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Örkény Párizsban
A cím nem tőlem származik, hanem a Nouvel
Observateurtől. A francia baloldali értelmiség
legtekintélyesebb hetilapja - tehát a mai francia
viszonyok között is a legsúlyosabb szavú hetilap írta kétoldalas cikkének a tetejére ezt a
tőmondatszerű címet. Akkor már játszották a
Tótékat, tehát a cím azt jelezte, hogy az olvasó-nak
nem kell magyarázni, kicsoda Örkény, nem kell
hozzátenni, hogy jeles magyar író vagy a La
famille Tott szerzője. Az Örkény név - pontosabban ORKENY, ejtsd orkeni, de István és nem
Stephan - bevonult a párizsi szellemi köztudatba.
Ezt nemcsak a Nouvel Observateur címéből és
nem is csupán magából a cikkből következtettem.
Egy hónapig voltam Párizsban és francia barátaim
vagy látták már a darabot vagy készülődtek
megnézni. Új ismerőseim magyar voltom hallatára
megkérdezték, mi a véleményem a darabról és
ismerem-e a szerzőjét. Ázsióm növekedett, amikor
elárultam,
hogy
osztály-társak
voltunk.
(Ugyanakkor Örkényé kissé csökkent, mert azt
mondták: „Ó, hát ilyen öreg ?")

„Örkény Párizsban" : ez számunkra azt jelen-ti,
hogy egy magyar író, egy magyar színmű, tehát a
mai magyar kultúra egy része jelen van Párizsban.
Ez a jelenlét annál örvendetesebb, minél kevesebb
illúzióval nézi valaki hírünket a világban.
Tudnunk kell, hogy a felszabadulás óta ez az első
magyar színdarab Párizsban. (Illyés Kegyencét
ünnepi tiszteletadás formájában ad hoc társulat
mutatta be, már eleve csak három estére bérelve
ki az Öreg Galambdúc színházat, hogy Illyés
Hunok Párizsban-jának stílusában maradjak.) A
háború előtt sem látott a francia főváros sok
magyar bemutatót, egy-két Molnárt, néhány
Lengyel Menyhértet, a többi-re legfeljebb a
Színháztudományi Intézet mindentudó archívuma
emlékszik.
Nem arról van szó tehát, hogy bemutattak
külföldön egy magyar darabot. Ez a külföld
Párizs; a magyar darab mai író műve; az első
bemutató egy emberöltő óta. A franciák nem
szeretik az idegeneket, a francia kultúra még ma
is önmagába visszatérő, még a távközlési
forradalom korában is szinte légmentesen zárt
világ. Magyar megjelenésnek, magyar jelenlétnek még akkor is örülnünk kellene, félretéve a
pesti és szakmai félig cinikus, félig szívből jövő
ellengőzöket, ha a La famille Tott-ot a tizedik
előadás után eltemették volna. De nem ez történt.
A kedvező és megértő kritikákról írtak a lapok;
Örkény maga is utalt rájuk - szerényen - a Film
Színház Muzsika hasábjain. A kritika Párizsban
sem minden, ha egy darab sorsáról van szó. A
Tótékat a 42. előadáson láttam. Telt ház volt,
csak azok a helyek maradtak üresen a földszinten
és az erkélyen, ahonnan semmit sem lehet látni. A
jó öreg Gaité Montparnasse Színház, a harmincas
évek irodalmából oly meghitten ismert Coupole
kávéház mögött ugyanis a világ egyik legfurcsább
alakú színháza: szélesebb, mint amilyen hosszú.
Kétoldalt is vannak zsöllyék, de ezekről csak
periszkóppal lehetne látni a színpadot.
Az előadást francia barátaim társaságában
néztem végig. Sokat nevettek, helyenként
gurultak a kacagástól; néha olyankor is, amikor a
Tháliában inkább elnémul a nevetés. Erről majd
mindjárt beszélünk még, most annyit, hogy a
nézőtéren a hangulat végig jó volt, sokat
tapsoltak; barátaim örültek, hogy eljöttek. Siker.
Akár meg is állhatnék itt. Igen nagy dolog ez.
Örkény jelentőségét Párizsban a magyar irodalom és a magyar színművészet szempontjából
nem csökkenti az, hogy a francia nézők egy má-

