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L egszívmelengetőbb élményem a vígszín-
házbeli A Bernhardi-űgy nézése közben
(mármint Gábor Miklós sörényén kívül) a
következő volt (vala): már megint miféle (minő)
metafizikai élménnyel ajándékozott meg
bennünket a Sors (azaz: mindenféle normális
életfeltételektől való megfosztottságunk), az a
tény, hogy csak hallomásból tudhattunk ar-

ról, milyen is, hogyan működik egy normális pol-
gári társadalom.

Miközben nézzük az előadást, egyszerre ér-
teni vélünk - valódi megvilágosodás ez - egy
olyan világot, melyről sokáig (túl sokáig) minden
kétséget kizáróan azt hittük, hogy örökre (erre
tanúim vannak), örökre kívül maradunk rajta. A
leggyermetegebb evidenciák - teszem, hogy

interpellálnak a parlamentben - különös, bi-
zsergető ráismeréseket, katarzishoz hasonló ál-
lapotot hívnak elő: aha, suttogja magában a né-
zőtér: hát ezt jelenti ez!

Pár éve még egy elsüllyedt világ különös kö-
vületeként néztünk volna erre a színdarabra,
mosta jövőnket mutatta meg. Mintha helyet cse-
rélt volna minden, mintha korunk legizgatóbb
kérdéseit már feltették volna egyszer, és végle-
ges válasz is született volna rájuk - mégis bor-
zongatóan ismeretlen vidéken járunk... De nem
akarom ezt az álparadoxont tovább fokozni. A
Bernhardi-ügy mai előadása kétségtelenül an-
nak is köszönheti érdekességét, hogy egy nor-
mális világot ábrázol, normális, polgári keretek
közt megtartott normális antiszemitizmussal,
normális karrierizmussal, normális félelmekkel
és normális gyakorlatiassággal és normális
idealizmussal és normális fanatizmussal és nor-
mális hamistanúzással: egyszóval minden olyan
normálisan történik itt, és ez igen-igen csodála-
tos.

Schnitzler nem véletlenül írja instrukciójában
Bernhardi professzorról, hogy „inkább világfi,
mint tudós", és a mulatságos Tugendvetterről,
hogy „nem annyira tudós, mint inkább tőzsde-
ügynök benyomását kelti". Az Erzsébet-gyógy-
intézet igazgatótanácsi ülésén igazgatói csen-
gőrázással, pontosan előírt menetrend szerint
történnek a dolgok, mint egy miniparlamentben.
Az indulatok artikuláltak, karakteresek, az erővi-
szonyok jól áttekinthetők. Az embereknek neve
és arca van: a név sok mindent elárul, az arc is
igen beszédes, a következmények matematikai
pontossággal (dominóelv) kiszámíthatók. Hogy
orvosok között játszódik a mű, ez szinte véletlen
(Schnitzler apja tekintélyes orvos volt, ő maga
pedig az orvos-írók számát szaporította), ját-
szódhatna a tőzsdén, múzeumban vagy egy
ügyvédi irodában is: szerzőnek az a dolga, hogy
az ésszel szabályozott világ, a racionális világ-
rend egy irracionális mozzanatát felnagyítsa,
egészen a fájdalomhatárig, és megnézze, mi tör-
ténik ilyenkor. Ha véletlenül két-három ilyen „ir-
racionális" elem összekapcsolódik, szinkronba
kerül, az már drámai rést üt a világ falán, amin át
benézhetünk és mindenféle megfigyeléseket te-
hetünk.

Bernhardi történetesen zsidó, de nem ezért
nem engedi be a papot a haldokló leányhoz. Az
igazgatóhelyettes, Ebenwald nem antiszemita,
de kapcsolatait (unokatestvére van a parlament-
ben) kihasználhatja (és az antiszemitizmust is)
hatalmi ambíciói megvalósítása érdekében.
Ebenwaldnak egy megüresedő kórházi osztály
élére kiszemelt jelöltje véletlenül nem zsidó, és
Bernhardi jelöltje véletlenül zsidó - Ebenwald
volt osztálytársát akarja álláshoz juttatni (ezáltal
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szavazatot szerezni magának az igazgatóta-
nácsban - az élet fintora, hogy a zsidó Wenger is
rá fog szavazni), és Bernhardi - akiről tudnivaló,
hogy karakán ember és zseniális diagnoszta -
viszont a jobb orvost akarja (és nem a zsidót)
kórházában egy osztály élén látni (s mikor az
ellene szavaz, tudomásul veszi, hogy ez az élet
realitása, és nem gondolja róla, hogy ettől rossz
orvos volna).

