
                                                           A KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK KAPCSÁN 

 

Mit mondjak a kötelező olvasmányokról? Nagyon, de nagyon unalmasak. Negyedik 

osztályban a Kincskereső kisködmönt olvastuk az osztállyal. Tanárnőnk olvasta fel, mi 

hallgattuk vagy felváltva olvastunk. Ami megmaradt bennem az az, hogy leszakadt a bánya és 

valaki MEGHALT!   

 

Ötödikben a Pál utai fiúk került sorra. Mivel olyan tanárunk volt, aki kevésbé kérte számon, 

így elég sokan nem olvasták. Volt egy gyáva és gyenge kisfiú a regényben. Valamilyen 

területért harcoltak a fiúk homokkal. A végén a fiú MEGHALT!  Igen, megint.  

 

Hatodikban az Egri csillagokat olvastuk. A tanárnő már sokkal szigorúbb volt. Bevallom, 

ennek ellenére se álltam neki. Csak akkor, amikor közölte: olvasónaplót kell írni. Szempontok 

szerint, rajzzal, ábrákkal és így tovább. Nos, elolvastam egy hét alatt, s még a napló is 

elkészült. Ha feleleveníteném a könyvet, irtóra kevés jutna eszembe. Valaki elárulta a várat, 

valamilyen gyűrű központi szerepet játszott, és ellopta a török a kisfiút. Aki a legvégén 

szerencsére visszakerült édesanyjához. Ha jól emlékszem, NEM halt meg a főszereplő! 

 

 Hetedikben jött A kőszívű ember fiai. Na, ott a hajamat téptem. Hogy tudott Jókai öt oldalon 

keresztül egy tájat leírni? Öt oldal – megszámoltam, és át is ugrottam. Amit az apa kért a 

halálos ágyán, hogy a fiai mivé legyenek, egyik se lett azzá. A nagyobbik elvette a pap lányát, 

a középső is megházasodott, a kisebbik pedig MEGHALT. Megölték a forradalom miatt.  A 

levélben névcsere történt, s ő feláldozta magát családos bátyjáért. 

 

 Most nyolcadik osztályban meg a Légy jó mindhalálig. Misit, hű de utáltam, hogy lehet egy 

gyerek ennyire szerencsétlen, bőgőmasina és ráadásul  hazudik. A végét nem is értettem. Azt 

ismételgette: ,,Légy jó mindhalálig”.  

 

Majdnem az összes kötelező olvasmányban a főszereplő MEGHALT. És dögunalmasak 

voltak. Sokkal jobb lenne, ha olyat olvasnánk, ami érdekel minket. Nem muszáj egy kötelező 

olvasmány. Lehetne fiú-lány könyv, nemek szerint. Ez felkeltené azoknak az érdeklődését is, 

akik korábban nem olvastak. A kötelező olvasmány jelenthetne sorozatot is. Egy a lényeg: 

fogjon meg a történet, és ha lehet, NE haljon meg senki. 

 

Jó kötelező olvasmány lehetne Leiner  Laura: Bexi sorozata (hat kötetes), Ég veled sorozat, A 

Szent Johanna gimi-sorozata, Mindig karácsony, Remek, Ez is remek (kétkötetes). Külföldi 

példát is írok: Jennifer L. Armentrout Obszidán sorozata is lebilincselő. Amit olvastam még, s 

feltétlenül megemlítem: Az éhezők viadala-trilógia. Amikor az elsőt elolvastam, az ágyon 

ugráltam, sikoltoztam, annyira megragadott. Ilyenkor elkap az adrenalin, jobban, mint ha a 



témazáró kiosztására vársz, vagy az energiaitalt iszod. Ha a kötelezők ilyen könyvek 

lennének, akkor a mai gyerekek is kedvvel olvasnának, és bővülne a szókincsük.  
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