Úgy? Hát úgy esett?
Sir Patrick. Igen. Úgy esett. Elfogyott a tüdeje, 

mint a Jane Marsh karja. Soha ilyet. Három hónapi 
kezelés után három nap alatt tüdősorvadást kapott. 

Ridgeon. B. B. úgylátszik a negativ stá
diumban fogott hozzá.

Sir Patrick. Akár pozitiv, akár negativ, ‘ a fiú



nak vége. Nem éri meg a holnapot. Egy pillanat 
alatt vége lesz. Sokszor láttam ilyet.

Ridgeon. Nem bánom, csak az a fő, hogy addig 
haljon meg, a míg a felesége ki nem ismeri. Én éppen 
erre vártam.

Sir Patrick. Nehéz sor, amikor egy embernek 
csak azért kell meghalnia, mert a felesége nagyon 
is sokat tart róla. Szerencsére, kevesen vagyunk, 
akiket ilyen veszedelem érhet. (Bloomfield kijön 
a belső szobából, sietve. Mint magánember nagyon 
aggódik, de mint orvos nagyon jókedvű és közlékeny.)

Bloomfield. Ah, ön is itt van, Ridgeon? Paddy 
persze mindent elmondott.

Ridgeon. Mindent.
Bloomfield. Roppant érdekes eset. Bizony Isten, 

Colly, ha mint tudományos tényről nem volnék 
meggyőződve, hogy a phagoeytákat stimuláltam, azt 
kellene hinnem, hogy csak a bacillusokat szaporítot
tam. Hogy magyarázza ezt meg, Sir Patrick? Mi 
az értelme ennek, Ridgeon ? Talán túlságosan stimu
láltuk a phagoeytákat? Talán nem csak a bacilluso
kat falták föl, hanem egyúttal megtámadták és 
elpusztították a vörös vértestecskéket is ? Támo
gatja ezt a föltevést a pácziens hala ványsága. Vagy 
tán a phagoeyták végül magára a tüdőre vetették 
magukat ? Vagy pedig egymást falták föl ? Egy tanul
mányt fogok kiadni erről az esetről. (Walpole vissza
jön, Bloomfield és Ridgeon közé lép).

Walpole. Pfuj, B. B. No most az egyszer si
került.

Bloomfieldl Micsoda?
Wajpole. Megölni a beteget. Az elhanyagolt 

vérmérgezésnek legsúlyosabb esete, amilyet még 
sohasem láttam. Most már persze késő volna be
avatkozni. Meghalna a narkózis alatt.

Bloomfield (sértődve). Hallja, Walpole, ha a 
maga mániája közismert nem volna, ezt a kijelen
tését nagyon zokon venném. Megöltem !

Sir Patrick. Ugyan, ugyan, ha majd mind a ket-

9T
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ten annyi embert öltek, mint én a magam idejében, 
sokkal csöndesebbek lesznek. Jöjjön és nézze meg, 
Colly.

(Ridgeon és Sir Patrick el a belső szobába).
Walpole. Ne haragudjék, B. B. De azért mégis 

csak vérmérgezés.
Bloomfield (felülkerekedik benne az ő ellenállha

tatlan jó természete). Kedves Walpole, hiszen min
den betegség vérmérgezés. De annyit mondhatok, 
hogy én többet hozzá sem nyúlok a Ridgeon széru
mához. Az imént csak azért bántott olyan nagyon, 
amit mondott, mert köztünk maradt szó legyen, 
a mi fiatal barátunknak Ridgeon tekerte ki a nyakát. 
(Jennifer gyötrődve és búsulva, de azért teljes szépségé
ben jön ki a szobából. Kötényt visel és mindjárt a két 

orvos közé lép).
Mrs. Dubedat. Sir Ralph, mitévő legyek? Az 

az ember, aki mindenáron beszélni akart velem, 
beüzente, hogy fontos dolga van Louisval és hogy ő 
újságíró. Ma reggel egy hír jelent meg a lapban, 
hogy Louis súlyos beteg és ez az úr meg akarja 
interviewolni. Hogy lehetnek az emberek ilyen bru
tálisak és lelketlenek.

Walpole (boszúvággyal indul az ajtó felé). Engedje 
meg, hogy én tárgyaljak vele.

Mrs. Dubedat (feltartóztatja). De Louis minden
áron fogadni akarja. Már majdnem sírva fakadt 
emiatt. Azt mondja, hogy nincs maradása a szobájá
ban. Azt mondja, hogy a műtermében (elcsuklik a 
hangja) akar meghalni. Sir Patrick azt mondja, 
hogy tegyük meg amit kíván ; nem árthat meg 
neki. Önnek mi a véleménye?

Bloomfield (bátorító hangon). Természetesen 
az, hogy meg kell fogadni Sir Patrick kitűnő ’taná
csát. Amint ő mondja, nem árthat meg neki; sőt 
ellenkezőleg használni fog ; nagyon fog használni. 
Sokkal jobban fogja magát érezni.
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Mrs. Dubedat (kissé vidámabban). Nem kísérné 
föl ide azt az urat, Mr Walpole, s nem mondaná 
meg neki, hogy beszélhet Louisval, de nehogy ki
fárassza a sok beszéddel. (Walpole bólint és el a külső 
ajtón). Sir Ralph, ne haragudjék reám, de Louis 
meghal, ha ittmaradunk. El kell vinnem Corn- 
wallba.

Bloomfield (csudálatosán földerülve, mintha, Du
bedat már meg volna mentve). Cornwall. Látja az 
éppen neki való hely. Nagyszerű a tüdőnek. Ostoba 
voltam, hogy előbb eszembe nem jutott. Hiába* 
kedves asszonyom, mégis csak maga az ő legjobb 
orvosa. Cornwall, hát hogyne ; igen, igen, igen.

Mrs. Dubedat (akit ez meghat és megvigasztal). 
Ön olyan jó, Sir Ralph. De ne biztasson ennyire, 
mert sirva fakadok s azt Louis nem szenvedheti.

Bloomfield. Akkor menjünk be érte és segít
sük kihozni. Cornwall ! Persze ! Persze ! Ez kell 
neki ! (Bemennek együtt a hálószobába).

(Walpole visszajön a Riporterrel, egy kellemes, vi
dám fiatal emberrel, aki semminő rendes polgári foglal
kozásra nem alkalmas, egy veleszületett fogyatékos
sága miatt, hogy tudniillik képtelen pontosan leírni, 
amit látott, vagy megérteni és reprodukálni azt, amit 
hallott. S minthogy az újságírás az egyetlen pálya, ahol 
ez nem hiba (mert hiszen egy újságnak nem kell a 
czikkeihez és riportjaihoz igazodnia, hanem az a fő, 
hogy mennél több példányt adjon el kiváncsi és buta 
olvasóknak, s így hazudozásaival és megbízhatatlan
ságával legföljebb becsületét vesztheti el) okvetlenül 
újságíróvá kellett válnia és fentartania magát meg
lehetős gyönge anyagi viszonyok között és a saját 
tudatlanságával való mindennapos küzdelemben. 
Jegyzőkönyv van nála és időnkint próbál is lejegyezni 
valamit, de minthogy gyorsírást nem tud s egyáltalá
ban nem tud gyorsan írni, rendesen fölhágy a hiába
való küzdelemmel, még mielőtt befejezne egy mondatot).

A riporter (körülnéz és nagyon bizonytalanul
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iparkodik valamit lejegyezni). Ez ugy-e bár a mű
terem ?

