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Az elmúlt négy esztendõben számos tematikus ösz-
szeállítás készült az Országos Széchényi Könyvtárban.1

Az alábbi leírásokban röviden bemutatunk néhányat 
a multimédiás honlapok sorából és a rendszerint ki-
sebb témát átfogó virtuális kiállításokból. A szolgálta-
tások közös vonása, hogy elsõsorban az OSZK gyûjte-
ményeire épülnek.

ERKEL FERENC-HONLAP
http://erkel.oszk.hu
Az Erkel Ferenc nevét viselõ tartalomszolgáltatás 

a zeneszerzõ születésének 200. évfordulója alkalmából
készült 2010-ben. Az elkövetkezõ esztendõkben kitel-
jesedõ honlap a tudományos élet és a közoktatás sze-
replõi számára egyaránt tájékozódási ponttá szeretne
válni. A kezdeményezés elsõdleges célja („kutatószo-
ba”), hogy – elõmozdítva a dokumentumok digitalizá-
lását – hozzáférhetõvé tegye az Erkel-hagyaték számos
darabját, s hogy gyûjtõoldala legyen a velük kapcsolatos
tudományos közléseknek, eredményeknek. Az Erkel-
életmû minden egyes darabját külön bemutató adatla-
pok nem csupán Legány Dezsõ eddig használatos 
Erkel-mûjegyzékének adatait dolgozzák fel, de tekin-
tetbe veszik az elmúlt évtizedek fontos új kutatási ered-
ményeit is, így a honlap elindulásával egy új, szabadon
hozzáférhetõ és folyamatosan frissíthetõ mûjegyzék
jön létre. Az elkövetkezõkben folyamatosan feltölteni
kívánt adatlapok azonban ezen kívül hozzáférhetõvé
teszik számos Erkel-mû kéziratos oldalait, legfonto-
sabb korabeli kiadásait és a színpadi mûvek librettóját
is. Célunk, hogy ezzel is segítsük a tudományos kuta-
tást, egyszerûbbé téve a nemzeti kincsek magas szín-
vonalú digitalizált másolatainak elérését. A „tanuló-
szoba” címû összeállítás folyamatosan gyarapodó kor-
szerû segédanyagként szolgálja a közoktatás szereplõit
és minden érdeklõdõ felhasználót.

ÖRKÉNY ISTVÁN-HONLAP
http://orkenyistvan.hu
Az Örkény István életmûve elõtt tisztelgõ honlap az

Örkény-család és az OSZK között létrejött megállapo-
dás eredményeként készült 2009 tavaszán. A folyama-

tosan gyarapodó honlapon – az Örkény-életmû legfon-
tosabb szövegein kívül – multimédiás elemek, biblio-
gráfiák, a család gyûjteményében illetve a nemzeti
könyvtárban õrzött gazdag képanyag (kézirat, plakát,
civil fotó, stb.), valamint hanganyagok, filmrészletek és
számos egyéb érdekesség található. A honlap – a Szín-
háztörténeti Tár gyûjteményére támaszkodva – nyo-
mon követi az Örkény-mûvek befogadásának történe-
tét, a drámaíró pályáját, hazai és külföldi bemutatóit
egyaránt. 

MÁTYÁS MESÉK – http://matyasmesek.oszk.hu
A nemcsak gyerekeknek szánt multimédiás honla-

pon közel kétszáz népmese – Kriza Ildikó és Kóka Ro-
zália gyûjtései – valamint Galeotto Marzio Mátyás-tör-
ténetei olvashatók. A digitális gyûjtemény arculatának
ihletõ motívumai a nemzeti könyvtárban õrzött korvi-
nák iniciáléi, díszítései. A válogatott szépirodalmi 
bibliográfia és a Hunyadi Mátyásról szóló történelmi 
tanulmány mellett, számos mese is meghallgatható
Helyey László színmûvész és a határon túli iskolák 
számára is meghirdetett mesemondó verseny döntõsei-
nek elõadásában.  A Galériákban a Hunyadi Mátyással
kapcsolatos miniatúrákból és metszetekbõl készült
összeállítás, valamint Jankovics Marcell meseillusztrá-
ciói tekinthetõk meg. 

