
Georges Banu, a Párizsban élô román kriti-
kus és egyetemi tanár gyönyörû könyvecs-
két írt Csehov utolsó színmûvérôl, az érté-
kek hanyatlásáról és a kultúra pusztulásá-
ról. A Színházunk, a Cseresznyéskert címû
esszé azonkívül, hogy tizenkilenc – 1968
és 1999 között látott – elôadás alapján
megkapó elemzést kínál a darabról, meta-
foraként kezeli a Csehovnál is szimbolikus
címbeli „birtokot”, és egyértelmûen azono-
sítja a megítélése szerint mára halálra ítélt
mûvészszínházzal. Abból az észrevételbôl ki-
indulva, hogy a Cseresznyéskertet gyakran
tûzik mûsorra akkor, amikor „egy ciklus vé-
get ért”, természetes késztetéssel fordítja a
darab problematikáját napjainkra. „A cse-
hovi gyümölcsösre gondolni azt jelenti,
hogy nézôi mivoltomban rákérdezek arra,
ami foglalkoztat: a színházra és a könyvre”,
írja gondolatmenete legelején, s már itt
arra a következtetésre jut, hogy ma, „ami-
kor az »elveszett illúziók« átvedlett vigécei
gazdagodnak” (itt rögtön Lopahinra, a cse-
resznyéskert megvásárlójára utal), tehetet-
lenül állunk a „gazdasági hasznossággal”
nem rendelkezô minôségek pusztulása
elôtt. „Brechti” módon föltett kérdésével,
azzal, hogy „…ma mit jelent a színház vagy
a könyv egy televíziós adással vagy az inter-
nettel szemben?”, az esszé – Csehov szín-
mûvén átszûrt – segélyhívássá válik.

A lírai szubjektivitással és egyszersmind

tûhegypontossággal író szerzô személyes
sorsába is belejátszott a cseresznyéskert-
komplexus. Családjának a romániai Merei-
ben épült kúriáját (ennek fotója látható a
borítón) a kommunista diktatúra ugyan-
úgy „kisajátította”, mint annak darabbeli
elôhírnöke, Lopahin Ljubov Andrejevna
történelmi értéket képviselô, a Nagy Orosz
Enciklopédiában is szereplô híres gyümöl-
csösét. Az édesanya a kisfiú szeme láttára
ugyanúgy kénytelen volt átadni a kulcsokat
az új gazdának, az „átvedlett vigécnek”,
ahogy Varja a színmûben. S felnôttként ô
is Párizsból tér „haza” látogatóba, akár-
csak Ljubov. Az alanyi érintettség mégsem
a magánfájdalmat, ellenkezôleg, a világfáj-
dalmat hívja elô Banu Cseresznyéskert-értel-
mezésében. Csehov utolsó darabjával A vi-
hart, a shakespeare-i búcsúdrámát képzet-
társítja. És Goethe Faustját, amely szintén
„a bukás felismerésének pillanatában
kezdôdik”. A fákban rejtôzô kísértetek,
amelyekrôl Petya Trofimov beszél, az ô ér-
telmezése szerint bosszúért kiáltó szelle-
mek. A folyó, amely elnyelte Grisát, talán a
Sztüx. A búzatáblában elmerülô Ljubov
(Lucian Pintilie rendezésében) a félig elte-
metett Winnie az Ó, azok a szép napok!
címû Beckett-darabból. Mindez kevésbé
meglepô, ha tudjuk, hogy a harmadik fel-
vonás estélyérôl, amelyet az árverés napján
tartanak, már Vahtangov azt mondta, hogy
„lakoma a pestis idején”. Banu gazdag mo-
tívumhálót, asszociációs rendszert szô a
mû köré, de nem pusztán a saját értelme-
zése alapján, inkább a látott elôadásokból
kiindulva. A Ljubov és Jása inas közti felté-
telezett viszony például Strindberg Júlia
kisasszonyát juttatja eszébe. Egy Karge és
Langhoff rendezte elôadásban hangsúlyos
bábu Tadeusz Kantort. Ha az olvasónak
módjában van következtetéseit ellenôrizni
– magam ötöt láttam a szerzô katalogizálta
produkciók közül –, meggyôzônek találja
ôket. Még a triviálisabbakat is. Például
hogy a Romániába visszatérô „karizmati-
kus” királyt az értelmiség egy része ugyan-
úgy a megmentônek kijáró illúzióval övez-
te, mint az övéi Ljubov Andrejevnát. Vagy
hogy amikor Steinnél Lopahin a cipôjével
veri az asztalt, mint annak idején Hruscsov
a szónoki emelvényt az ENSZ-ben, ezáltal
„bizonyos értelemben szerves összefüggést
teremt a cseresznyéskert leendô gazdája és
a kor szovjet vezetôi között”.

