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100 esztendővel ezelőtt, 1912. április 5-én született 
Örkény István. Az évforduló méltó megünneplésére 
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), a Petőfi 
Irodalmi Múzeum (PIM), az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet (OSZMI) és a Palatinus Kiadó, 
az Örkény-életműsorozat gondozója számos közös 
programmal készült. Az év eseményeinek hivatalos 
koordinátora a Hungarofest Nonprofit Kft. volt.

Az örkény-emlékév ünnepélyes megnyitása 2012. 
április 5-én, az író 100. születésnapján a PIM-ben 
volt. A sajtótájékoztatón az örkény István emlékév 
rendezvényeiben kiemelten részt vállaló intézmények 
sorában szerepelt az OSZK – elsősorban az 
örkény István életműve előtt tisztelgő honlap 

www.orkenyistvan.hu gondozójaként. Az örkény-
család és az OSZK között létrejött megállapodás 
eredményeként 2009 tavaszán elindított honlap és 
tartalomszolgáltatás lett az emlékév hivatalos online 
felülete, amelynek új menüpontja nyomon követte az 
ünnepi év majd’ kétszáz eseményét, megjelentette 
az örkény-év tiszteletére kiírt tucatnyi pályázatot, 
szükség esetén pedig online segítséget nyújtott ezek 
lebonyolításához. A honlaphoz mobil alkalmazás is 

készült az emlékév kapcsán. 
örkény István 100. születésnapján hirdettük meg 

az örkény István Prózamondó Verseny-t is, melyre 
minden anyaországi és külhoni középiskolás diák 
nevezhetett. A verseny társkiírói a Hungarofest 
Nonprofit Kft., a PIM, az OSZMI, a Palatinus Kiadó, 
a Magyartanárok Egyesülete (ME) és a Magyar 
Olvasástársaság (HuNRA) voltak. 2012. október 16. 
és november 17. között zajlott le a hét területi döntő,1 
melyben több mint 120 diák versenyzett.2 Ezekből 
összesen 22 fő jutott tovább a november 26-ai országos 
döntőbe, melyre az OSZK dísztermében, az örkény 
centenáriumi év zárónapján került sor. A rendezvény 
fővédnöke prof. dr. örkény Antal, örkény István fia, 

1 A hét területi döntő helyszínei a következők voltak: Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium, Budapest – Pest Megyei Könyvtár, Szentendre 
– Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola 
és Kollégium, Pannonhalma – Szent Mór Iskolaközpont, Pécs – Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger – Arany János Gimnázium 
és általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek átmeneti Otthona, 
Nyíregyháza – Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola, Békéscsaba.
2 A verseny kiírásának hírére számos középiskolában rendeztek iskolai 
fordulót, így a prózamondó verseny kapcsán több száz középiskolás 
olvasott és tanult meg örkény-szövegeket magyar nyelvterületen 2012-
ben.

örkény Antal köszönti a vendégeket
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a zsűri elnöke Mácsai Pál színművész, az örkény 
Színház igazgatója volt. A zsűri tagjai voltak: Fenyő 
D. György középiskolai tanár, irodalomtörténész, a 
Magyartanárok Egyesületének alelnöke; dr. Kötél 
Emőke irodalomtörténész, az OSZK tudományos 
titkára; Pádár Eszter a Mi mennyi? – Örkény István 
százéves című kiállítás rendezője, a PIM munkatársa 
és Szebényi ágnes az OSZMI múzeumpedagógusa. 
A kulturális kormányzat részéről Hammerstein 
Judit helyettes államtitkár értékelte az örkény-
évet (amelyhez további rangos hazai és külföldi 
rendezvények kapcsolódnak 2013 áprilisáig.) 

Az örkény-napon az év végéig nyitva tartó 
kiállítás is megnyílt a nemzeti könyvtárban, amely 
a Hungarofest által kiírt Van egy perced? – Alkoss! 
című, 14 és 28 év közötti fiataloknak szóló művészeti 

pályázatra érkezett alkotásokból, a Cultiris Galéria 
örkény István-fotókiállításának elemeiből és az 
OSZK-ban őrzött idegen nyelven megjelent örkény 
művekből épült fel. Az ünnepi nap lezárásaként 
a Macskajáték című világhírű örkény színmű 
kétszemélyes változatát, A Szkalla lányok produkciót 
láthatta a közönség Béres Ilona és Tordai Teri 
színművésznők előadásában.

Az év utolsó két hónapjában – a Hungarofest és 
a Palatinus Könyvkiadó jóvoltából – az örkény-
szigettel, az örkény-műveket olvasásra kínáló 
hangulatos olvasósarokkal is találkozhattak az 
OSZK olvasói. 

Mann Jolán és Sudár annamária
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Mácsai Pál zsűrielnök értékeli a fellépőket 