Bernhardi nem Shylock, nem is Bölcs Náthán
(és nem is Dreyfus kapitány) - mondhatni, ő
csak „véletlenül" zsidó, vitája Rederrel, a Szent
Flórián-templom plébánosával nem vallási, in-
kább antropozófiai természetű (és ebben part-
nere az okos, szenvedélyes pap): megérthetik-e
egymást olyanok, akik másként gondolkoznak
(nem vallásuk miatt, hiszen Bernhardi soha
egyetlen vallásos tartalmú kijelentést nem tesz,
hiába csempészi a díszlettervező vitájuk hátte-
rébe a szarvas Mózes-szobrot): van-e mód a
„szakadék" fölött (mely két tetszőleges ember
között ott húzódhat) kezet nyújtani. A darabból
egyértelműen kiderül, hogy van -1900-ban ját-
szódik-, A Bernhardi-ügyről tehát kijelenthető,
hogy olyan pozitív utópia képezi alapját, mely
szerint elképzelhető olyan világ, melyben az,
hogy „zsidó" a véletlenszerűvel is kapcsolatba
hozható. (Nem átok, de nem is áldás.)

Ebben a pár évtizeddel Auschwitz előtt írt da-
rabban nyoma sincs a sejtelemnek, hogy az a
„valami" egyszer eljöhet. Es hogy Auschwitz
után sem vesztett az értelméből, az a beleépült
pozitív utópiának is köszönhető, de ennek az
utópiának a tartósságát nem a hozzávaló filozó-
fia, hanem az áru (angol) minősége adja.

Schnitzler bensőségesen ismeri azt a világot,
amelyet ábrázol: nem egyszerűen a típusaival
van tisztában, hanem azzal is tisztában van,
hogy típusai milyen típusoknak képzelik magu-
kat. Nem egyszerűen a véleményükkel van tisz-
tában, hanem azzal a különös állapottal, ami a
tisztán szakmai közeg és a közemberi létezés
közötti leledzés. Pontosan tudja, miképpen hatol
be „a" politika egy hivatás, egy foglalkozás terré-
numára. Nemis szól semmi másról a darab, mint
erről, nincs benne egy másodpercnyi magánélet
sem (a főhős fia úgy szerepel, mint az asszisz-
tense, és úgy viselkedik, mint a titkára, a főhős
otthonában egyfolytában közügyekről van szó, a
főhősnek nincs felesége stb.).

Ideális kiindulópont (mondhatni spanyol lo-
vasiskola) egy olyan társulat számára, amelyik-
ben sokszor kísérletet tettek már (a társulat
adottsága, sok markáns, jelentékeny színész
együttléte miatt is) nagy életképek, drámai tablók
ábrázolására. A Schnitzler-mű ugyan szintén sok
szerepet kínál, és egy szakma problémáinak teljes
keresztmetszetét adja, de minden verbális
terjengőssége ellenére igen ökonomikusan raj-
zolja meg alakjai mozgásterét, tökéletesen tisz-
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tában van a polgári élet játékszabályaival - egy-
szóval igazi társalgási darabot látunk, amelyben
a drámai cselekvés is egyértelműen kimondott
vagy elhallgatott szavakban testesül meg, de
megfosztva a társalgási dráma általános patron-
jaitól: a szereplők ábrázolása a pontos nyelv-
használattal történik. Csak nagyon pontosan
szabad játszani, mert még a hősök olykor ma-
gasba csapó indulata sem értelmezhető már egy
milliméterrel a drámai kontextuson kívül. Ha dr.
Filitz (Balázs Péter játssza - komédiási lénye,
mint oroszlán a barlangban, ott mocorog a figura
sértett fegyelmezettségének felszíne alatt; a mil-
liomosfi szavainak választékossága simulékony
nőgyógyászati akcentusba olvad) azt akarja ve-
lünk megértetni, hogy Stixenstein hercegnő nem
fogadta a feleségét, és ez mennyire sértő, és
hogy ő ezért valamilyen elégtételt kér a felesége
számára Bernhardi professzortól, ennek meg-
van a maga közvetlen komikuma, de ha ez nem
jelenik meg a szereplők viselkedésében, a társa-
sági szabályok makulátlan betartásában, akkor
értelmezhetetlen. Itt (mármint a szereposztás-
ban) az egyedüli problémát a látható korkülönb-
ség jelenti (főleg Hegedűs D. Géza - dr. Eben-
wald - és Lukács Sándor - dr. Flint - esetében),
amikor bizonyos helyzetekben a főhős nagy-
apává vagy apává lényegül át, pedig egy nála
alig fiatalabb szereplővel kellene szembesülnie.
Igaz, Gábor Miklós idősebb húsz évvel a szerep-
nél, és Lukács Sándor egész hatásosan
hozzáöregszik a szerepéhez (snájdig miniszter

