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1941

Tengertánc (novellák)
Emlékezők (háborús visszaemlékezés és riport)
Lágerek népe (regényes dokumentum)
Idegen föld (novellák)
Macskajáték (dráma)
Hóviharban (novellák)
Jeruzsálem hercegnője (novellák)
Tóték (dráma)
Nászutasok a légypapíron (novellák)
Egyperces novellák
Pisti a vérzivatarban (dráma)
Vérrokonok (dráma)
Rózsakiállítás (dráma)
Kulcskeresők (dráma)
Forgatókönyv (dráma)

Tengertánc

Örkény drama- és regényíróként, és novellistaként is, Magyarország ma is egyik legnépszerűbb írója. Az
olvasók különösen a tragikumon is átütő humoráért szeretik, ám az abszurd irodalmának világhírű
szerzőitől az különbözteti meg, hogy írásai mindig magyarokról szólnak, mégpedig a huszadik század
történelmének elképesztő képtelenségével küszködő magyarokról. Első novelláit József Attila közölte a
folyóiratában; Tengertánc című írásával az államvédelmi szervek haragját is kivívta, hiszen előre
megjósolta anáci borzalmakat: egy őrültekháza lakói átveszik a hatalmat egy város felett, és őrült,
betarthatatlan, diktatorikus rendeleteket vezetnek be, és többek között a nyelvet is megreformálják.

1967,1963

Tóték, Macskajáték

A két groteszk tragikomédia talán Örkény két leghíresebb, leggyakrabban játszott színműve. Mindkettő
alapjául a hatvanas évek elején írt próza szolgál, amelyeket később drámákká és filmforgatókönyvekké
alakított. Örkény mozaikos szerkesztésmódjának köszönhetően mind könyvben, mint pedig a színpadon
és a vásznon sikert arattak. Közös bennük az is, hogy hőseik jellegzetesen örkényi magyar kisemberek,
és mindkét történet Magyarországon játszódik. A Macskajáték (1963) egy idősebb budapesti
özvegyasszonyról szóló szomorkás vígjáték. Az asszony egyetlen öröme, hogy vendégül látja vacsorára
az egykor ünnepelt tenort, ám egy még nála is idősebb asszony főztje elhódítja tőle rajongása tárgyát. A
dráma szerzői utasítása szerint a darabot úgy kell eljátszani, mintha egyetlen mondatból állna; nem
szabad szünetet tartani vagy lelassítani: azt kell megmutatni, hogy a főhősnő hogyan áll szemben
magával, riválisaival, nővérével, az egész világgal. A Macskajáték voltaképpen az emberi szabadság
tragikomédiája. A Tóték sok tekintetben hasonlít a Macskajátékra: vicces, tragikus és abszurd egyszerre.
Ezúttal egy középkorú pár küzdelmeit láthatjuk a színpadon: Tótékat, akik a frotnon lévő fiukért
aggódnak, meglátogatja gyermekük idegbajos őrnagya, aki fokozatosan bevezeti házukban a terrort ám a család a végsőkig kitart szeszélyeinek teljesítésében, abban a hiszemben, hogy ezzel fiuk érdekét
szolgálják. A helyzet abszurditása azonban abban rejlik, hogy ők nem, csupán a néző tudja, hogy a fiúk
már hetekkel korábban elesett. Az őrnagy egyszerre hátborzongatóan komikus és szimbolikus alak: az
egész rendszer, az egész történelem elnyomását képviseli - a végén azonban a kisember fellázad, és öl.

1968

Egyperces novellák

Örkény legnépszerűbb, de korántsem legkönnyebben értelmezhető írásai az úgynevezett "egypercesek",
a viccre vagy anekdotára emlékeztető, egészen rövid novellák, amelyeket szerzőjük olyan sűrűre
kalapált, hogy szinte szétfeszíti őket a bennük forrongó energia. Hosszuk mindössze két-négyszáz betű,
jellemzőjük a drámaiság és a humor keveréke, az abszurd hangvétel. Örkény saját bevallása szerint
addig vágott, törölt, csupaszította a stílust és a szerkezetet, hogy végül eljutott a végsőkig, a forma
lényegéig.
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