„Óh ne mondjátok azt,
hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv az Élet, és él, mint az emberígy él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
Tisztelt Közönség! Kedves Díjazottak!
Nem véletlenül idéztem az esszépályázatok értékelésének elején Babits Mihály szavait, hiszen
az írásokból az derül ki, hogy esszéíróink gondolkodása hasonló, mint a Nyugat I.
nemzedékének egyik legjelesebb képviselőjéé.
Amikor meghirdettük az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedő
"Életízesítőnk, az olvasás" című esszépályázatát, álmodni sem mertük, hogy ekkora sikere
lesz.
Összesen 73 pályamunka érkezett. Nagyon sok helyről kaptunk írásokat, Debrecentől
Székelykeresztúron át Újvidékig.
Ezúttal nemcsak diákoktól, hanem felnőttektől is vártunk pályázatokat, így az életkori
megoszlás is nagy volt: általános és középiskolás diákok és 30 éven felüli felnőtt egyaránt
tollat ragadtak, s leírták gondolataikat.
Szívet- lelket melengető érzés számunkra, hogy az esszéírók az olvasásra az élet egyik
ajándékaként tekintenek.
"Képek, hangulatok, illatok, érzések, fények-ez az olvasás ajándéka."- olvashatjuk az egyik
pályamunkában.
"..számomra az olvasás a szabadságot jelenti."- fogalmazza meg egy másik pályázónk.
Az esszépályázatra érkezett írásokat hárman értékeltük:
Peternainé Juhász Zsuzsa kolléganőm;
Szászné Somogyi Pálma, egykori adys diák, jelenleg magyar-angol szakos tanár, az Olvass
többet! vetélkedő korábbi éveinek egyik legeredményesebb versenyzője és jómagam.
A következő szempontokat vettük figyelembe:
- tématartás, az esszé műfaji követelményeinek való megfelelés
- kreativitás
- utalás konkrét olvasmányra
- stílus, nyelv
A tématartás és a kreativitás valósult meg talán legjobban az esszékben. Nem mindenki
tartotta be az esszé műfaji követelményeit, s néhány pályamunkából hiányzott a konkrét
olvasmányra utalás is. Kár, mert több esetben nagyon érett, kiforrott gondolkodásra valló
írásokban találkoztunk ezekkel a hiányosságokkal. Stilisztikai, nyelvhelyességi, helyesírási
hibák szintén előfordultak, de voltak rendkívül érdekes, szép stilisztikai megoldások is.
Hármunk pontozása alapján alakult ki a végeredmény. Nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen
sok jó írás közül kellett a legkiválóbbakat kiválasztani.
Minden díjazottnak és résztvevőnek szeretettel gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Reméljük, találkozunk az Olvass többet! vetélkedő további pályázatain, versenyein, így
megmérettetésünk tavaszi fordulóin is, hiszen olvasni már csak azért is érdemes, amit a több
pályázó által idézett George Raymond Richard Martin így fogalmazott meg:

"Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak egyet."
Köszönöm a figyelmet!
Kluka Hajnalka