Walpole. Az.
A riporter (elmésen). Ahol a modelljeit tartja, mi? 
Walpole (dühös szűkszavúsággal). Hogyne.
A riporter. Úgy tetszett mondani, hogy cuber

kolózisa van.
Walpole. Igen, tuberkulózisa.
A riporter. Hogyan sillabizálja, kérem? Cuber

lózisa vagy cuberkulózisa ?
Walpole. Tuberkulózis, ember, nem cuberku

lózis. (Sillabizálva). T-u-b-e-r-k-u-l-ó-z-i-s.
A riporter. Óh, tuberkulózis. Nyilván valami 

betegség. Én azt hittem, hogy sorvadása van. Ön 
családtag vagy tán az orvos?

Walpole. Sem az egyik, sem a másik. Én Cutler 
Walpole úr vagyok. Jegyezze föl. Aztán jegyezze 
be Sir Colenso Ridgeont.

A riporter. Pigeont?
Walpole. Ridgeon. (Megvetéssel kikapja kezéből 

a noteszt). Adja ide ; jobb lesz, ha magam írom be 
a nevemet; úgyis rosszul írná be. Ez attól van, 
hogy olyan pályán működik, ahol nem kell kvalifi- 
káczió s ahol nincs hivatalos ellenőrzés alatt. (Be
jegyzi az adatokat).

A riporter. Ah, ön mindjárt a kését vágja belénk.
Walpole. Bár megtehetném ; mindjárt más 

ember válnék magából. Ide nézzen. (Mutatja a 
jegyzőkönyvet). Ez itt a három doktor neve. Ez itt 
a beteg neve. Ez a czíme. Ez a betegség neve. (Be
csapja a könyvet ügy, hogy a riporternek a szeme 
káprázik bele s aztán ismét feléje fordul).Mr. Dubedatot 
rögtön idehozzák. Beszélni akar önnel, mert nem 
tudja, hogy milyen rosszul van. Pár perczig marad
hat, hogy ne rontsuk a beteg kedvét; de ha beszélni 
kezd vele, rögtön kiteszszük önt. Minden pillanatban 
meghalhat.

A riporter (érdeklődve). Hát olyan rosszul van? 
Tudja, ma igazán^szerencsém van. Megengedi, hogy
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lekapjam? (Kivesz a zsebéből egy Kodakot). Nem 
vehetne a kezébe egy lanczettát vagy mi egymást ? 

Walpole. Tegye el. Ha kell a fotográfiám, meg
kaphatja a Baker Streeten a híres emberek sze
rieszében.

A riporter. Csakhogy ott pénzbe kerül. Ha nem 
veszi rossz néven — (a kodakjához nyúl).

Walpole. De rossz néven veszem. Tegye el, ha 
mondom. Üljön le és maradjon békében.
(A riporter gyorsan leül a zongoraszékre. Dubedalot 
Mrs. Dubedat és Bloomfield be gurítják egy tolószéken. 
Az emelvény és a szoba közé tolják, ahol azelőtt a 
festőállvány volt. Nem változott meg annyira, mintha 
erőteljes ember volna és nincs is lesoványodva. A 
szemei nagyobbnak látszanak : testileg oly gyönge, 
hogy alig híd megmozdulni s bágyadtan fekszik a 
párnáin : de szellemileg nagyon élénk : lehetőleg ki
használja a helyzetet, amennyiben a bágyadtságban 
gyönyört talál s a halálban drámát. Mindenkire nagy 
hatást tesz, akaratuk ellenére. Kivéve Ridgeont, aki 
engesztelhetetlen. A tolószék mögött jön s egy tálezán 
tejet és szeszes italokat hoz. Sir Patrick, aki vele 
jön, a sarokból előhozza a teás-asztalt és a tolószék 
mögé állítja. Bloomfield veszi a széket a festőállvány 
mellől s Dubedat mellé állítja Jennifer számára, az 
emelvény közelébe, amelyről a bábú rámered a haldokló 
művészre ; aztán Bloomfield visszamegy Dubedat 
baljára. Walpole leül az emelvény szélére. Ridgeon 

mellette áll.)
Louis (boldogan). Itt a boldogság ! A műterem

ben ! Boldogság !
Mrs. Dubedat. Igen, drágám. Sir Patrick azt 

mondja, hogy itt maradhatsz, amíg jól esik.
Louis. Jennifer !
Mrs. Dubedat. Mi kell, drágám?
Louis. Az újságíró itt van?
A (szolgálatkészen) JIgenis, Mr. Dubedat.

Itt vagy ok,^szolgálat j ára. Én a sajtót képviselem.
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Azt gondoltam, hogy kapunk öntől néhány adatot — 
arra — arra — igenis, nehány adatot arra nézve, 
hogy mik a tervei a jövő szezonra?

Louis. Erre könnyű felelni. Meg fogok halni.
Mrs. Dubedat (gyötrődve). Louis — drágám —
Louis. Óh szívem, nagyon gyönge és fáradt 

vagyok. Ne kívánjátok tőlem, hogy gyötörjem 
magamat s úgy legyek, mintha nem tudnám. Amíg 
odabenn feküdtem, kihallgattam a doktorokat — s 
nevettem magamban, ők tudják. De ne sírj, szívem ; 
a sírás elcsúfít és azt nem bírom elviselni. (Mrs. 
Dubedat letörli a könnyeit és büszkén kiegyenesedik.) 
Meg kell ígérned valamit.

Mrs. Dubedat. Igen, igen, hiszen tudod, hogy 
mindent megteszek. (Könyörögve.) De édes szívem, 
kérlek, ne beszélj ; elgyöngít.

Louis. Nem ; csak fölemészt. Ridgeon, kérem, 
adjon valamit, ami pár perczre erőssé tesz — de 
ne azokból az átkozott antitoxinokból, ha zokon 
nem veszi — Mondanom kell egyetmást, mielőtt 
útnak indulok.

Ridgeon (Sir Patrickra néz). Azt hiszem, hogy 
nem árthat neki. (Szeszt tölt egy pohárba és éppen 
szódát akar hozzátölteni, amikor Sir Patrick vissza
tartja.)

Sir Patrick. Tejjel. A szódától csak köhögne.
Louis (miután ivott). Jennifer.
Mrs. Dubedat. Igen, drágám.
Louis. Ha van valami a világon, amit igazán 

szívből gyűlölök, az az özvegy. ígérd meg nekem, 
hogy sohasem leszel az özvegyem.

Mrs. Dubedat. Hogy érted ezt, drágám?
Louis. Azt akarom, hogy mindig szép maradj. 

Azt akarom, hogy az emberek a szemedből olvassák, 
hogy az én feleségem voltál. Olaszországban hajdan 
Dantéra mutattak az emberek és így szóltak : Itt 
megy az az ember, aki járt a pokolban. Azt akarom, 
hogy rád is mutassanak s így szóljanak :_Itt megy 



az az asszony, a ki járt a mennyországban. Mert 
úgye szivem, mennyország volt — néha?

Mrs. Dubedat. Óh igen, igen, mindig, mindig.
Louis. Ha feketében járnál és siratnál, az 

emberek így szólnának: nézzétek ezt a nyomo
rult asszonyt, az ura tette nyomorulttá.

Mrs. Dubedat. Nem, soha. Te vagy életem 
fénye és áldása. Nem is éltem, amíg veled nem 
találkoztam.

