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Szabadkai irodalmi hagyományápolás, emlékhelyek és a 
Kosztolányi-emlékszoba 

Szabadkának, ennek az Észak-Bácskai városnak a bibliográfiáját 
tanulmányozva megtudhatjuk, hogy e városkának igen gazdag irodalmi múltja 
van, hiszen a Szabadkáról vagy Szabadkán publikált írók tábora közel ezer 
személyt tesz ki. Mégis, kevesüknek adatott meg, hogy nevét, gazdag írói 
opuszát emléktábla vagy szobor örökítse meg az utókor számára. Még 
Kosztolányi Dezsőnek is, a Szabadkán született és alkotásaival sok szállal 
szülővárosához kötődő, európai rangú írónak is sokáig kellett várnia arra, 
hogy az utókor írói nagyságát méltóképpen megőrizze: mellszoborral, 
emlékszobával és Kosztolányi Dezső-napokkal adózva emlékének. 

A Kosztolányi hagyományápolás alapgondolatát 1976-ra kell 
visszavezetnem, amikor az akkori Mosa Pijade Gimnáziumba kerültem 
magyartanárnak, abban a századforduló táján épült Főgimnáziumnak a 
hatalmas és patinás épületébe, mely Kosztolányinak, Csáth Gézának meg 
azóta annyi nemzedéknek Alma Matere voll Itt tanítván sajnálattal 
tapasztaltam, hogy e nagy múltú gimnázium épületében semmi tárgy, fotó 
sem emlékeztet arra, hogy az épület falai között nőtt fel és itt végezte 
gimnáziumi tanulmányait Kosztolányi Dezső, akinek édesapja, Kosztolányi 
Árpád 42 évig volt az intézmény tanára, abból 18 évig annak igazgatója. 
Igazgatói tevékenysége idején e patinás épület bal szárnyában lakott a 
Kosztolányihoz család. Ismerve az épület Kosztolányihoz fűződő kapcsolatát, 
a legelső feladatomnak tartottam a Kosztolányi Dezső Önképzőkör 
megalakítását, hiszen Kosztolányi Dezső első irodalmi sikereit a szabadkai 
gimnázium önképzőkörében aratta verseivel és műfordításaival, ez jelentette 
számára az első írói műhelyt is. Az 1976/77-es tanévben megalakítottam a 
Kosztolányiról elnevezett önképzőkört amely egyik legfontosabb feladatának 
tekintette Kosztolányi nevének, szellemi értékeinek széleskörű ismertetését 
valamint a költő és a város kapcsolatának tudatosítását mind a diákok, mind a 
város polgárai körében. Ezért tehetséges diákokkal együttműködve 
színvonalas irodalmi műsorokat rendeztem a gimnázium dísztermében. Egy 
nagyszabású Kosztolányi Dezső életpályáját ismertető irodalmi esttel 
mutatkoztunk be, s ezt Bajmokon és Versecen is bemutattuk. Ezt több 
irodalmi est követte. Már 1979-ben kérelmeztem a város művelődési és 
hatalmi szerveinél, hogy Kosztolányi Dezső emléktáblát kapjon a gimnázium 
épületének külső falára. Az illetékesek ígéretét hosszú hallgatás követte. 
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A centenárium évében, 1985-ben a Városi Művelődési Közösség titkára 
felkéri és megbízza az egykori gimnáziumban működő Kosztolányi Dezső 
Önképzőkör vezetőjét, hogy az önképzőkör tagjaival szervezzen egy 
nagyszabású Kosztolányi emlékműsort a száz évvel azelőtt Szabadkán 
született író, költő, műfordító és publicista születésnapja alkalmából, mely 
egyben a város központi ünnepi megemlékezése lenne. Még a centenárium 
évében, 1985. november 23-án 11 órakor - csaknem fél évszázaddal halála 
után - Kosztolányi Dezsőnek szobrot állított szülővárosa, a Petőfi Sándor utcai 
parkban, az egykori gimnázium előtt. A mellszobor Almási Gábor szabadkai 
szobrászművész alkotása, melyet Antal Mihály öntött ki bronzba. A 
szoboravató beszédet Milan Vidovic szerbhorvát és Urbán János szabadkai író 
magyar nyelven mondta el rangos hazai és külföldi vendégek jelenlétében. A 
szoboravatáson jelen voltak Györké Sándor, a Magyar Népköztársaság 
belgrádi nagykövete és a nagykövetség munkatársai valamint a Magyar 
Művelődési Minisztérium és a Magyar írószövetség képviselői Fodor András, 
a Magyar írószövetség alelnöke kíséretében. Ezt követően a volt gimnázium 
dísztermében az intézmény Kosztolányi nevét viselő önképzőköre Esti Kornél 
címmel kétnyelvű irodalmi műsort mutatott be. Itt hangzott el a Kosztolányi 
Önképzőkör vezetőjétől az az indítvány, hogy az egykori gimnázium 
épületében, pontosan abban az épületszárnyban ahol a Kosztolányi család 
tizennyolc évig lakott, emlékszoba nyíljon. 