lesz belőle, igazi „szakértő" egy nem szakértő
kormányban, aki belesétál a politikusok csapdá-
jába), pontosabban Gábor Miklós adja kortalan,
kamaszos lobogással az ötvenéves, sikerei csú-
csán álló eredeti személyiséget - de ez a gene-
rációs svindli szétzilálja kissé azt a láthatatlan
szövedéket, amelytől egy hierarchikus színezetű
világ érthetővé válik. Egyébként abban a színját-
szásban, amit Babarczy László színészvezetése
révén láthatunk, ennek megvannak az előnyei is.
A „grand tableau'' és a „couleur locale" itt adja át
helyét a színészi munkának. A színésznek nem
az a dolga, hogy ,érdekes" legyen vagy „korhű",
hanem az, hogy a szerep lényegét közvetítse, és
ebből a szempontból majdnem lényegtelen az
elsikkasztott korkülönbség. Hegedűs D. Géza, a
darab leginkább „intrikusnak" nevezhető sze-
replője (démoni figurák hiánya is megnehezíti a
játékot) sorozatos alkukkal, csereajánlatokkal,
szerződéstervek (el érkezik a színpadra: szava-
zatszámról, interpellációról, levelezésről beszél -
„leggonoszabb" cselekedete az, amikor leve-
tett zakóját nyílt színen áthelyezi Bernhardi meg-
üresedett székének karfájára. Jóleső az a fe-
gyelmezettség, amit az előadás minden színé-
szériek játékán láthatunk - ennek köszönhető
az a meghökkenő pillanat is, hogy amikor a vé-
gén a tapsra megjelennek és a színpadot egész
szélességében kitöltik a férfi szereplők (huszon-
egyen vannak), akkor mindegyikről „tudok" vala-
mit: esetleg nem is könnyen megfogalmazható
tudás ez, de mindenképpen a létezésük érzete,
„vannak" - és ez elég nagy szó. Azonban ez a
fegyelmezettség (és nyilván a töméntelen el-
mondandó szöveg) is teszi, illetve talán az, hogy
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az előadás belső ritmusa egyelőre nem született
meg, hogy az ember olykor unatkozik (túl hosszú
is ez az egész), de nem rossz fajta unalom ez,
aminek a próbája, hogy egyszerűen normális
életnek fogadom el, amit látok, s ha valami rend-
kívüli történik, akkor felélénkülök. Én legalábbis
azt figyeltem meg magamon, hogy ugyan „un-
tam" a „dolgot", de ugyanakkor elfogadtam mint
realitást, és ha történt valami szokatlan - hiszen
az életben sem taposnak mindig egymás sarkára
a szörnyűségek -, akkor jobban odafigyeltem,
és bizonyos tanulságokat vontam le magamnak.
Harkányi Endre mint dr. Cyprian, az
ideggyógyászat professzora, egyszerűen meg-
ható tanácstalansággal, illetve valamilyen gyer-
meki gerincességgel nyilvánít véleményt, és
amikor azon kapom magam (a puding próbája az
evés), hogy elkezdem kiszámítani (a nevek, val-
lomások és elhangzó inszinuációk segítségé-
vel), hogy ki zsidó és ki nem zsidó, akkor Cyprian
professzornál mindig megtorpanok egy pillanat-
ra - ez az ember, ez a kicsit bolond ember, lény-
ként viselkedik, akiről lepereg mindenfajta meg-
különböztetés. Mádi Szabó Gábor, dr. Pflugfel-
der alakítója, egyszerre csak szenvedélyes szó-
noklaton kapja magát; a szemünk előtt születik
meg egy robusztus politikai gondolatmenet; a
puszta indulat, a Bernhardi iránt érzett tisztelet
és szeretet kifejezése válik politikai „üggyé"; egy
frusztrált emberből népszónok lesz. Kenderesi
Tibor mint dr. Tugendvetter ennek a „komédiá-