Louis (felcsillanó szemekkel). Akkor mindig szép 
ruhákat kell hordanod és kápráztató, fényes éksze
reket. Gondolj azokra a mesés képekre, amelyeket 
sohasem fogok megfesteni. (Mrs. Dubedat hősiesen 
elfojtja zokogását.) Azoknak a képeknek a szépsége 
sugározzék ki belőled. A te látásod olyan álmokat 
sugallj on az embereknek, aminőket ecsettel és 
festékkel készült mázolások nem sugallhatnak. 
A festők úgy fessenek le, ahogy még földi asszonyt 
nem festettek le soha. Ragyogjon körül a szépség 
dicső tradícziója, a meséknek minden csudája és 
bűbája. Ezt érezzék az emberek, valahányszor rám 
fognak gondolni. Én erre a halhatatlanságra szom- 
júzom. S te, Jennifer, megadhatod nekem. Nagyon 
sok dolog van, amit te nem értesz s amit minden 
közönséges asszony megért; de ezt te megérted és 
véghezviheted, mint senki más. ígérd meg nekem 
ezt a halhatatlanságot. ígérd meg nekem, hogy 
nem lesz utánam gyászfátyol, siránkozás, borzal
mas pompes funébres, hervadó virág, mindenféle 
limlom : szóval, hogy megkímélsz ettől a közön
séges kis pokoltól.

Mrs. Dubedat. ígérem. De hiszen ez még messze 
van, szívem. Eljösz velem Cornwallba és meg
gyógyulsz. Sir Ralph mondotta.

Louis. Szegény öreg B. B.
Bloomfield (könnyekig hatva, elfordul és oda

súgja Sir Patricknak). Szegény fiú ! Bomlik az 
agy velő.

Louis. Sir Patrick itt van?
Az orvos dilemmája. 7
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Sir Patrick. Igen, igen. Itt vagyok.
Louis. Kérem, üljön le. Igazán nem illik, hogy 

álljon.
Sir Patrick. Igen, igen. Jól van. Köszönöm.
Louis. Jennifer.
Jennifer. Igen, drágám.
Louis (gyönyörűséggel). Emlékszel-e még a 

lánggal égő bokorra?
Jennifer. Igen, igen. Óh drágám, fáj a szívem, 

hogy eszembe juttatod.
Louis. Igazán? Engem örömmel tölt el. Mondd 

el nekik.
Jennifer. Igazán semmiség — csak annyi, hogy 

egyszer az én öreg cornwalli otthonomban, télvíz 
idején először raktunk tüzet; s a mikor kinéztünk 
az ablakon, láttuk, hogy egy kerti bokorban hogy 
röpdöstek a lángok.

Louis. Milyen volt a színe! Tüzelő gránát ! 
Hullámzott, mint a selyem. A megolvadt, a libegő 
láng ott bujkált a babérlevelek között s nem per
zselte el őket. Ilyen láng leszek én is. Sajnálom, 
hogy a szegény kis férgek fel fognak sülni; de 
lelkem végső lobbanása legyen az égő bokor lángja ! 
És valahányszor látni fogod, Jennifer, én leszek az a 
láng. ígérd meg, hogy elégette tsz.

Mrs. Dubedat. Óh, Louis, bár én is veled együtt 
éghetnék el.

Louis. Nem. Te légy mindig a kertben, ha a 
bokor lángolni fog. Te vagy az én erősségem e földön ; 
te vagy az én halhatatlanságom. ígérd meg ezt 
nekem.

Mrs. Dubedat. Értem. Nem fogom elfelejteni. 
Tudod, hogy megígértem.

Louis. Igen, ez minden ; csak még azt ígérd meg, 
hogy kiállítást rendezel a képeimből. A te szemed
nek hiszek. Nem fogod megengedni, hogy másvalaki 
hozzányúljon.

Mrs. Dubedat. Bízzál bennem.
Louis. Akkor nem aggaszt többé semmi. Kérlek,
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adj még egy kis tejet. Teljesen ki vagyok merülve, 
de ha egyszer abbahagyom, soha többé nem beszél
hetek. (Bloomfield italt ád neki. Elveszi és ravaszul 
nézi Bloomfieldet.) Hallja-e, B. B., mit gondol, 
magát mivel lehetne elhallgattatni?

Bloomfield (nagyon lehangoltan). Összetéveszt 
magával, Paddy. Szegény fiú ! Szegény fiú !

Louis (elmélázva). Azelőtt mindig borzasztóan 
féltem a haláltól; de most, hogy jön felém, nem 
félek tőle ; és végtelenül boldog vagyok. Jennifer.

Mrs. Dubedat. Igen, drágám.
Louis. Egy titkot súgok meg neked. Sokszor 

azt hittem, hogy a mi házasságunk merő komédia 
és hogy egy szép napon lerázok mindent és meg
szököm. De most, hogy le kell ráznom mindent, 
akár tetszik, akár nem, egész szívemmel szeretlek 
és nagyon elégedett vagyok, mert úgy fogok tovább 
élni, mint a te valód egy része és nem mint a magam 
zavaros énje.

Mrs. Dubedat. Maradj velem, Louis. Óh ne 
hagyj el, drágám !

Louis. Nem mintha önző volnék. Minden hibám 
mellett sem hiszem, hogy valaha is igazán önző 
voltam. Művészember nein lehet önző. A művészet 
sokkal is különb valami. Újra férjhez fogsz menni, 
Jennifer.

Mrs. Dubedat. Óh, hogy mondhatsz ilyet, Louis?
Louis (gyermekes makacssággal). Igen, mert akik 

egyszer boldogok voltak a házasságukban, megint 
férjhez mennek. Óh, én nem leszek féltékeny. (Hal
kan.) De ne beszélj rólam sokat annak a másiknak : 
nem esnék jól neki (szinte nevetve) ; egész idő alatt 
én leszek a te kedvesed ; de ő, szegény ördög, nem 
fog tudni róla.

Sir Patrick. No de most már eleget beszélt. 
Pihenjen egy kissé.

Louis (borzongva). Igen ; rettentően fáradt 
vagyok; de hiszen nemsokára ki fogom pihenni 
magamat. Önöknek is akarok mondani valamit.

7*



100

Ugy-e bár, mind itt vannak? Oly gyenge vagyok, 
hogy nem látok mást, csak a Jennifer kebelét. Itt az 
én pihenésem.

Ridgeon. Mind itt vagyunk.
Louis. Ez ördögi hang volt. Vigyázzon magára, 

Ridgeon : az én fülem azt is meghallja, amit más 
ember füle nem hall. Gondolkoztam a dolgon — 
gondolkoztam. Okosabb vagyok, mint hiszi.

Sir Patrick (súgva Ridgeonhoz). Colly, maga 
idegessé teszi. Osonjon ki szépen.

Ridgeon (félre Sir Patrickhoz). A haldokló 
komédiást meg akarja fosztani a publikumától?

Louis (szemében megvillan egy kis hunczutság). 
Hallottam ám, Ridgeon. Szépen mondta.. Jennifer 
légy mindig barátságos Ridgeonhoz, mert ő az az 
ember, aki utoljára megnevettetett.

Ridgeon (könyörtelenül). Ugyan?
Louis. De nincs igaza. Maga még a színpadon 

ágál. Én már lefestettem magamat.
Jennifer (Ridgeonhoz). Mit mondott?
Louis (Ridgeon helyett felelve). Semmit szívem. 

