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A magyar piktúrának két farmakológus végzettségû óriása
van: Rippl-Rónai József és Csontvári Kosztka Tivadar.
A kettôs nevû kortársak úgy kerültek a tégelyek mellôl a szí-
nek világába, hogy eredeti foglalkozásukhoz többé vissza
nem tértek, még témában sem. Attól függetlenül büszkén
vallja ôket magáénak a farmakológia történelme [l]. Szépi-
rodalmunkat is gazdagítja két különös gyógyszerész: Tö-
mörkény István (1866–1917) és Örkény István (1912–
1979). Mindkettôjük neve felvett, egy-egy kisebb
településtôl kölcsönözve, de korban nemzedéknyi az eltoló-
dás köztük. Tömörkény inkább a vidék, Örkény pedig a vá-
ros írója, ha létezik ilyenfajta megkülönböztetés. Abban is
közösek, hogy elsôsorban a „kisprózát” mûvelték, de azt
mesteri fokon. Örkény a színpadon szintén maradandót al-
kotott, bár újdonságot a híres egyperces novelláival hozott.
A groteszk helyzetek megörökítôjének élete az abszurditá-
sok sorozata. Apja zsidó származású, több neves gyógyszer-
tár tulajdonosa, de életvitelében sokkal inkább egy monar-
chiabeli magyar dzsentrire, Krúdy-figurára emlékeztet. Az
úri murik embere, aki egy este képes elmulatni egész évi jö-
vedelmét, végül betöri a kávéház nagy tükrét, hogy megmu-
tassa: „ki a legény a csárdában”. Örkény Hugó és Petô Mar-
git fia, István 1912. április 5-én született Budapesten.
A méltán csodált József Attilától eltérôen neki gyermekko-
rában nem voltak anyagi gondjai. Középiskolába a piaristák-
hoz járt, akiknek szelleme végig elkísérte. Legkedvesebb ta-
nára a latint és görögöt tanító osztályfônöke volt, tôle
kapott alapot a modern nyelvek elsajátításához. Ha külföld-
re került, vagy bajba jutott, mindig jól jött a német, a fran-
cia meg az angol. Nem akármilyen társasággal érettségizett
1930-ban, elég Szabó Zoltán, Boldizsár Iván, Thurzó Gá-
bor és Hegedüs Géza nevét említeni. A mulatós Örkény
Hugó a Monarchia-beli mámorból 1920 után már kijózano-
dott, és megkövetelte fiától a „tisztességes” foglalkozást. Az
irodalom felé kacsingató István fiúi engedelmességbôl
1935-ben gyógyszerészoklevelet szerzett, amelyet 1941-
ben kiegészített egy vegyészmérnöki diplomával. Visszaem-
lékezése szerint a kémcsövek között tanult meg pontosan
fogalmazni [2]. A másik mestere a fiatal Márai Sándor volt,

végül a groteszk mûvek óriása, Franz Kafka. Az atyai kíván-
ságnak tehát eleget tett, de nem mondott le a Parnasszusról.
Ady és Krúdy kivételével akkor még éltek és alkottak a Nyu-
gat óriásai, de már új csillagok tûntek fel, kevésbé szerencsés
csillagzat alatt. Elsôsorban József Attilára gondolunk. De
1934–36 között maga is szerkesztette Varga Pál és Vándor
Lajos társaságában a „Keresztmetszet” címû folyóiratot. En-
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nek hasábjain látott napvilágot a „Gyûlölet” (1934!), a „Fi-
atal lány” (1935) és a „Pánik” (1936) címû szárnypróbálga-
tása. Periodikájának sokat ígérô szerzôi gárdája volt, elég
Berda József, Illyés Gyula, Németh László, Ignotus Pál és
Szabó Lôrinc nevét említeni. A periodika nem bizonyult
hosszú életûnek. A fiatal Örkény elsô novelláját József Atti-
la hozta le a Szép Szó hasábjain, a „Tengertánc” címû be-
mutatkozó kötetét viszont Szerb Antal bírálta meg. József
Attila meghatározó élménye maradt. Újabb abszurditás,
legközelebbi barátai: József Attila, Berda József, Zelk Zol-
tán. Mindegyiküknek „cincog a krajcár a zsebében”, ô vi-
szont fejedelmi kegyosztással tud adni Zelk Zoltánnak 20
pengôt. Felébred benne a „burzsuj bûntudat”. A Horthy-
rendôrség híres nyomozó fônöke, Sombor-Schweinitzer az
emberei révén figyelmezteti apját, hogy fia rossz társaságba,
azaz politikailag gyanús alakok közé keveredett, küldje
hosszabb idôre külföldre. El is ment a fiú Londonba, majd
Párizsba, megismerte az emigránsok életét. A háború szele
már fújdogál, de ô nem akart „fekete kolostor” lakója lenni
[3], az utolsó vonattal hazajött. Háromszor nôsült, elôször
1941-ben. Közben karpaszományos katona, feszül rajta a
tiszti mundér, és még nem tudja, hogy rövidesen szadisták-
nak kiszolgáltatott munkaszolgálatos lesz. Ez is groteszk
helyzet. A pusztulásra ítélt 2. magyar hadsereggel kigyalogol
a Don-kanyarig, a híres-hírhedt hídfôcsaták fegyvertelen ki-
szolgáltatottja, majd rövidesen a Vörös Hadsereg foglya.