Az Önképzőkör tagjaival együtt azonnal felkerestük Kosztolányi Dezső 
Szabadkán élő unokahúgát, Horváthné Kosztolányi Teréziát, akitől családi 
fotókat és emléktárgyakat kértünk. Az emlékszoba anyagának begyűjtésében 
nagy segítségünkre volt a szabadkai Városi Könyvtár és munkatársai, a 
Történelmi Levéltár és a Városi Múzeum. A Kosztolányi-emlékszoba 
megnyitására 1991. március 29-én került sor, az egykori Főgimnáziumnak 
abban a szárnyában, ahol a Kosztolányi család, gimnazista koráig maga a 
költő is lakott. 

Az Emlékszobában a következő anyag gyűlt össze: A Főgimnázium 
kéziratos Önképzőköri Erdemkönyvének eredeti, majd fénymásolt 
szöveggyűjteménye, melybe a költő VII. gimnazista korában kézzel másolta be 
Akác-virágok című versét és egy műfordítás bírálatát. A költő unokahúgától 
kapott családi fényképek, Kosztolányi édesanyja számára dedikált verseskötete 
(Szekeres László tulajdona), egy gyöngyház berakású bross, melynek 
foglalatában Dezső és két testvére Árpád és Mariska látható. Itt van kiállítva a 
költő édesanyjának, Brenner Euláliának porcelánra festett portréja is, 
valamint Kosztolányi Mariska (a Pacsirta) horgolt térítői, melyeket V. Lippay 
Etelka ajándékozott az Emlékszobának. Lippay Etelka a szabadkai Népkör 
tagja, aki Kosztolányi Mariskát még abból az időből ismerte, amikor a költő 
húga a Népkörben aktívan részt vett városunk művelődési életében és 
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színdarabokat rendezett. A falon a családi fényképek kaptak helyet. A vitrinek 
üveglapjai alatt található a Bácsmegyei Napló 1936. november 4-i száma mely 
közli a költő halálhírét. Továbbá itt kapott helyet Kosztolányi V., VII., és 
VIII. gimnazista bizonyítványa is. Teret kaptak itt még a Kosztolányi 
Önképzőkör másfél évtizedes tevékenységét bemutató cikkek, fényképek és 
feljegyzések valamint az önképzőköri albumok, Kosztolányi barátjához zöld 
tintával írt levele stb. Majd a Kosztolányi Dezsőről szóló kiadványok: PP 
Dévavári Zoltán Fecskelány című kötete, a Kosztolányi levelezéseinek 
gyűjteményes kiadása, az üzen című irodalmi folyóirat centenáriumi száma. 

Továbbra is az Emlékszoba bővítésén fáradozunk. Szeretnénk, ha a 
Kosztolányi-emlékszoba múzeumi jelleget kapna és a Városi Múzeum 
védnöksége alá kerülne. Dévavári Zoltán írónak és újságírónak birtokában is 
jelentős Kosztolányi-anyag van, de ő csak azzal a feltétellel lenne hajlandó 
átadni valamit gyűjteményéből, ha a Városi Múzeum gondoskodna az 
Emlékszoba biztonságos őrzéséről. Idővel az Emlékszobát bővítettük újabb 
Kosztolányi-kiadványokkal, plakátokkal. Mint az Emlékszoba alapítója és 
mentora, vállaltam hogy a hét meghatározott napján rendszeres nyitvatartású 
ügyeletet tartsak, amikor mind a diákok, mind az érdeklődő polgárok 
rendelkezésére állok és elkalauzolom őket kis múzeumunkban. 

1991-ben a Kosztolányi-emlékszoba megnyitásával egy időben Kosztolányi 
szellemének ápolását újabb rendezvénnyel bővítettük. A szabadkai Magyar 
Nyelvművelő Egyesülettel karöltve megszerveztük a Kosztolányi Vers- és 
Prózamondó Versenyt vajdasági szinten. A versenyszabályok értelmében a 
benevezett versenyzők kizárólag Kosztolányi verseit és prózáját szólaltathatták 
meg. Ekkor már Kosztolányi Emléknapról beszélhettünk. Az 1992. 
márciusában, a költő születésnapjára emlékezve, szervezett II. Kosztolányi-
emléknap már tudományos előadással is bővült. 

