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II. IMAGINE ÍRÓ KUPA 
 
A 2010-es I. Imagine Író Kupa után most frissen, ropogósan érkezik a második.  
 
Az első Kupán mind megtanultuk, akár versenyzőként, akár kritikusként, akár szervezőként vettünk 
részt rajta: nagyobb lélegzetű művet szigorú szabályokhoz alkalmazkodva nemcsak nehéz, de már-
már lehetetlen írni. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezúttal olyan szabályrendszert hozunk létre, ami a 
lehető legrugalmasabb, mégis kötött. Egy versenyen fontos, hogy jól érezzük magunkat, így miért is 
ne szolgálhatnának a szabályok gátak helyett inspirációval? 
Persze továbbra is meg kell felelnetek bizonyos támpontoknak, csakhogy ezeket a támpontokat 
ezúttal elsősorban ti választjátok ki! 
 
Ha lejjebb görgettek, öt csoportot találtok, amelyek mindegyikében öt kulcs szerepel. A feladatotok, 
hogy csoportonként egyet-egyet kiválasszatok; ezek, valamint a jelentkezéskor kapott titkos kulcs 
fogják a történetek alappilléreit alkotni. Nem kötelező őket a szó legszorosabb értelmében 
használnotok (tehát pl. ha lenne „játékbaba” kulcsunk, az a pályaműben egy személy helyzetére 
vonatkoztatva is megjelenhetne, nem csak konkrétan játékbabaként), legyetek kreatívak! A lényeg, 
hogy valamilyen formában mindegyik választott kulcs fontos, szerves részét képezze a történetnek. 
 
 

Kulcsok 
 

A. 
- homályos 
- komikus 
- borongós 
- rózsaszín 
- szürreális 
 
B. 
- pocsolya 
- múzeum 
- villamos 
- lanka 
- világítótorony 
 
C. 
- kötelesség 
- baleset 



- kettős élet 
- új otthon 
- cserbenhagyás 
 
D. 
- Egy valamirevaló sárkánynak legalább három feje van.  
- Ma egy lépés előre, holnap kettő hátra! 
- A papír legyőzi a követ, de mi van, ha az én kövem éles? 
- A tizenegyest nem lehet kivédeni, csak rosszul rúgni. 
- Fénysebességhez közel lassabban repül az idő. 
(Ezek nem beépítendő mondatok, inkább mottóként kezeljétek őket!) 
 
E. 
- 11 
- 3,14 
- 7 
- 2012 
- 42 
 
Jelentkezéskor a választott öt kulcsotok még egy titkos kulccsal is kiegészül, ez mindenkinek 
ugyanaz, és mindenkinek kötelező. Ne áruljátok el senkinek, mert a kritikusok feladata lesz, hogy 
megtalálják, mi lehet ez! 
 
 

A jelentkezés folyamata 
 
Amennyiben szeretnél részt venni a játékban, kérjük, küldj egy emailt az imagine@mailbox.hu 
címre, amelyben leírod, várhatóan melyik kulcsokat fogod választani (ezeken később variálhatsz 
még, csak kíváncsiak vagyunk, nagyjából mire számíthatunk). A tárgyba írd bele: Kupa - 
jelentkezés! Válaszként elküldjük neked a titkos kulcsot. Ha ezt nem kapod meg 24 órán belül, 
akkor elképzelhető, hogy a leveled elkavarodott vagy nem érkezett meg, ebben az esetben kérjük, 
küldd el újra! 
 
A pályaművednek meg kell felelnie az oldal szabályainak, terjedelmében pedig legalább 8000 és 
legfeljebb 30.000 szó között mozoghat, valamint eredeti, száz százalékig saját történetnek kell 
lennie (tehát nem lehet fanfiction)! A kész történetedet az imagine@mailbox.hu címre küldd, 
csatolj mellé egy leírást róla, és írd meg azt is, melyik kulcsokat választottad végül! A pályaművek 
a határidő lezártával névtelenül kerülnek majd fel az oldalra, az írók kilétét az eredményhirdetéssel 
hozzuk nyilvánosságra. 
 
A pályázókkal egy időben zsűritagok jelentkezését is várjuk. Zsűritagként a megadott értékelési 
szempontok szerint kell pontoznotok a pályaművek mindegyikét. Jelentkezéshez írjatok egy levelet 
a már említett imagine@mailbox.hu címre, amelyben belinkelitek három korábban megírt 



kritikátokat. Ezek közül az egyik olyan történetre szóljon, ami tetszett, egy olyanra, ami semleges 
volt számotokra, egy pedig olyanra, ami nem tetszett (ha netalántán nem írtatok kritikát olyan 
történetre, ami tetszett/nem tetszett/semleges volt, akkor is jelentkezhettek, csak ezt említsétek meg 
a mailben). A levél tárgyába írjátok bele: Kupa - zsűri. A zsűritagok nevét a határidő lezárta után 
hirdetjük ki. 
 
