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SZERELEM, SZERELEM…,
AVAGY A SZUPERMOST GENERÁCIÓ

ÉS AZ IRODALOM – 3.

Immár harmadik alkalommal írtuk ki a középiskolásokat megszólító
pályázatunkat. A 2015-ös Ki vagy te?, a 2016-os Mi(t) nekem Erdély?!
után a Szerelem, szerelem… volt ezúttal a téma. Reményeink

beigazolódtak, hiszen 222 pályázótól közel 300 pályamunka futott be
a megadott határidõig. Szupermost generáció ide vagy oda, ez volt az
a téma, ami a leginkább „érdekelte” a 14–18 éveseket; közel harminc
százalékkal több pályázó küldött be majd kétszer annyi pályamunkát,
mint a legelsõ pályázatunkra. (170 pályamunka volt akkor.)

Vers, novella, elbeszélés, esszé. Jó, jobb, gyenge, giccses közepes,
stb. Volt minden nyilván. És volt pár darab kiugróan jó munka köztük.
Két „regényírónk” is akadt, a két díjazott fiú. Mindketten megírták
már elsõ regényüket, sõt, egyikük már a másodikat is. Nem került
viszont – nagy fájdalmamra – a díjazottak közé egyetlen vers sem.
A költõk valamiért most annyira nem remekeltek. Csúszós terepen –
úgy látszik – könnyebben el lehet hasalni. És – úgy látszik – el is hasal
az ember. Pedig csak kicsivel kellene jobban odafigyelni. Vagy csupán
a szerelmi költészet nehézségei mutatkoztak volna meg újra, hiszen
közhelyekkel, giccsel teli sziklák, veszélyek között kellett volna hajózni
valahogy úgy, hogy ezek ne lékeljék meg bárkánkat. Ami kárpótolhatott
viszont a versek hiányáért, az az elsõ helyezettünk lírai, lírával átitatott
prózája.

A díjakat – immár második alkalommal, több osztálynyi diák elõtt – a
csíkszeredai Márton Áron Gimnázium dísztermében adtuk át Lövétei
Lázár László kollégámmal.

Mégiscsak érdemes csinálni, írta Laci a díjátadás után, amikor
átküldte szerkesztésre az anyagokat. Érdemes, igen, ezzel a konklúzi-
óval jöttem haza magam is aznap a díjátadóról.

Gratulálunk a díjazottaknak!



A három díjazottunk:
I. díj – Finta Klára-Enikõ, Kolozsvár; János Zsigmond Unitárius

Kollégium, XII. osztály.
II. díj – Voloncs Attila, Kézdivásárhely; Nagy Mózes Gimnázium, XII.

osztály.
III. díj – Kassay Anna, Csíkszereda; Márton Áron Gimnázium, IX.

osztály.

Különdíjasok:
Cseke Tamás, Marosvásárhely; Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XII.

osztály.
Lackó Emõke, Székelyudvarhely; Benedek Elek Pedagógiai Líceum,

XII. osztály.
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