Mint a szabadkai MNYE elnöke és a Kosztolányi Dezső Önképzőkör 
vezetője 1992. március 9-én a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság 
vezetőségi ülésén felterjesztettem javaslatomat, hogy az immár 16 éve 
tevékenyen működő önképzőkör minden évben március 29-én, Kosztolányi 
szellemében rendezett igen színvonalas középiskolások irodalmi vetélkedőjét 
kétnapos rendezvénnyé, Kosztolányi Dezső Napokká bővüljön, amely a 
hagyományos versenyek és protokoláris megemlékezések mellett lehetőséget 
adna egy tartalmas ülésszak megrendezésére is. 

Ezt követően a Városi Könyvtárban megkezdődött a tudományos ülésszak 
melyen rangos írók, irodalomtörténészek és műfordítók előadásai hangoztak 
el. Előadást tartott Csoóri Sándor, író, Dr. Pomogáts Béla, irodalomtörténész 
Budapestről, Dévavári Zoltán szabadkai író, Lazar Merkovic szabadkai író és 
műfordító, Dr. Bosznyák István, egyetemi tanár Újvidékről, a JMMT elnöke. 
Este 18 órakor megnyílt egy nagyszabású Kosztolányi-emlékkiállítás a Városi 
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Múzeumban, ulána pedig Esti Kornél éneke címmel irodalmi estre került sor 
a Városháza dísztermében. 

Március 30-án került sor a Kosztolányi Versmondó Versenyre a Városi 
Könyvtár dísztermében, majd játékos Kosztolányi vetélkedőt szerveztünk amit 
dr. Szűts László, a MTA Nyelvtudományi Intézetének főmunkatársa vezetett. 
A Kosztolányi Irodalmi Pályázat eredményhirdetésével zárult a kétnapos 
Kosztolányi Napok rendezvénysorozata. 

1994. március 25-én és 26-án rendeztük meg a IV. Kosztolányi Dezső 
Napokat majd 1995. március 29-én és 30-án az V. Kosztolányi Dezső 
Napokat kiváló magyarországi és hazai írók közreműködésével. így a 
Kosztolányi Dezső Napok rendezvénysorozatával állandósult Kosztolányi 
Dezső irodalmi hagyományápolása szülővárosában, Szabadkán. 

Minden tevékenységet összegezve elmondhatjuk, hogy idővel maga a 
gimnázium épülete és környéke igazi Kosztolányi emlékhellyé vált, hiszen a 
gimnázium előtti parkban áll a mellszobra, magában a tanintézetben a 
múzeum jellegű Kosztolányi-emlékszoba az épület külső falán pedig az 
emléktábla büszkélkedik. Azonban a Kosztolányi Dezső Napok 
hagyományossá tételével a Kosztolányi hagyományápolás nem csak a 
gimnázium keretén belül folyik hanem az egész várost és annak kulturális 
intézményeit is felöleli. 

Az elmondottakon kívül egy időben működött a Kosztolányi Irodalmi 
Színpad is Életjel keretében Horváth Emma tanárnő irányításával, a 
Kertvárosban pedig egy utca is az ő nevét viseli. Jó lenne, ha az öt évvel 
ezelőtt visszaállított gimnázium is az európai rangú költő és író nevét venné 
fel. 

Magyar irodalmi emlékhelynek tekinthető továbbá a Szabadkán született 
Csáth Géza, író, zenekritikus, orvos - Kosztolányi közvetlen rokona -
halálának ötvenedik évfordulóján, 1969. szeptember 11-én emelt mellszobra, 
melyet a városháza előtti parkban állítottak fel. A mellszobrot a város 
emeltette. Még aznap a Kertváros egyik utcáját is Csáth Gézáról nevezték el. 
Ebből az alkalomból a Csáth Géza Művészetbaráti Kör emlékműsort adott a 
zeneiskola nagytermében. 

A jövő generációjának feladata lenne még, hogy a Szabadkán született vagy 
itt működő kiemelkedő íróknak egy-egy emléktáblát állítsanak, adózva ezáltal 
írói és emberi nagyságuknak. Itt elsősorban Jámbor Pálra, Milkó Izidorra, 
Münk Artúrra gondolok, akik szintén megérdemelnék, hogy legalább 
emléktáblát vagy szobrot kapjanak Szabadkán. Elképzelésem szerint a 
budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum mintájára szabadkán is nyílhatna irodalmi 
múzeum, ha nem is olyan nagyméretű, de szerényebb, az itteni 
lehetőségeknek megfelelően. 

Szabadkán, 1995. szeptemberében. 

39 


