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Fodor S. Sándor 
 

Radnóti Miklós Emlékverseny szakközépiskolásoknak 
 
 

„Ó költő, tisztán élj te most...” 
 

2005 őszén a Hargita 
megyei magyar irodalom 
szakos tanárok összetana-
kodtak, és Dáné Szilárd 
szaktanfelügyelőt megbízták 
egy szakközépiskolásoknak 
kiírandó irodalmi verseny 
elindításával. A tanfelügyelő 
úr készséges házigazdára 
talált Székelykeresztúron, az 
akkor még mindössze ötéves 
múltú „Zeyk Domokos” 
Szakközépiskolában, Bartos 
László igazgató, Pávai 

Gyöngyvér igazgatóhelyettes és Antal Erzsébet tanárnő személyében. 2005 
decemberében, amikor Székelykeresztúr főterén leleplezték József Attila 
szobrát – Zawaczki Walter Levente alkotását – a költő születésének centenáriu-
mán, a fent nevezett iskolában megtartották a szakközépiskolások József Attila 
Emlékversenyét. 2007-ben, Dsida Jenő születésének centenáriumán újból 
versenyeztek a megye szakközépiskoláinak csapatai. 

2009 december 10-én a következő hét szakközépiskola csapata vett részt 
a Radnóti Miklós Emlékversenyen: a csíkszeredai „Kós Károly”, „Venczel 
József”, „ Székely Károly”, a székelyudvarhelyi „Eötvös József”, a 
gyergyószentmiklósi „Gépgyártóipari”, a korondi  Szakközépiskola és a 
házigazda székelykeresztúri „Zeyk Domokos” Szakközépiskola. A vetélkedőt 
megelőzte a hagyományos honismereti séta Székelykeresztúron, miután a 
háromtagú csapatok, a zsűri és a közönség leültünk az iskola dísztermében és 
elkezdődött a nyolcfordulós vetélkedő. 

 1. forduló –  Az előzetesen benyújtott pályamunkák bemutatása, értékelése 
Négy power point, egy-egy album, interjú és kollázs formájában 

elkészített Radnóti Miklós életrajzával kapcsolatos alkotást láttunk, hallottunk 
és értékeltünk. 
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 2. forduló – Életrajz 
Kilenc kérdés-felelet foglalta össze a költő tragédiával kezdődő és 

végződő életét, irodalmi pályafutásának állomásait, eredményeit és érdemeit. 

 3. forduló – Radnóti-szótár 
Meglepetés-feladatot jelentett a csapatok számára a 756 Radnóti-szóból 

háromnak – „der springt noch auf, razglednica, barakk” – az értelmezése. 

 4. forduló – Versmondás 
Itt dobogóra lépett minden csapatból egy versenyző, és Radnóti verset 

adott elő több-kevesebb sikerrel. 
 5. forduló – Képek 
A hat képes kérdés újból a költő életének és irodalmi munkásságának 

mozzanatait elevenítették meg. 

 6. forduló – Ki, kihez, kinek, kiről írta? 
Három prózai szöveg és egy versrészlet hangzott el, jelent meg vetítve, 

amelyek kapcsán a válaszokban a zsűri a költőhöz közel álló személyek – 
féltestvér, feleség, barát – neveit pontozta. 

 7. forduló – Hangzó versek 
Énekelt vagy elmondott versek részletei alapján a csapatok feladata hat 

Radnóti-vers:   Bujdosó, Huszonnyolc év, Hetedik ecloga, Pogány köszöntő, Pontos vers 
az alkonyatról, Mint észrevétlenül  felismerése volt. 

 8. forduló – Újból versfelismerés következett, mely zárta a vetélkedőt, de 
nem akárhogy, mert legtöbb három leíró mondat alapján kellett felismerni egy-
egy Radnóti verset. 

Fokozott  figyelmet igényelt ez a próba a csapatok és Zsigmond Viola 
műsorvezető tanárnő részéről. 
Végül minden versenyző hátra 
dőlt, és várta – a Sándor 
Zsigmond Ibolya, Lőrincz  
József és Fodor S. Sándor 
alkotta – zsűri értékelését. 

A nyolcfordulós Radnóti 
Miklós Emlékversenyen 70 
pont volt az elérhető maximum, 
amiből minden csapat elérte 
legalább a fele plusz egyet, 
vagyis a 36 pontot. 
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A verseny dobogós győztesei: 
 

1. Gyergyószentmiklósi Gépgyártó-
ipari Szakközépiskola – 55 pont 

Kercsó Katalin, Simon Beáta, Hajnal 
Attila 

2. Székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Szakközépiskola – 48 pont 

Barabás Beáta, Dudi Mónika, Török 
Zoltán 

3. Csíkszeredai Kós Károly Szakkö-
zépiskola – 43 pont 

Burján Katalin, Flora Beáta, Kuczkó 
Hilda 

A rendezvény emlékére a Csíkszere-
dai Venczel József Szakközépiskola erdész 
diákjai által adományozott fenyőcseme-
téket ültettek a házigazda iskola udvarára. 

 
2011-ben sor kerül a Hargita megyei  

szakközépiskolák IV. irodalomtörténeti 
versenyére. 

 
 

 
 
                                                       

 