NYUGAT 1908 – http://nyugat.oszk.hu
A folyamatosan gyarapodó évfordulós honlap (2008)

gazdag szöveges tartalmak és multimédiás elemek se-
gítségével mutatja be a legendás irodalmi folyóirat tör-
ténetét. A folyóiratot fórumukká választó alkotók (szer-
kesztõk és szerzõk) életmûvét rövid életrajz, pályakép,
valamint mûveik és a róluk szóló irodalom válogatott
bibliográfiája ismerteti. A honlap képanyagát elsõsor-
ban a Kézirattárunkban õrzött archív és muzeális fény-
képek, elsõ kiadások és kéziratok digitalizált részletei,
köztük egyedi dokumentumok, továbbá Nyugat-cím-
lapok alkotják. Hanganyagai között a nyugatos szer-
zõk archív hangfelvételein kívül számos nyugatos vers
szerepel neves elõadómûvészek tolmácsolásában, vala-
mint megzenésített változatban is. Érdekességei közé

VÁLOGATÁS AZ OSZK TEMATIKUS 
SZOLGÁLTATÁSAIBÓL

1 A Jeles napok címû szolgáltatás és a Balassi Bálint virtuális kiállítás a Neumann-házban indult útjára; 2007 januárja óta van az OSZK
kezelésében.
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tartoznak a Nyugat-év tiszteletére rendezett országos
középiskolai szavalóverseny (2007) döntõseinek pro-
dukciói.

JELES NAPOK – http://jelesnapok.oszk.hu
A gazdag tartalomszolgáltatás a kalendárium, 

a nemzeti ünnepek, a világi és az egyházi ünnepek, 
a néphagyomány jeles napjai, a történelmi, az irodalmi
évfordulók, a világnapok, valamint egyéb kiemelt ma-
gyar és nemzetközi napok témakörében kínál hiány-
pótló, több mûveltségterületen is használható összeál-
lításokat. A majd 16 000 elemet számláló – irodalmi és
szakirodalmi szövegekbõl, hivatkozásokból, képekbõl,
multimédiás anyagokból álló – digitális gyûjtemény
több mint 1500 ünnepoldala a felhasználók széles réte-
gei számára közvetít hasznos, mûvelõdéstörténeti is-
mereteket.

HAYDN HÉTSZER VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
http://haydn.oszk.hu
A honlap a Nemzeti Ereklyetérben 2009 kora nyarán

bemutatott emlékkiállítás virtuális változata. A képek-
kel, kottákkal illusztrált összeállítás hét téma köré szer-
vezve mutatja be Haydn életmûvét: Az újító, Az udvari
karmester, A humorista, A hívõ, A magánember, A hí-
resség, A gyûjtõ és Ráadás.

KOSSUTH HANGJA VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS  
http://mek.oszk.hu/kiallitas/kossuthhangja/
A 2008-ban készült virtuális kiállítás a nemzeti

könyvtár Zenemûtárában õrzött két fonográfhengeren
fennmaradt ritkaság közzététele köré szervezõdött. 
A fonográfhengereken annak idején Kossuth Lajosnak

az aradi vértanúk emlékmûve felavatására szánt ünne-
pi beszédét rögzítették. A honlapon közölt tanulmány
mellett, megtekinthetõ Kossuth Lajos fonográfba
mondott beszédének saját kezû leirata, elolvasható 
a szöveg átírt változata, továbbá – számos más régi fotó
között – Kossuth arcképe is látható a hangfelvétel ké-
szítésének idejébõl.

BALASSI BÁLINT VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi
A legjobb papír alapú szövegközlés felhasználásával

készült multimédiás szolgáltatás oldalai megkönnyít-
hetik a XVI. századi szövegek befogadását, szem elõtt
tartva a tényt, hogy dallam és szöveg szorosan összetar-
toztak a régi magyar irodalomban. Egy-egy vers énekelt
változata, és a tény, hogy Balassi Bálint sok verse egyko-
ri „slágerek” dallamára komponált „szöveg”, segítheti
az értõ befogadás elõkészítését. A Balassi Bálint költé-
szete, mint ihletõ forrás menüpont 30 költeményt kí-
nál, amelyek közül néhány a rájátszás, az evokáció je-
lenségének megfigyeléséhez is támpontot adhat.

LÁZÁR ERVIN VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/
Felsõ tagozatos és gimnazista diákokkal együttmû-

ködésben készült el a virtuális kiállítás, amely a már di-
gitalizált Lázár Ervin mûvek felhasználásával, diákok
különbözõ technikákkal készült illusztrációival kiegé-
szülve állít emléket a 2006-ban elhunyt írónak.

Sudár Annamária
sudar.annamaria.at.oszk.hu
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