Bence Boglárka
III. helyezett
(Debreceni Ady Endre Gimnázium, 9.NyB )
„Életízesítőnk” , az olvasás
Mint ahogyan a cím is mutatja, az olvasás az életünket ízesíti. Ha megemlítjük az
olvasás szót, az emberek többsége azonnal a könyvekre asszociál. A könyvek olyan
csodálatos kis tárgyak, amelyek a szürke hétköznapokból egy fantasztikus világot
varázsolnak. Egy jó könyv menedéket tud nyújtani a világ elől, a problémák elől. Amikor
könyvet olvasunk, úgy érezzük, hogy minden megszűnik körülöttünk. Az író megírja a
könyvet, kiadja, mi pedig elolvassuk. Olvasás közben kissé a saját képünkre formáljuk,
gondolkozunk, kattogunk az aktuális cselekményeken. Azonosulunk a szereplőkkel,
szívügyünkként tekintünk a sztorira, és eközben életünk egy-egy pici darabjait véljük
felfedezni a történetben. Az olvasásnak sok pozitív hatása van /pl. a szókincsünk
gazdagabb lesz, művelődünk, fantáziadúsabb gondolataink lesznek/. De ne csak a
művelődés és a szókincsfejlesztés miatt vegyünk a kezünkbe könyvet, mert így könnyen
elveszítheti varázsát! Az olvasás sokszínű kínálattal büszkélkedhet, ugyanis a könyveket,
újságokat tömérdek kategóriába sorolhatjuk, így mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. Az
olvasás szellemi felfrissülést, kikapcsolódást nyújt. Könyvek segítségével bárhova
elutazhatunk, bárhova eljuthatunk. A jó könyv egy olyan ajándék, amelynek újra és újra
örülni tudunk.
Életem legmeghatározóbb olvasásélménye Eleanor. H. Porter Az élet játéka című
művéhez köthető. A regény főszereplője Pollyanna. A kislány sok megpróbáltatáson van
túl, de pozitív hozzáállása, jókedve átsegíti őt minden akadályon. A regény szálai egy
olyan különleges „játékhoz” kapcsolódnak, amely a gyermek mindennapjait összefűzi.
Azért imádtam olvasni ezt a könyvet, mert teljesen a hatalmába kerített. A kislány jelleme
fantasztikus. A mindennek örülni tudó, ártatlan, őszinte, jószívű gyermeki lélek motívuma
jelenik meg, és végigvezeti az egész regényt. 2016-ban az emberek rohannak, dolgoznak,
és közben elsuhan mellettük az élet. Elfelejtenek élni. Nem értékelik az apró dolgokat,
nem örülnek semminek. Kifejezéstelen arccal próbálják túlélni a monoton hétköznapokat.
Eleanor H. Porter Pollyannája kiutat keres ebből…és talál is. Megtanít arra, hogy ne
vesszünk el a szürke hétköznapokban. Mindennek van egy jó és egy rossz oldala, de
rajtunk áll, hogy melyik oldalt látjuk meg. Pollyanna igyekezett minden dolgot pozitív
szemszögből megközelíteni. „Megfertőzte” ezzel a játékkal az embereket. Nagy hatással
volt a körülötte lévőkre. Köztük rám is. A könyv elolvasása után hatalmas élményt
jelentett számomra az, hogy észrevettem: én is játszok.
Tudat alatt mindenkiben ott lakozik egy olyan gyermeki lélek, aki a pozitív hozzáállást fél
sikerként könyveli el. Gondoljunk bele: mennyivel szebb lenne az egész világ, ha
mindenki „játszaná a játékot”. !!VIGYÁZAT!! A játék mellékhatásai lehetnek: jobb
közérzet, kedvesség, optimista gondolkodásmód…