Egy kis titok, ami férfiak között szokott maradni. 
Maguk nagyon szigorúan Ítéltek meg s szemtől- 
szembe sem kíméltek.

Bloomfield (teljesen elérzékenyülve). Nem, nem, 
Dubedat. Szó sincs róla.

Louis. Óh, igen. Tudom, hogy maguk egytől- 
egyig mit gondolnak rólam. De valahogy azt ne 
higyjék, hogy fáj nekem. Én megbocsátok maguknak.

Walpole (önkénytelenül). A mennykőbe 1 (Meg-
szégyenülten.) Bocsánatot kérek !

Louis. Ez volt az igazi hangja. Ne búsuljon, 
Walpole. Én végtelenül boldog vagyok. Nem fáj 
semmi. Már nem kell az élet. Megszabadultam 
önmagamtól. A mennyben vagyok, halhatatlanná 
lettem az én szépséges Jenniferem szívében. Nem 
félek és nem is szégyellem magamat. (Elgondolkozva, 
maga elé, gyönge hangot.) Amíg a nem igazi élettel 
kellett birkóznom, sokszor megesett, hogy eltán-
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torodtam az ideáljaimtól. De a magam igazi világá
ban sohasem tettem semmi rosszat, sohasem tagad
tam meg a hitemet sohasem hazudtoltam meg 
önmagamat. Fenyegettek és zsaroltak és bántottak 
és éh ez tettek. De nem adtam föl a játékot. Végig- 
harczoltam a magam derék harczát. És most min
dennek \ége s leírhatatlan békességet érzek. (Gyön
gén összekulcsolja a kezeit és elmondja cré dóját.) 
Hiszek Michel Angeloban, Velasquezben és Rem
brandtban, a vonalak hatalmában és a szinek miszté 
riumában, az örökkévaló Szépségben, mely megvált 
minden bajainktól, a Művészet hivatásában, mely 
ezt a két kezemet megáldotta. Ámen. Ámen. (Le
hunyja szemeit és csöndesen fekszik )

Mrs. Dubedat. (A lélekzete elállt). Louis, az 
Istenért —
Walpole fölkel s gyorsan odalép hogy lássa, meghalt-e.

Louis. Még nem, szívem. De már nemsokáig 
tart. A kebledre szeretném hajtani a fejemet; de 
nem akarnálak kifárasztani.

Mrs. Dubedat. Nem, nem, nem szívem : nem 
fárasztasz ! (Fölemeli úgy, hogy a kebelén pihen.)

Louis. Ez jól esik. Éz kell nekem.
Mrs. Dubedat. Ne kímélj, szívem. Igazán, igazán 

nem fárasztasz. Csak jól támaszkodjál reám.
Louis (úgy érzi, mintha ereje félig visszatért 

volna). Óh, szívem, azt hiszem, hogy utoljára még 
felgyógyulok. (Sir Patrick jelentősen int Ridgeonnak 
s némán figyelmezteti, hogy ez a vég.)

Mrs. Dubedat (reménykedve). Igen, igen, meg
gyógyulsz.

Louis. Egyszerre olyan álmos lettem. Szeretnék 
egyet aludni.

Mrs. Dubedat. Igen, szívem. Aludj. (Mintha 
elaludnék. Walpole megint lép egyet. Mrs. Dubedat 
megállítja.) Psz—sz, kérem, ne zavarja. (Loziis ajkai 
mozognak.) Mit mondasz, szívem? (Nyugtalanul.) 
így nem hallom s nem mozdulhatok. (Louis ajka 
ismét mozog : Walpole fölébe hajol és hallgatózik.)
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Walpole. Azt kérdezi, hogy itt van-e még a 
riporter ?

A riporter (izgatott; az ügy fölöttébb mulattatta). 
Igenis, Mr. Dubedat. Itt vagyok.
(Walpole a kezével csendre inti. Bloomfield leül 
csöndesen a szofára s arczát a zsebkendőjébe temeti.)

Mrs. Dubedat (megkönnyebbülve). így már jól 
van, szívem. Ne kímélj engem. Csak bátran. így 
igazán kipihened magadat.
(Sir Patrick gyorsan előre jön s megtapintja Louis 

pulzusát; aztán megfogja a két vállát.)
Sir Patrick. Hadd fektetem vissza a párnára. 

Jobb lesz neki.
Mrs. Dubedat (szomorúan.) Ne, ne, kérem, dok

tor úr. Egy cseppet sem fárasztó. Ha fölébred, rosszúl 
fog neki esni, hogy visszafektettem.

Sir Patrick. Nem ébred föl többé. (Megfogja s 
visszafekteti a karszékbe. Ridgeon minden megindulás 
nélkül, leereszti a karszék támláját s ravatalt csinál 
belőle.)

Mrs. Dubedat (felugrik s könytelen szemekkel, 
szilárdul áll). Ez a halál?

Walpole. Az.
Mrs. Dubedat (csupa méltósággal). Kérem, 

várjanak rám egy pillanatig. Tüstént visszajövök. 
(Kimegy.)

Walpole. Ne mennénk utána? Hátha nincs 
eszén ?

Sir Patrick (nyugodt meggyőződéssel). Óh, de
hogy. Nincs semmi baja. Ne bántsuk. Majd visszajön

Ridgeon (érzéketlenül). Vigyük el ezt az útból, 
mielőtt visszajön.

Bloomfield (megbotránkozva, fölkel). De kedves 
Colly ! Szegény fiú I Szépen halt meg.

Sir Patrick. Hogyne ! így halnak meg a gonoszok. 
És nincs kötelék .‘körülöttünk, 
De kérkedők az erejükkel
S nem nyügzi őket gond, miként a többit.
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Mindegy : mi nem lehetünk a bírái. Ő már a más
világon van.

Walpole. Ahol valószínűleg most kéri kölcsön 
az első öt fontot.

Ridgeon. Aminap azt mondottam, hogy nincs 
tragikusabb dolog a világon, mint egy beteg doktor. 
Tévedtem. Nincs tragikusabb dolog a világon, mint 
egy geniális ember, aki egyúttal nem tisztességes 
ember.
(Ridgeon és Walpole be gurítják a széket a fülkébe.)

A riporter (Bloomfieldhez). Úgy látszik, nagyon 
szerette a feleségét, mert annyira lelkére kötötte, 
hogy rendes gyászt hordjon érte s azt is megfogad
tatta vele, hogy nem megy újra férjhez.

Bloomfield (nyomatékosan). Mrs. Dubedat nincs 
abban a helyzetben, hogy folytassa az interviewet. 
Sőt mi sem vagyunk abban a helyzetben.

Sir Patrick. Ajánlom magamat.
A riporter. Mrs. Dubedat azt mondta, hogy 

visszajön.
Bloomfield. De csak ha már maga elment.
A riporter. Mit gondol, leadna egy kis nyilatko

zatot arról, hogy mit érez az ember, ha özvegy? 
Jó czikktéma, mi?

Bloomfield. Fiatal ember, ha maga addig akar 
várni, míg Mrs. Dubedat visszajön, majd arról írhat 
czikket : Mit érez az ember, ha kidobják egy házból.

A riporter (nincs meggyőzve). Ön azt hiszi, hogy 
Mrs. Dubedat nem —

Bloomfield (szavába vág). Jó napot kívánok. 
(Névjegyet ád neki.) Hogy hibásan ne írja a nevemet. 
Jó napot.