Azt hiszi, egy muszos mégsem kifejezetten „ellenség”, de itt

is téved. Ugyanolyan kiszolgáltatott fogoly, 40 kilóra fo-
gyott, míg végül sikerült egy „átképzôs” csoportba kerülnie.
Így úszta meg öt évnél kevesebbel. E sorok írója emlékszik
rá, milyen izgalommal olvasták a „Lágerek népe” [4] címû,
1947-ben megjelent könyvét. Ugyanezen évbeli a „Voro-
nyezs” címû drámája. Nem az önfeledt gyôztesek örömün-
nepérôl vagy a vesztesek végzetes beletörôdésérôl van szó,
hanem a háború poklát átszenvedett hús-vér emberek rette-
netes szenvedéseirôl. Hozzá hasonlót csak Nemeskürty Ist-
ván írt [5], de csak negyedszázad elteltével, és nem a szemé-
lyes átéltség hitelével. Ismét abszurd, de érthetô helyzet,
hogy „osztályidegenként” tagja lett a kommunista pártnak.
Abban a korban, amikor a humor csak kényszeredett vigyor-
gás lehetett. Amikor a híres pesti vicc is illegálisan terjedt, és
meg kellett nézni, ki kinek adhatja tovább! Az ötvenes évek-
ben kijárt Sztálinvárosba, próbálkozott vonalas írásokkal, de
nem találta a saját hangját. Itt született a „Sztálin beteg” cí-
mû rövid írása, de abban szó nincs a nagy „páciensrôl”, csak
egy kisleány nyomorúságos sorsáról. Nem ír Sztálin-ódát,
mint Zelk, nincs benne a szintén osztályidegen Lukács
György kompenzáló fanatizmusa, Örkény István szeretne
lenni, de a körülmények nem engedik. Példa rá a Csillag ha-
sábjain megjelent „Lila tinta” címû elbeszélés botrányos fo-
gadtatása, önkritikára kényszerítése. A „Becsület és dicsô-
ség” címû filmnovellája a filmmel együtt elfelejtôdött, a
„Házastársak” hozta meg a József Attila-díjat, amelyre in-
kább a neve miatt volt büszke. A „bölcs vezér” halála után
nem tartozik a leghangosabban lázadók közé, de tudja,
hogy „valahol utat vesztett”. Az 56-os forradalom elôtt je-
lent meg az „Ezüstpisztráng” címû kötete, amelyet már vál-
lalhat. A bekövetkezô események nem érték váratlanul, hi-
szen az egyik szellemi elôkészítôje, de a várható megtorlás
tudatában is itthon marad. Egyetlen húga és édesanyja Dél-
Amerikában él, nyelveket beszél, „internacionális” foglalko-
zása van, mégsem emigrál. Déryt, Zelket és a többi bebör-
tönzött írótársát nem tudja itthagyni. Sokan tanakodnak
azon, miért hallgatott Örkény évekig! A festô Barcsay Jenô-
tôl tudom, a korábban „vonalas” írókat 1954 után mekko-
ra bûntudat gyötörte. A hatalom azt várta volna, 1956 után
gyakoroljon önkritikát, de aki József Attilára gondol, ilyet
nem tehet. El nem követett bûnökért, az ideológia érdeké-
ben! A hatalom képviselôi viszont éppen a „renegátokra”, a
volt párttagokra haragudtak a legjobban. Nem véletlen,
hogy 1957-ben az addig hallgatásra ítélt alkotóknak, Németh
Lászlónak és Szabó Lôrincnek adják át tüntetôleg a Kossuth-
díjat. Pedig egyikôjük sem hallgatott a forradalom alatt.
