
Az Örkény István életmûve elõtt tisztelgõ hon-
lap (http://orkenyistvan.hu) az Örkény-család
és az Országos Széchényi Könyvtár között létre-
jött megállapodás eredményeként készült 2009
tavaszán. A tartalomszolgáltatást április elején
mutatta be a nemzeti könyvtár, Örkény István
születésnapjához (1912. április 5.) közel esõ idõ-
pontban, április 8-án. A szolgáltatás az eFestival
multimédia verseny döntõjében „A magyar kul-
turális örökség digitális megõrzése” kategóriá-
ban megkapta a díjnyertes digitális média alkal-
mazás minõsítést 2009 novemberében.

Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa
2008 kora nyarán kereste meg Monok
István fõigazgató urat azzal a hírrel,
hogy a család döntésének megfelelõen
szeretnék közzétenni Örkény István
életmûvének néhány kiemelkedõ da-
rabját a Magyar Elektronikus Könyv-
tár oldalain. Ezt követõen a Palatinus
Könyvkiadóval való megállapodás
eredményeként négy kötetet digitali-
zált a nemzeti könyvtár. Az így
jogtisztán rendelkezésünkre álló szö-
vegek adták az ötletet, hogy a Tarta-
lomszolgáltató Osztály, a Színháztör-
téneti Tár az Informatikai Igazgatóság
segítségével – a családdal egyetértés-
ben és hathatós támogatásával – a
nemzeti könyvtár gyûjteményének virtuális gazdagítá-
saként multimédiás honlapot készítsen.

A legismertebb és legnépszerûbb Örkény-mûveket
tartalmazó kötetek mellett (Válogatott egyperces no-
vellák, Tóték, Macskajáték stb.) számos egyéb szöveg,
ill. részlet közzétételére is engedélyt kapott az OSZK 
a megbeszélések során – Pisti a vérzivatarban, Lágerek
népe, A mesterség titkaiból stb. – azzal a megszorítással,
hogy ezek a mûvek csak a honlapon keresztül legye-
nek elérhetõk, azaz ne kerüljenek be a MEK gyûjte-
ményébe.

A honlapon publikált Örkény-mûvek mellett – hoz-
záadott szellemi munkaként – készültek el az író mû-
veinek, ezek mûfordításainak, valamint a róla szóló
szakirodalomnak a válogatott bibliográfiái, az Örkény

és mûvei által ihletett szépirodalmi alkotások listája, és
a legismertebb drámáinak magyarországi, valamint
külföldi színházi bemutatóit tartalmazó öt lista. Az
internet adta lehetõségeket kihasználva a listák és bibli-
ográfiák számos eleme kattintható, s így azonnal elér-
hetõ a honlapon keresztül. Számos színházi jelenetfo-
tót, Örkény István életét bemutató fotót, színlapot,
színházi- és filmplakátot, kéziratot, újság- és folyóirat-
részletet digitalizáltunk a nemzeti könyvtár és a család
gyûjteményébõl. A szolgáltatás közli ezeken kívül 
Örkény István pályaképét, képekkel gazdagított élet-
rajzát, a róla készült, illetve mûvei által ihletett képzõ-
mûvészeti alkotások fényképét, az Érdekességek menü-
pont alatt pedig az Örkény mûveibõl elhíresült

közszájon forgó szavak, idézetek, történetek és szöve-
gek csokrát és számos egyéb különlegességet is.

A majd 350 kép mellett számos multimédia-elem is
gazdagítja a honlapot. A Kossuth Kiadó a Mojzer 
Kiadó és a Hungaroton Kft. segítségének köszönhetõen
Örkény István hangja (saját mûvei és riportok) és több
egypercese is meghallgatható az oldalakon Mácsai Pál
elõadásában. A mozgóképek között részlet látható Fábri
Zoltán Isten hozta Õrnagy Úr! és Makk Károly Macskajáték
címû filmjébõl, valamint elérhetõ a Valló Péter által ren-
dezett In memoriam Ö. I. címû elõadás tévéváltozata és
Pacskovszky József filmje, Az igazi halál címû alkotás is. 

A honlaphoz angol nyelvû összefoglaló is készült –
kiegészítve az angol fordítások bibliográfiájával, több
szöveggel és néhány angol nyelvû méltatással is.
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Az Örkény István-honlap adatbázisában tárolt szöve-
gek és a 400 virtuális oldalon közölt több száz doku-
mentum közötti tájékozódást keresési funkció segíti. 
A szolgáltatást az ingyenes és nyílt forráskódú, szabadon
felhasználható Drupal tartalomszolgáltató rendszer 
mûködteti. A honlap arculatának megtervezéséhez az 
Örkény István lakásában készült fotók adták az ihletet, 
a belépéskor pedig  Örkény István Continental típusú író-
gépének hangja hallható. A OSZK szoros kivételként el-
tekintett attól, hogy a nemzeti könyvtár neve szerepeljen 
a domain-névben, mivel azt Örkény István családja vette
meg és bocsátotta a nemzeti könyvtár rendelkezésére.

A folyamatosan bõvülõ szolgáltatás jó példája annak,
hogy a nemzeti könyvtárban õrzött gazdag gyûjtemény
és a virtuális tér kínálta lehe-tõségek együttesen új mi-
nõséget hozhatnak létre, illetve ösztönözhetik további
ötletek születését. Az Országos Széchényi Könyvtár 
a Magyartanárok Egyesületével együttmûködve Tanuljunk
Örkényül! címmel pályázatot hirdetett magyartanárok ré-
szére. A pályázat célja az volt, hogy megismertesse és meg-
szerettesse Örkény István sokrétû mûvészetét, valamint
elõremozdítsa az új számítástechnikai eszközök minõsé-
gi használatát az oktatásban. A díjazott pályamunkák
megtekinthetõk az Örkény-honlapon.

Mann Jolán – Sudár Annamária
mannj@oszk.hu / sudara@oszk.hu
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Az eFesztivál oklevele.

A honlap „beköszönõ” oldala.
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