A riporter. Jó napot. Köszönöm. (Bizonytalan 
tekintettel nézi a névjegyet). Mr. —

Bloomfield. Nem ; nem Mister. Azt hiszem, ez 
az ön kalapja. (Odaadja neki.) A keztyüi ! Persze, 
igaz, nincs keztyüje. Ajánlom magamat (Végre is 
kituszkolja; bezárja utána az ajtót s visszamegy
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Sir Patrickhoz, amikör Ridgeon és Walpole visszajön
nek a fülkéből; Walpole átmegy a kalapfogashoz, 
Ridgeon Bloomfield és Sir Patrick közé lép.) Szegény 
fiú ! Szegény gyerek! Milyen szépen halt meg! 
Igazán, szinte jobbnak érezem magamat.

Sir Patrick. Ha majd olyan öreg lesz, mint én, 
rá fog jönni, hogy egy cseppet sem fontos, hogyan 
hal meg az ember. Az a kérdés, hogyan élt. Minden 
bolondot, aki beleüti az orrát egy golyóba, hős
nek néznek manapság, mert hogy meghal a hazáért. 
Miért nem élt inkább a hazáért ?

Bloomfield. Nem, Paddy, kérem, ne legyen 
szigorú a szegény fiú iránt — most ne, most ne. 
Utóvégre is mivel vádolhatjuk ? Mindössze két 
gyöngéje volt: a pénz meg a nő. Nos hát legyünk 
őszinték. Csak az igazságot mondja, Paddy. Ne 
legyen hipokrita, Ridgeon. Vesse el az álarczot, 
Walpole. Csakugyan olyan jól állunk ezzel a két 
dologgal a világon, hogy a ki fittyet hány a társa
dalmi rendnek, az már egyúttal romlott ember?

Walpole. Törődöm is én azzal, hogy fittyet hányt 
a társadalmi rendnek. Vigye el az ördög a társa
dalmi rendet. A tudomány embere egyaránt meg
veti a pénzt is, az asszonyt is. Én azt veszem tőle 
rossz néven, hogy mindent megvetett, kivéve a 
saját zsebét és a saját szeszélyeit. Viszont igen is 
sokat adott a társadalmi rendre, amikor hasznot 
húzott belőle. Hát talán a képeit ingyen adta ide 
nekünk ? Azt hiszi, hogy nem zsarolt volna meg 
minden habozás nélkül, ha véletlenül kompromit
tálom magamat a feleségével ? Megzsarolt volna.

Sir Patrick. Ne lopjuk az időt pörlekedéssel. 
A gazember gazember, a becsületes ember becsü
letes ember ; és soha egyik se fog zavarba jönni, 
hogy a vallással vagy a morállal bizonyítsa be, 
mennyire helyes az, a mit tesz. így van ez a nemze
tekkel, a pályákkal és mindennel a világon és min
dig is igy lesz.

Bloomfield. Na igen, meglehet, meglehet. De
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azért, de mortuis nil nisi bene. Nagyon szépen halt 
meg, rendkívül szépen. Példát adott nekünk : 
inkább próbáljuk megszívlelni a jó példát, mint
hogy a hibáit feszegessük, amelyek tönkretették. 
Ha jól tudom, Shakespeare mondja, hogy a rossz, 
mit ember tesz, túléli őt: a jó gyakorta sírba száll 
vele. Igen : sírba száll vele. Higyje el nekem, Paddy, 
mindnyájan halandók vagyunk. Közös emberi sors 
ez, Ridgeon akármit mond is, Walpole. A természet 
behajtja a maga adóját. Ha ma nem, hát holnap.

S ha lehűlt az élet szilaj láza,
Majd holnap, holnap, holnap, mind alusznak 
És mint a végtelen nagy óczeánon, 
Ahonnan vándor vissza nem jő, 
Még egy hajóroncs sem marad utánok.

(Walpole szólni akar, de Bloomfield hirtelensége 
és hevessége a torkán akasztja a szót.)

Lobbanj ki gyertyavég,
A kárhozatot nem növelheted, 
Készen kell lennünk; ez a fő.

Walpole (udvariasan, mert Bloomfield meg- 
indultsága, bármilyen képtelen is a megnyilatkozásá
ban, viszont sokkal emberibb és őszintébb, semhogy 
nevetséges lehetne). Igen, B. B. A halál nagyon 
földhözvágja az embert. Nem tudom, hogy miért, 
de földhöz vágja. Különben, mit csináljunk most ? 
Álljunk odább, vagy várjuk be inkább Mrs. Dube- 
datot ?

Sir Patrick. Jobb lesz odább állni. Izenhetünk 
neki a takarítónővel. (Veszik a kalapjukat s indul
nak az ajtó felé.)

Mrs. Dubedat (kijön a szomszéd szobából gyö
nyörű szép ruhában, ragyogva s a karján nagy darab 
himzett vörös selyemszövet). Nagyon sajnálom, hogy 
megvárakoztattam önöket.

Sir Patrick 
Bloomfield 
Ridgeon 
Walpole

megütközve, 
zavartan 
mormolják

Szót sem érdemel. 
Óh dehogy, dehogy. 
Egyáltalában nem. 
Óh, nem tesz semmit
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Mrs. Dubedat (odalép hozzájuk). Valami hajtott, 
hogy még egyszer kezet szorítsak a barátaival, 
mielőtt a mai nappal elválunk. Nagy kiváltságnak 
és nagy boldogságnak osztályosai voltunk. Azt 
hiszem, hogy ezután már egyikünk sem érezheti 
magát közönséges embernek. Csudálatos élményünk 
volt ez, amely közös ideált, közös hitet fakasztott 
ki bennük, amilyennel más ember nem dicseked
hetik. Nekünk mindig szép lesz az élet. Adjunk 
erre kezet egymánsak ?

Sir Patrick (kezet szorít vele). Ne feledje el: 
minden írást adjon át az ügyvédjének. Nézzen át 
mindent és hozzon rendbe mindent. A törvény 
kívánja.

Mrs. Dubedat. Köszönöm; ezt nem tudtam. 
(Sir Patrick elmegy.)

Walpole. Isten vele. Lelkifurdalásaim vannak ; 
ragaszkodnom kellett volna az operáczióhoz. (El
megy. )

Bloomfield. Majd küldök embereket, akik min
dent elvégeznek, hogy önnek ne legyen azzal is 
dolga. Isten vele, drága asszonyom. (Elmegy.)

Ridgeon. Isten vele. (Kezét nyújtja.)
Mrs. Dubedat (nemes méltósággal hátrál). Azt 

mondtam, Sir Colenso, hogy a barátaival. (Ridgeon 
meghajol és elmegy. Mrs. Dubedat szétteriti a nagy 
darab selymet s bemegy a fülkébe, hogy letakarja a 
halottat.)

nnn



ÖTÖDIK FELVONÁS.

(Kisebbfajta képki állítás a Bond Streeten. A bejárat 
csinos folyosóról nyílik. Körülbelül középen áll egy 
Íróasztal, ott ül a titkár divatosan öltözve, háttal a 
bejáratnak s a katalógus revízióját nézi át. Egy új 
könyv néhány példánya van az asztalon, azonfelül 
a titkár fényes kalapja és egy pár nagyítóüveg. Háta 
mögött, balra kis ajtó, rajta ez a fölírás: Magán
lakás. Ugyanazon az oldalon, párhuzamosan a fallal 
pad. A falakon mindenütt Dubedat munkái. A be
járattól jobbra és balra a sarokban két vászonfal, tele 
rajzokkal. — Jennifer szép ruhában és nagyon vidám 

arczzal jön ki a lakás ajtaján.)