A mi finnyás színházi embereink aligha-
nem fintorognának az efféle direkt gondo-
lattól. Banu, aki pedig éppen a jelképes és
materiális értékeket állítja egymással
szembe, „a haszontalanra való hajlandó-
ságot, aminek elpusztításáért a XX. század
minden tôle telhetôt elkövetett”, és a
gazdasági hasznosság vezérelvét, véletle-
nül sem esik bele az elvont szépségesz-
mény és a színház mint önreprezentáció
csapdájába, ellenkezôleg, az egyedül lehet-

séges módon társadalmi jelenségként kezeli
a teátrumot. A szeretet prostituálódott fo-
galma, amely pedig itt „adná magát”, vagy
nem bukkan föl elemzésében, vagy épp a
fonákjáról, amikor Ljubov pazarló életfor-
máját Shakespeare Timonjáéhoz hasonlít-
ja, rámutatva a Ljubov javára szóló lénye-
ges különbségre: „Költekezni, költekez-
ni… de sosem kérni szeretetet cserébe.”

A legnagyobb élvezetet az egyes Csehov-
motívumok jelentésének értelmezése és a
különbözô elôadásokban megjelenô jelen-
tésváltozása szerzi az esszé olvasójának.
Érdekes például, hogy magát a cseresz-
nyéskertet egyedül Peter Stein jelenítette
meg; sajnálom, hogy a szerzô nem látta
David Borovszkij tömzsi fatörzseken álló
díszletét Horvai István hetvenes évekbeli
vígszínházi rendezésében. (Két magyar
nyelvû bemutató szerepel a fölsorolt tizen-
kilenc között, mindkettô érintôlegesen:
Harag György 1985-ös marosvásárhelyi és
Vlad Mugur 1998-as kolozsvári elôadása.)
Hasonlóan izgalmas végigkísérni a száz-
éves szekrény rendezôi beállítását és Gajev
hozzá kapcsolódó díszbeszédét Strehler-
nél, Brooknál, Zadeknál és Roberto Ciulli-
nál. Vagy a Lopahin-fölfogásokat. Csehov
annak idején mindent megtett – hiába –,
hogy Sztanyiszlavszkij játssza el a szerepet;
ellenpontozó szándékkal, hogy „tekin-
tettel a neves színész közismert színpadi
eleganciájára”, ne külsôségek hangsúlyoz-
zák „a belsô, traumatikus, áthidalhatatlan
távolságot”, azaz a cseresznyéskert-prob-
lematika iránti lelki érzéketlenséget. Van,
aki Banu szerint éppen az utóbbit nem
vette észre, például Strehler. Ez is, mint
minden kritikai mozzanat, empatikusan,
nem elutasítóan jelenik meg az írásban.

A Koros Fekete Sándor fordításában,
Anca Măniuţ iu elôszavával megjelent
könyv az „Egy nézô feljegyzései” alcímet
viseli. Georges Banu csak annyiban nézô,
amennyiben megôrizte természetes nyi-
tottságát és közvetlenségét, egyébként
egyike a mai színház vitathatatlan hozzá-
értôinek. Nem röstellem bevallani, hogy
esszéjét az alanyiság és a szakmaiság ritka
példájának tekintem, s mint a kettô har-
monikus ötvözetéért rajongok érte.
Summájával maradéktalanul egyetértek:
„A színházat természetesen nem fogják el-
árverezni, ennek ellenére szembetûnô,
ahogy menthetetlenül távolodik a szabad-
idô-civilizáció középpontjától – és az,
ahogy a kisebbségi szokások margójára
sodródik, a cseresznyéskert sorsával roko-
nítja.” Ha ez konzervatív gondolat, szíve-
sen vállalom, hogy konzervatív vagyok.
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