Zsűrin kívül, olvasóként is van lehetőségetek értékelni. Ahhoz, hogy a pontjaitok érvényesek 
legyenek, legalább három történetet kell véleményeznetek a megadott szempontok szerint. 
 
Amennyiben íróként vesztek részt a Kupán, pontozásra nem jut lehetőségetek, de véleményt így is 
hagyhattok a többieknek. Ehhez a imagine@mailbox.hu címre küldjétek el, kinek, hová, mit 
szeretnétek írni, így a kritikátok névtelenül kerül majd ki az adott történethez. 
 
 

A pontozás menete 
 
Minden szempontnál 0-2-ig adhattok pontokat, amelyből a 0 a gyenge, az 1 a korrekt, a 2 pedig a 
kiemelkedő teljesítményt jelenti. Az alább látható szempontok szerint kell értékelnetek, az 
értékeléseteket pedig meg is kell indokolnotok. Minden értékelési ponthoz írtunk pár segítő kérdést, 
ha magatoktól esetleg nem jutna eszetekbe semmi valamelyikhez, de persze nem kötelező ezekre 
válaszolni, a lényeg, hogy fejtsétek ki a véleményeteket. 
 

1. Kulcsok felhasználása 
(Milyen jól építette be az író a választott kulcsokat a történetébe? Illettek a környezetükbe, vagy 
kilógtak? Mennyire alkalmazott kreatív megoldásokat?) 

2. Karakterek 
(Hogyan sikerültek a történet szereplői? Hitelesek/érdekesek voltak? Kialakítottál bármilyen 
érzelmi kötődést irántuk?) 
3. Cselekmény 
(Mennyire találtad érdekesnek a cselekmény? Lekötött? Találtál benne lyukakat, logikai hibákat? 
Milyen volt a történetvezetés?) 
4. Stílus 
(Érthetően fogalmazott az író? Mennyire kiforrott/gördülékeny/olvasmányos a stílusa?) 
5. Szubjektív vélemény 
(Mit gondoltál te a történetről? Tetszett/nem tetszett? Milyen érzelmeket váltott ki belőled?) 
 
Emellett ha úgy érzed, rájöttél a titkos kulcsra, küldd el nekünk a tipped az imagine@mailbox.hu 
címre! A szemfüles olvasók jutalomban részesülnek. 
 
 
 

Jó munkát kívánunk mindenkinek! 
Az Imagine admingárdája 
 
 



!!! HATÁRIDŐ: 2012. 
SZEPTEMBER 7. !!! 

(írásra/zsűrihez való jelentkezésre, beküldésre, mindenre ez az egy határidőnk van) 
 

* * * 
 
Örömteli hírt hoztunk nektek, ugyanis Varga Bea, a Könyvmolyképző Kiadó szerkesztője úgy 
döntött, megtámogatja a Kupát. 
 
Az első helyezett részére felajánlott egy szerkesztést. Ide kattintva találhattok példákat, miről is van 
szó. Mindenki, aki akár egy picivel is komolyabban veszi az írást, éhezik a professzionális 
boncolásra, így ennél hasznosabb díjat valószínűleg keresve sem találhattunk volna. 
 
A szerkesztés még nem minden, ugyanis az első három helyezett esélyt kap rá, hogy kikerüljön az 
Aranymosás oldalára. Ez nem automatikus, a szerkesztő dönt róla, hogy az dobogón végzett írások 
megütik-e a szintet. Mivel az Aranymosás egy rendkívül magas nézettségű oldal, ez hatalmas 
lehetőség, úgyhogy tessék beleadni apait-anyait, és megütni azt a bizonyos mércét! 
 
Szintén K. Varga Beáta javaslatára módosítottunk a pontozáson is, az ehhez tartozó résznél 
láthatjátok, hogyan. 
 
Pár kérdés és egyéb észrevétel apropóján még pár dologról: 
- A határidő mindenre érvényes, ergo lehet két nappal határidő előtt is jelentkezni, ha valaki úgy 
érzi, meg tudja írni ennyi idő alatt a történetét. 
- Ha valaki mégsem írja meg a történetét, semmi gond, zsűrinek még mindig jelentkezhet, vagy 
olvasóként is pontozhat, de a titkos kulcs keresésében már értelemszerűen nem vehet részt. 
- Csak eredeti történettel pályázhattok, nem lehet fanfiction. 
 
Ha bármilyen kérdésetek felmerülne még a játékkal kapcsolatban, azokat nyugodtan tegyétek fel, 
akár itt a fórumon, akár emailben. 

* * * 
 
Gyakran előforduló félreértés tisztázása gyanánt a kulcsok beépítésével kapcsolatban: nem 
beépítendő szavak, beépítendő történetelemek! Például, homályos lehet egy fénykép, a történet 
hangulata, akármi, a lényeg, hogy fontos legyen a történet szempontjából. Ugyanez a szisztéma él a 
többi kulcsnál. 