Jennifer. Mr. Dauby, elhozták már a katalógu
sokat ?

Titkár. Még nem.
Jennifer. Igazán botrány ! Negyedórái késés. 

Félóra múlva itt lesz a közönség.
Titkár. Legjobb lesz, ha elszaladok a nyomdába 

és megsürgetem.
Jennifer. Ha olyan szives volna, Mr. Dauby. 

Majd én helyettesítem addig.
Titkár. Ha valaki nyitás előtt jönne, ne tessék 

tudomást venni róla. A portás nem bocsát be csak 
ismerőst. Vannak vendégeink, akik a publikum előtt 
szeretnek jönni, olyanok, akik igazán vásárolnak ; 
azokat persze szívesen látjuk. Olvasta a »Műcsar
nok«-ot meg a »Piktura és Grafikát «? -

Jennifer (felháborodva). Nagyon csúnya kritikák. 
Olyan váll veregető hangon írnak, mintha Dubedat
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följebbvalói volnának. A vernissage napján annyi 
czigarettet és sandwichet pusztítottak el és annyit 
ittak, hogy igazán arczátlanság, ahogy írnak. 
Remélem, mára nem küldött nekik jegyet.

Titkár. Úgysem jönnének el még egyszer. Ma 
nincs buffet. A könyvből megjöttek az első példá
nyok. (Az új könyvre mutat.)

Jennifer (odarohan, nagy extázissal fölkapja a 
könyvet). Adja ide ! Óh ! Bocsánat, egy pillanatra ! 
(Kirohan a kis ajtón.)

(A titkár tükröt vesz ki az Íróasztalból s rendbe
hozza magát, mielőtt távoznék. Ridgeon belép.)

Ridgeon. Jó reggelt. Megengedi, hogy szokás 
szerint körülnézzek egy kissé, mielőtt a közönséget 
bebocsátják ?

Titkár. Csak tessék, Sir Colenso. Sajnálom, hogy 
nincs még katalógusunk. Éppen most megyek értök. 
Addig itt van az én listám, ha megfelel.

Ridgeon. Köszönöm. Mi ez ? (Az új könyvekből 
fölvesz egyet.)

Titkár. Most kaptuk. Mrs. Dubedat könyve 
elhúnyt férjéről. (Az új könyvekre mutat.)

Ridgeon (olvassa a czímet). Egy fejedelmi ember 
élettörténete. írta a felesége. (A czimképet nézi.) 
Ez ő. Ön nyilván ismerte.
F Titkár. Óh, mi is ismertük. Bizonyos tekintetben, 
Sir Colenso, talán jobban ismertük, mint a felesége.

Ridgeon. Magam is. (Jelentősen néznek egy
másra.) Körülnézek egy kicsit.

(A titkár fölteszi czilinderét és kimegy. Ridgeon 
nézegetni kezdi a képeket. De mindjárt visszatér az 
asztalhoz egy nagyító üvegért s nagyon közelről 
vizsgálgat egy rajzot. Felsóhajt, a fejét rázza, mint 
aki kénytelen elismerni a munka rendkívüli báját 
és kiválóságát. Megjelöli a számot a listában. Azután 
folytatja a szemlét s eltűnik a vászonfal mögött. 
Jennifer visszajön, a könyvvel kezében. Körülnéz 
és azt hiszi, hogy egyedül van. Leül az asztalhoz 
és kedvére gyönyörködik a könyvében — az első,
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nyomtatott munkájában. Ridgeon megint feltűnik, 
arczczal a falnak, a képeket nézegetve. Megint szemé
hez emeli az üveget, aztán hátrább lép, hogy egy nagyobb 
képet messzibbről vegyen szemügyre. Jennifer becsapja 
a könyvet; körülnéz, ráismer és szinte kővé meredve 
nézi. Ridgeon megint hátrább lép s így még közelebb 
j ut Jenniferhez.)

Ridgeon (megint a fejét csóválja és felkiált). 
Tehetséges bestia ! (Jennifer elpirul, mintha meg
ütötték volna. Ridgeon megfordul, hogy a nagyító
üveget visszategye az asztalra, s szemtől-szembe áll 
Jenniferrel, aki bámulva néz rá.) Bocsánat, azt 
hittem, egyedül vagyok.

Jennifer (erőt vesz magán s szilárd és nyomatékos 
hangon beszél). Örülök a szerencsének, Sir Colenso 
Ridgeon. Találkoztam tegnap dr. Blenkinsoppal. 
Gratulálok a csudálatos sikerhez.

Ridgeon (nem találja a szavakat: egy pillanatnyi 
szünet után, egy zavart gesztussal a nagyító üveget 
és a listát leteszi az asztalra).

Jennifer. Valóságos élőszobra az egészségnek» 
az erőnek és a jólétnek. (Egy pillanatig a falra néz, 
mintha szembeállítaná Blenkinsop szerencséjét a 
művész sorsával.)

Ridgeon (halkan, még mindig küzdve zavarával). 
Blenkinsopnak szerencséje volt.

Jennifer. Ritka szerencséje. Az ő életét meg
mentették.

Ridgeon. Úgy értem, hogy egészségügyi taná
csos lett belőle. Nagy sikerrel kezelte a választó
kerület elnökét.

Jennifer. Az ön szerével?
Ridgeon. Nem. Azt hiszem, egy font érett 

zöldszilvával.
Jennifer (mélységes komolysággal). Nevetséges !
Ridgeon. Igen. Az élet akkor is nevetséges, ha 

az emberek meghalnak és akkor is komoly, ha az 
emberek kaczagnak.
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Jennifer. Doktor Blenkinsop egy nagyon külö
nös dolgot mondott nekem.

Ridgeon. Ugyan mit?
Jennifer. Azt mondta, hogy a magánorvosokat 

törvénynyel kellene letiltani. Megkérdeztem\tőle, 
hogy miért, mire azt felelte, hogy a magánorvosok 
szabadalmazott, tudatlan gyilkosok.

Ridgeon. A kórházi orvosok mind ezt mondják 
a magánorvosokról. Különben Blenkinsop legjobban 
tudhatja. Sokáig volt magánorvos. De most már 
eleget beszélt rólam. Szóljon most már hozzám. 
Maga neheztel rám valamiért. Az arcza, a hangja 
csupa szemrehányás. Csak ki vele ! Mi a baj ?

Jennifer. A szemrehányással már elkéstem. 
Amikor az imént hátrafordultam és megpillan
tottam önt, azt kérdeztem magamtól, hogyan tudott 
idejönni s ilyen hidegvérrel nézegetni a képeit. 
Ön megfelelt a kérdésre. Az ön szemében csak 
tehetséges bestia volt.

Ridgeon (megrázkódva). Kérem, ne mondja ezt. 
Nem tudtam, hogy maga is itt van.

Jennifer (fölszegi a fefét: némi büszkeséggel). 
Azt hiszi, csak az a baj, hogy meghallottam? Hát 
bánt ez engem vagy bántja ez őt ! Hát nem érti, 
hogy a dologban az a legrettentőbb, hogy a maga 
szemében az élő lényeknek nincs lelkűk.

