
Varga Viktória élménybeszámolója:  

„Az OKTV-re először tanárom, Dr. Sebők Melinda hívta fel a figyelmem még 2014 őszén a 

magyar irodalom fakultáción. Akkor jelentkeztem először, gyakorlásként. Még ebben a 

tanévben eldöntöttem, hogy komolyan szeretnék a versennyel foglalkozni, hiszen régóta 

érdekel az irodalom, mindig is a kedvenc tantárgyam volt. Örültem a kihívásnak! Így 

kezdődött el egy nagyon hosszú, összetett felkészülés. Tanárom javaslatára 2015 nyarától 

novemberig főleg az első fordulóra, az általános irodalmi tájékozottságra, a műveltségi 

feladatokra készültem, így sikerült nagyon jó pontszámmal továbbjutnom a második 

fordulóba. 

Berzsenyi Dániel líráját választottam esszétémaként, így novembertől februárig elmélyültem 

költői világában. A tanárnő számos szakirodalmat ajánlott figyelmembe, hogy Berzsenyi 

világát közelebbről és részletesebben megismerhessem. Berzsenyi nem tartozott a 

legkedveltebb lírikusaim közé, viszont ahogy kutatómunka során egyre többet olvastam róla, 

egyre érdekesebbé vált. Sokszor műveinek nyelvezete, illetve a szakirodalom számomra 

mindaddig még ismeretlen világa okozott nehézséget. Ahogy újabb és újabb értelmezésekkel 

bővítettem tudásom, a Berzsenyi-költészetről formálódott képem folyamatosan változott. 

Amikor már több monográfiát és tanulmányt elolvastam, kialakítottuk az esszé 

alapkoncepcióját: ez Berzsenyi – Onder Csaba irodalomtörténész által is tárgyalt – 1816-os 

kötetének kompozíciós elve volt. E kötetben a lírai én egy életutat bejáró hős, akit erényei: a 

szerelem, az erkölcs és a tudás vezetnek. Berzsenyi műfaji-stiláris sokszínűsége is 

megmutatkozik ebben a kompozícióban. Ezt a tematikát követve sikerült a Fazekas Mihály 

Gimnáziumban megírnom a témámhoz kapcsolódó feladatsort és egy 12 oldalas esszét. Talán 

ez volt a legnehezebb része a versenynek. Amikor második helyen sikerült bejutnom a 

döntőbe, megpróbáltam minden lehetséges kérdésre felkészülni és átgondolni az addig 

tanultakat. Örömmel tölt el, hogy több, mint 1300 induló közül sikerült megnyernem a 

versenyt! Köszönöm Sebők Melinda tanárnő áldozatos munkáját, illetve Sziklainé Leposa 

Márta tanárnő türelmét és segítségét!  

Minden olyan diáktársamat, aki nem riad vissza a kihívásoktól, aki szeretné tudásszomját 

csillapítani, mindeközben saját magát is jobban megismerni, arra biztatom, hogy vágjon bele 

az OKTV-be!” 


