
Szabadkán 1991 óta emlékeznek meg a
város leghíresebb szülöttérõl, Kosztolá-
nyi Dezsõrõl. A többnapos rendezvény
programjai között van koszorúzás, iro-
dalmi tanácskozás, középiskolások ré-
szére kiírt verseny, könyvbemutatók. 
A rendezvényeknek a szabadkai Városi
Könyvtár ad otthont. 

Az elmúlt években nekem jutott az a
feladat (és egyúttal dicsõség), hogy kita-
láljam a vetélkedõ témáját. Jók voltak az
elõzõk is, de az igazi siker a Kosztolányi-
talány lett.

Tavaly megújult vetélkedõvel keltet-
tük fel a középiskolások érdeklõdését. Az
eddigi irodalmi pályázatot felváltotta egy
mozgalmas, a da Vinci-kódhoz hasonló,
Kosztolányi-kódos séta, ahol a költõhöz
kapcsolódó helyszíneken feladatlapok
várták a négyfõs csapatokat. Ez a Kosz-
tolányi-talány. Tavaly 23 csapat jelentke-
zett a megmérettetésre, idén már 30, eb-
bõl 12 vidéki volt.

A jelentkezõ diákok a Városi Könyv-
tárból indulnak el különbözõ irányba, kü-
lönbözõ helyszínekre, a kezükben fel-

adatlappal, amelyen idézetek, képek, 
feladatok találhatók. Az Akárcsak egy
kormos szénégetõ címû versrõl rá kell
jönniük, hogy a következõ helyszín a
gimnázium, ahol az író édesapja tanított.
Emellett meg kell találniuk Csáth Géza
szülõházát, a Vörös Ökör elemi iskolát,
ahova Kosztolányi járt, ki kell menniük a
vasútállomásra, a Városi Múzeumba, vé-
gig kell sétálniuk a Korzón, a varázsló ut-
cáján... Ehhez persze térképes segítséget
is kapnak. Az idén a vidékiek szabadkai
kísérõt is kérhettek, aki segített nekik el-
igazodni – persze nem a feladatok között,
hanem – a városban.

A Városi Múzeumban, A Svetozar
Markovic Gimnáziumban és a Csáth no-
velláiból ismert varázsló utcája elején
újabb feladatok várták a gyerekeket. Pél-
dául a felsorolt száz tulajdonságból ki
kellett választaniuk legalább hatot, ame-
lyik jellemzi az általuk kiválasztott sze-
mélyt (Liszner Vilmost, Novák Antalt,
Bozsó Antóniát, Pacsirtát, Novák Hildát,
Vajkay Ákost...). Volt olyan, hogy rövid
leírás alapján kellett kitalálniuk, melyik
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Kosztolányi-versrõl van szó, de a legér-
dekesebb a keresztrejtvény volt, amely-
nek megoldása egy a Pacsirtából vett
idézet volt.

A vetélkedõ nem ért véget miután
visszaértek a könyvtárba, a kapott Kosz-
tolányi- és Csáth- novellák egyikét kellett
fényképpel illusztrálniuk.

A fényképeket másnap, szombaton
kapták kézhez, s ekkor következett a ve-
télkedõ utolsó pontja – a kapott eszkö-
zök, színes papír, tinta, festék, szalvéta,
ragasztó stb. – és kreativitásuk felhaszná-
lásával albumot kellett készíteniük.

A vetélkedõ célja az volt, hogy játé-
kos formában ismertessük meg értékein-
ket, hagyományainkat, Kosztolányit.

A verseny végén összesítették az írás-
beli feladatok és az album eredményét,
így jött létre a sorrend.

Az eredmény is bizonyítja, hogy a
szabadkaiak mellett a vidéki tanulók is
magukénak érzik Kosztolányit és Csáth
Gézát, s mindenkinek megadatik az él-
mény, hogy irodalmi helyszíneket bejár-
va ismerje meg nagyjainkat. ■
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