Ridgeon (szkeptikusan vonja a vállát). A lélek 
olyan szerv, a melylyel boncztani praxisomban még 
sohasem találkoztam.

Jennifer. Maga sem merne ilyen bolondsággal 
előállani, ha nem asszony volnék, akinek az értelmi 
képességeit ön nagyon lebecsüli. Ha engemet bon- 
czolna föl, az én lelkiismeretemet sem találná meg. 
Azt hiszi, hogy azért nincs lelkiismeretem?

Ridgeon. Ismertem embereket, a kiknek nem 
volt.

Jennifer. Tehetséges bestiákat, ügye? Tudja-e, 
doktor úr, hogy a leghívebb és legkedvesebb barátaim 
közül is sokan csak tehetséges bestiák voltak ?
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Maga felbonczolta volna őket élve. S az én leg
drágább és legnagyobb, legkiválóbb barátomban 
megvolt a szépségnek és a szeretetnek az a fajtája, 
mely csak az állatokban van meg. Kívánom, hogy 
soha se érezze azt, amit én éreztem, amikor olyan 
emberek kezére kellett bíznom, akik pártolják az 
állatkínzást, mert hisz az állatok csak bestiák.

Ridgeon. Hát csakugyan azt hiszi, hogy olyan 
kegyetlenek voltunk? Hallom, hogy a míg rólam 
tudni sem akar, heteken át sokat volt együtt Bloom
field Boningtonnal meg Walpole-lal. Igaz lehet, mert 
az urak egy idő óta nem beszélnek magáról.

Jennifer. Sir Ralph házában az állatokat úgy 
kényeztetik, mint a gyermekeket. A mikor Mr. Wal
pole egy szálkát vett ki a kutyája talpából, nekem 
kellett fognom a szegény állatot, és Sir Ralph^ 
kiküldték a szobából. Mrs. Walpole pedig mindig 
lelkére köti a kertésznek, hogy ne pusztítsa a 
darazsakat akkor, a mikor Walpole is látja. De 
vannak doktorok, akik kegyetlennek születtek ; 
aztán vannak mások, akik hozzászoknak a kegyet
lenséghez s érzéketlenné válnak. Nem látják az 
állatok lelkét s ezért nem látják a férfiak és a nők 
lelkét. Maga borzasztó hibát követett el Louis 
ellen ; s ez nem történt volna meg, ha nem nevelte 
volna rá magát, hogy a kutyákkal szemben is mindig 
elkövesse ezt a hibát. Mert maga csak buta bestiákat 
látott bennük és így Louisban sem látott mást, mint 
tehetséges bestiát.

Ridgeon (hirtelen elszántsággal). Én a legcseké
lyebb hibát sem követtem el vele szemben.

Jennifer. Oh, doktor úr !
Ridgeon (makacsul). Én a legcsekélyebb hibát 

sem követtem el vele szemben.
Jennifer. Hát elfelejti, hogy meghalt?
Ridgeon (nagy mozdulattal a képekre mutat). 

Nem halt meg. Itt van. (Fölveszi a könyvet.) Meg itt
Jennifer (villogó szemekkel fölugrik). Tegye le. 

Hogy mer hozzányúlni?
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(Ridgeon annyira elámul e heves kitörés láttára, hogy 
egy bocsánatkérö vállvonogatással leteszi a könyvet. 
Jennifer fölveszi s úgy nézi a könyvet, mintha Ridgeon 

. egy drága kincset profanizált volna.)
Ridgeon. Nagyon sajnálom. Úgyebár okosabb 

volna, ha mennék.
Jennifer (leteszi a könyvet). Bocsánat — Én — 

megfeledkeztem magamról. De még nem jelent 
meg — ez szerzői példány —

Ridgeon. Rám nézve egészen mást jelentene 
ez a könyv.

Jennifer. A maga számára sokkal többet 
jelentene.

Ridgeon. Maga hát tudja, hogy megöltem.
Jennifer (hirtelen megindulással, szelidebben). Óh, 

doktor úr, ha beismeri — ha bevallotta önmagának — 
ha felfogja, hogy mit követett el — akkor van 
bűnbocsánat az ön számára. Eleinte ösztönszerűen 
megbíztam az ön erejében ; utóbb azt hittem, hogy 
erőnek néztem az érzéketlenségét. Zokon veheti ezt 
tőlem? De ha igazán erő volt — ha csak hibázott, 
ahogy valamennyien hibázunk — boldog leszek, 
ha megint barátok lehetünk.

Ridgeon. Mondom, hogy nem történt hiba. 
Blenkinsopot meggyógyítottam: ott nem esett 
hiba.

Jennifer. Blenkinsop meggyógyult. Óh ne 
legyen arra olyan büszke. Vallja be, hogy hiba 
történt s mentse meg a barátságunkat. Sir Ralph 
az ön szerével gyógyította Louist s rosszabbul lett 
tőle.

Ridgeon. Nem lehetek barátja, hazug alapon. 
Valami fojtogatja a torkomat; az igazság kitör; 
Blenkinsopot én magam kezeltem azzal a szerrel. 
Nem ártott meg neki. Nagyon veszélyes szer. 
Blenkinsopot meggyógyította, Dubedatot megölte. 
Ha én használom, gyógyít. Más orvos kezében öl — 
néha.

Jennifer (naivul — nem értve még az egészet).
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azzal kezelje?

Ridgeon. Megmondom. Azért tettem, mert 
szerelmes voltam magába.

Jennifer (meglepetve). Szerel — maga------ öreg
ember létére !

Ridgeon (mintha a villám sújtotta volna : égnek 
emeli az öklét). Dubedat, meg vagy boszulva ! 
(A karja lehull, ő maga leroskad a padra.) Erre 
sohasem gondoltam. Maga most nyilván nevetséges 
vén szamárnak tart engem.

Jennifer. Én igazán — nem akartam megbán
tani — igazán nem — de ön legalább is húsz eszten
dővel idősebb nálamnál.

Ridgeon. Persze. Talán többel is. Majd húsz év 
múlva meg fogja érteni, hogy ez milyen csekély 
különbség.

Jennifer. De még akkor is, hogy tehette föl, 
hogy én — az ő felesége — valaha is érdeklődjem 
ön iránt —

Ridgeon (egy ideges mozdulattal elnémítja). Igen, 
igen, igen, igen ; tökéletesen értem ; ne magyarázza.

Jennifer. De — óh, most már derengeni kezd 
előttem — eleinte a nagy meglepetéstől — be meri 
vallani, hogy hitvány féltékenységből — kész
akarva — Oh Óh ! maga meggyilkolta őt.

Ridgeon. Azt hiszem, igen. Igazán. Ez a leg
találóbb szó. »Ne gyilkolj, ám azért ne törd magad 
s ne állj útjába a halálnak«. Azt hiszem, igen: 
megöltem.

Jennifer. És ezt megmondja nekem — szemtől 
szembe — szívtelenül. Nem fél?

Ridgeon. Orvos vagyok. Nincs mitől félnem. 
Nem büntetendő cselekmény, ha B. B.-t elhívjuk 
egy beteghez. Talán annak kellene lennie; de 
nem az.

Jennifer. Nem úgy értettem. Azt kérdezem, nem 
fél-e attól, hogy én leszek a bírája s megölöm.

Ridgeon. Maga engem oly reménytelenül hülyévé
Az orvos dilemmája. 8 



tett, hogy egy cseppet sem bánom. Legalább haláláig 
gondolna rám.