nak" az egyik tősgyökeresen komikus figurája,
aki minden jelentős történést ellenpontoz a szín-
padon való rövid megjelenéseivel, pofaszakállá-
val és meglehetősen opportunus álnaivitásával.
Sipos András mint a gyermekorvos dr. Löwens-
tein, mintha a Schnitzler-mű példányából lépett
volna ki: a „zsidó érzékenység" eddig és neto-
vábbja, a hőmérőben a higany: izgatott, kissé
hebrencs szófűzéseiből az ember mára haláltá-
borok felé zakatoló szerelvények kattogását is
kihallja. Szombathy Gyula, alias dr. Schreimann
(akinek nagyapja Samuel, de apja már Sieg-
fried), a volt katonaorvos, a hitéből kitért ember
elfojtott zavarát leplezi poroszosan rideg egyér-
telműségével. Znamenák Istvánról, dr. Adler kór-
boncnok alakítójáról olykor (ez csak azén hóbor-
tos asszociációm) Szájer József, Sopron város
Fidesz-képviselője jutott eszembe; sápadt, elv-
szerű, pengeéles, következetes az érthetetlen-
ségig, már-már áruló, aztán mégis megdicsőül.
Oskar, Bernhardi professzor fia, Oberfrank Pál
Liszt Ferenc-i hajviseletével egyszerre művész-
hajlamú nagyvilági fiatalember és szerető fiú-
gyermek, lojális titkár és tanonc. Méhes László
mint Hochroitzpointner végzős orvostanhallga-
tó, egy hórihorgas, gerinctelen alattvaló, komi-
kus jelenés, akire rá lehet rivallni, ki lehet faggat-
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ni, árnyék, anyag egy jövendő birodalomhoz,
képlékeny, tiroli származék, épp azon van, hogy
hospitánsként minden lehető jellemtelenséget
elsajátítson. Vallai Péter mint dr. Winkler, udvari
tanácsos, eredeti figura, akit főnöke, a miniszter
leszociáldemokratáz és leanarchistáz - mégis
nélkülözhetetlen a számára -, talán még le is li-
berálisoz: a Führer dolgozószobájára emlékez-
tető hatalmas előszobaszerűségében nem tró-
nol, alattvalókat megfélemlítendő, az íróasztala
mögött, hanem bolondos szabadsággal hasz-
nálja ki a tér lehetőségeit. Ő az intézménybe be-
épített szabadság maga. Schnitzler, minden bal-
jós sejtelme ellenére, alapvetően optimista (élet-
párti). Ez a nemis annyira rejtett világnézet Bern-
hardi és Winkler cinkos koccintásában csúcso-
sodik ki, abban, ahogyan Vallai - a miniszter ré-
mült előérzetét mintegy utasításnak fogva fel -
elhatározza, hogy fáklyás ünneplést rendeztet a
„szabadgondolkodókkal" a frissen kiszabadult
Gábor Miklós javára. Seress Zoltán, a papa
legérdekesebb abban a pillanatban, amikor a
szín-padon, a szemünk láttára (bocsánatkérése
után) újra szembefordul Bernhardival, majd újra
vissza; ha a pálfordulásban van dupla axel, hát
ez az: de sohasem veszti el az egyensúlyát:
papot játszik, de komolysága igazi belső
küzdelemre vall.

A nagybirodalmi asszociációkat ébresztő, bé-
csiesen szürke díszlet és a darab polgári levegő-
je is gondosabb világítást igényelt volna, a ter-
mészetes és mesterséges fények jobb megkü-
lönböztetését, a különböző fényforrások érzé-
keltetését - mellékesnek tűnhet ez a szempont,
de mégis hanyagságnak tűnik a fénnyel szétvert
színpad, ami inkább egy Brechthez, mint
Schnitzlerhez való.

Kertész Imre fordítása szenvedélyesen pon-
tos, nagy íróhoz méltóan olykor már Kertész lm-
re-i; ritkán hallható ilyen tiszta színházi szöveg -
a premieren sajnos ritkán is volt hallható, gyak-
ran úgy kellett kikövetkeztetnem a színész száj-
mozgásából vagy az éppen történtekből.

Gábor Miklós pedig fantasztikus egyéniség.
Bernhardi is az. Ha néha dekoncentrált - már-
mint Gábor -, akkor arra gondolok: mi járhat en-
nek a Bernhardinak a fejében? Tényleg, mi jár-
hat? Nem vagyok rá kíváncsi, de jó róla elmor-
fondírozni.
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