A diktatúra a saját gyermekeit falja fel elôszeretettel, tapasz-
taljuk Robespierre óta. Örkény István egyre kevesebbet ír, és
egyre többet dohányzik. Arca sápadt, szemei karikásak, lábe-
rei egyre szûkülnek. Újabb abszurd állapotából a tartalékál-
lományban lévô gyógyszerészi oklevél segíti ki. A kultúrko-
rifeus Aczél György hozzájárulásával kerül az Egyesült
Gyógyszer- és Tápszergyár (majd EGIS Gyógyszergyár) iro-
dai munkakörébe, ahol öt esztendeig írta az orvosoknak a
gyógyszerek tömör és szakszerû ismertetôit. E sorok írója
akkor bányaüzemi körzeti orvos volt, rendszeresen kapta és
olvasta ezeket a kiadványokat, de nem sejtette, hogy írójuk a
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hallgatásra ítélt Örkény István. Ezen évek történetét az egy-
kori munkatárs, Kósa László foglalta össze a „Pisti a gyógy-
szergyárban” címû kis könyvében [6] (1. ábra). A „Hon-
védkórház” címû novellája azt elemzi, meg lehet-e szokni a
halált. A következtetés bizarr, „a halál az orvos szemében kö-
zömbös tény: túl van az ô országa látóhatárán. Nemcsak
megszokni lehet, hanem meg is lehet unni, de sem megszok-
ni, sem megunni nem lehet a gyászt”. Az írás azonban nem a
közömbösséget sugallja, még egy honvédorvosét sem, akit
megráz az általa operált beteg reménytelen állapota. A már
említett három nagy gyógyszerész mûvészhez képest Örkény
itt is abszurd kivétel. Nála minden fordítva történik, íróból
lett gyógyszergyári hivatalnok. A „Karil” címû üzemi faliújság
szerzôje mint Madách Tragédiájában a széklábakat faragó fes-
tôóriás. Nem tudtuk, hogy a Kofka, az Andaxin, a Trioxasin,
a Gracidin, a Gerovit és a Lidocain orvosi ismertetôjével egy
nagy író ajándékozott meg bennünket. Sors- és munkatársa
volt a kitûnô Pataky István farmakológus tanár is, aki szintén
56 miatt került a partvonalra, vagyis az egyetemen kívülre,
ahol az igazi helye lett volna. A gyógyszerismertetô osztály-
ról Örkény István tartotta a kapcsolatot a klinikákkal, az osz-
tályokkal Nagy-Budapesttôl Kisvárdáig, ahol a gyógyszere-
ket kipróbálták. Megírta a képekkel és grafikonokkal
illusztrálva megjelent 32 oldalas gyártörténetét („50 éves az
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár”), amely aligha tartozik
a fô mûvei közé. Társszerzôje volt az 1963-ban megjelent
„Nymphis medicis” címû, többnyelvû kiadványnak (2. áb-
ra). Ô gyûjtötte hozzá az anyagot, fôleg a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzemból. Egykori farmakológus munkatársai
a fanyar humorú, minden ugratásra kész, csendes emberre
emlékeznek, akirôl mindig csak véletlenül és utólag derült
ki, hogy író. Méghozzá az új mûfajt teremtô nagyok közül.
Magánéletét mindig magánügynek tekintette. Az sem volt
szokványos. Az elsô két neje akkor vált el tôle, mikor a leg-
nagyobb bajban volt, a harmadik, a dramaturg Radnóti Zsu-
zsa mindvégig kitartott mellette. Két gyermeke született a
második házasságából, de ez is privát ügy. Igazi Örkény-mû
a „Macskajáték” címû regénye [7] (3. ábra), amelyet film-
szalagon Sulyok Mária tett még feledhetetlenebbé. Majd
1963-ban a „Tóték”, filmen „Isten hozta, ôrnagy úr” cím-
mel. Ebben Latinovits Zoltán remekelt. A rendezôk és fil-
mesek: Kazimir Károly, illetve Makk Károly és Fábri Zoltán
felismerték mûveiben a lehetôséget. Fordulópont 1966,
„Jeruzsálem hercegnôje”, majd 1968-ban az Egyperces no-
vellák. Nem maradnak el a nemzetközi sikerek, 1970-ben,
Franciaországban a „Tóték” elnyerte a Fekete Humor nagy-
díját. Végre itthon is egyre elismertebb, 1973-ban Kossuth-
díjat kapott, egymást érik a kiadások. Nem feladatunk teljes
életmûvének esztétikai értékelése. Jelképes jelentôségû,
hogy Lázár István kitûnô könyve [2] csak halálát követôen
hagyta el a nyomdát. Élettörténete, a „Pisti a vérzivatarban”
csak megírása után tíz évvel, 1983-ban került bemutatásra.
Többrendbeli érmûtét után 1979. június 24-én hunyt el.
Minden egypercese abszurd történet. Amilyen a század volt,

amelyben élt. Tömörkény István a vidéki, Örkény István a
városi folklórból dolgozott. Patikamérlegen, mint a gyógy-
szerészek. Hatóanyaguk a mûvészet, amellyel rendelkeztek.
Az Örkény-gyógyszertár irodalmunk része lett. Drága dro-
gok helyett ajánljuk, nem csak a kedélybeteg olvasóknak.
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