Jennifer. Én mindig úgy fogok gondolni magára, 
mint egy kis emberre, aki meg akart ölni egy nagy 
embert.

Ridgeon. Bocsánat. Sikerült is.
Jennifer (nyugodt meggyőződéssel). Nem. Az 

orvosok azt hiszik, hogy kezükben van az élet és 
a halál kulcsa ; de azért nem az ő akaratuk teljesül. 
Én nem hiszem, hogy magának csak a legkisebb 
része is lett volna benne.

Ridgeon. Meglehet. De a szándék megvolt.
Jennifer (elbámulva néz rá — nem minden 

részvét nélkül). És maga össze akarta rombolni azt a 
csudálatos és szépséges életet, csak azért, mert 
irigyelte tőle azt az asszonyt, akitől sohasem 
remélhette, hogy törődni fog önnel.

Ridgeon. Az az asszony megcsókolta a kezemet. 
Az az asszony hitt bennem. Az az asszony örök 
barátságot ígért nekem.

Jennifer. És azt az asszonyt ön csúfúl rászedte.
Ridgeon. Nem. Azt az asszonyt én megmen

tettem.
Jennifer (szelíden). Ugyan, doktor úr, mitől?
Ridgeon. Egy rettenetes kiábrándulástól. Az 

élete összeomlásától.
Jennifer. Hogy-hog^ V-
Ridgeon. Az nem fontos. Én megmentettem 

magát. A legjobb barátja voltam. Maga most boldog. 
Jól érzi magát. A mit ő festett, örökös gyönyörűsége 
és büszkesége lesz magának.

Jennifer. És azt hiszi, hogy ez a maga műve. 
Óh, doktor úr, doktor úr. Jól mondta Sir Patrick : 
ön igazán azt hiszi magáról, hogy isten. Hogy lehet 
ilyen oktalan? Azt a sok képet, ami az én örökös 
gyönyörűségem és büszkeségem lesz, azt nem maga 
festette. Nem maga mondta ki azokat a szavakat, 
amelyek mindig úgy fognak a fülembe csengeni, 
mint égből szállott muzsika. A mikor fáradt, vagy
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szomorú vagyok, mindig ezeket a hangokat lesem. 
És ezért vagyok mindig boldog.

Ridgeon. Igen, mert a férje már meghalt. És 
mindig boldog volt akkor is, amikor ő még élt.

Jennifer (megbántódva). Óh, ön kegyetlen, 
kegyetlen. Amikor még élt, én nem is tudtam, hogy 
milyen nagy istenáldás ért engem. Mint valami köz
napi lélek, fennakadtam kicsinyes dolgokon. Nem 
voltam jó hozzá. Nem voltam méltó hozzá.

Ridgeon (kererüen nevet). Hah !
Jennifer.Ne sértegessen ; ne legyen istenkáromló. 

(Kikapja kezéből a könyvet s rettentő lelkifurdalások 
között a szivéhez szőrit ja.) Óh, én fejedelmi emberem !

Ridgeon. Fejedelmi ember ! No hát ez már 
igazán szörnyű, ez már groteszk! Mi kegyetlen 
orvosok egész mostanáig rejtegettük maga előtt a 
titkot : de ez is olyan, mint minden titok. Nem lehet 
eltemetni. A visszafojtott igazság kitör és eget kér.

Jennifer. Miféle igazság?
Ridgeon. Miféle igazság? Az, hogy Louis Dube

dat, ez a fejedelmi ember, a legközönségesebb és leg- 
romlottabb gazember volt, a leghitványabb és leg
alávalóbb csirkefogó, a legönzőbb és legszivtelenebb 
fráter, aki valaha nyomorulttá tett egy asszonyt.

Jennifer (rendíthetetlenül; jóságosán és nyugod
tan.) Aki a feleségét a világ1 ^boldogabb asszonyává 
tette.

Ridgeon. Nem ; mindenre, ami szent : az özve
gyét a világ legboldogabb asszonyává tette ; de én 
voltam az, a ki özvegygyé tettem. És az ő boldogsága 
az én igazolásom és az én jutalmam. Most már 
tudja, hogy mit tettem s mi volt a véleményem a 
férjéről. Haragudjék rám, ahogy akar : most leg
alább olyannak ismer, amilyen vagyok. Ha majd 
valaha érdeklődni fog egy idősebb ember iránt, leg
alább tudni fogja, hogy mi iránt érdeklődik.

Jennifer (jóságosán és nyugodtan). Sir Colenso, én 
már nem haragszom magára. Jól tudtam én, hogy 
nem szereti Louist; de erről nem tehet; nem értette

8*
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öt meg, ennyi az egész. Sohasem tudott hinni benne. 
Ez éppen olyan, mint ahogy nem hisz az én vallá
somban ; ez az a hatodik érzék, mely hiányzik 
önből. És valahogy azt ne higyje, hogy valami 
nagyon megdöbbentett. Nagyon jól tudom, hogy mit 
nevez maga Louisban önzésnek, ő mindent föl
áldozott a művészetének. Sőt bizonyos tekintetben 
mindenkit fel kellett áldoznia------

Ridgeon. Mindenkit, kivéve magamagát. De 
amikor ezt elmulasztotta, elesett attól a jogától, 
hogy feláldozza önt, s nekem jogot adott arra, hogy 
feláldozzam őt. Amit meg is tettem.

Jennifer (a fejét rázza s nagyon sajnálja Ridgeont 
a tévedéséért). Azok közül a férfiak közül való volt, 
akik tudták, amit az asszonyok tudnak : hogy min
den önfeláldozás gyávaság és ostobaság.

Ridgeon. Igen, ha az áldozatot megvetik és 
visszautasítják. De nem akkor, ha az istenség ételévé 
válik.

Jennifer. Én ezt nem értem. És én nem is tudok 
önnel vitatkozni. Maga nagyon okos és könnyen 
zavarba hozhat engem, de meggyőződésemben nem 
ingathat meg. Maga oly szörnyen, oly rettenetesen 
téved, oly kevéssé tudja felfogni Louist —

Ridgeon. Óh ! (Fölveszi a titkár listáját.) Meg
jelöltem öt képet, amelyeket lefoglalok.

Jennifer. Nem adhatunk el önnek egyet sem. 
Louis hitelezői kívánták, hogy a képek vásárra ke
rüljenek, de ma születésnapom van s ma reggel a 
képeket egytől-egyig megvette számomra a férjem.

Ridgeon. Kicsoda? ! ! !
Jennifer. A férjem.
Ridgeon. Miféle férj? Kinek a férje? Micsoda 

férj? Kicsoda? Hogy? Mi? Talán csak nem ment 
újra férjhez?j

Jennifer? Elfelejti, hogy Louis nem szenved
hette az özvegyeket és hogy akik első házasságukban 
boldogok voltak, azok mindig újra férjhez mennek.



Ridgeon. Akkor én teljesen önzetlenül gyilkos 
voltam. , . jv

(Titkár visszajó egy halom katalógussal.)
Titkár. Éppen jókor kaptam meg az első csomag 

katalógust. A kiállítás meg van nyitva.
Jennifer (Ridgeonhoz, udvariasan). Sir Colenso, 

nagyon örülök, hogy a képek tetszenek önnek. Jó 
napot.

Ridgeon. Jó napot. (Az ajtó felé indul; tétovázik, 
megfordul, hogy szóljon még valamit; de aztán meg
gondolja magát és kimegy.)
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