"Az olvasás alapvető tudomány, ami
szükséges az embernek. Néha jó ha az
ember elvonul, mert fontos, hogy
belelásson önmagába és az olvasás erre
remek eszköz."
Beszélgetés könyvről, olvasásról Gáll
Leventével,iskolánk 11. D osztályos
tanulójával
2015 őszén lehetőségünk nyílt arra, hogy iskolánk egyik tanulójával, a 11. D osztályba járó
Gáll Leventével készítsünk riportot.
Gyermekkorodban milyen témájú könyveket olvastak fel neked a szüleid?
-Micimackót, és ilyen kis gyermekmeséket este lefekvés előtt. Meg mentek rajzfilmek a
tévében és amelyekből könyveket készítettek, azokat.
Milyen témájú könyvekkel kezdted a könyvekkel való ismerkedést?
-Ifjúsági regényekkel, például Lois Lowry: Emlékek őre. Az első olyan könyv, ami nagy
hatással volt rám, mert azzal szerettem meg az olvasást, annak hatására olvastam mind
több és több könyvet.
Mennyi időd van saját kedvtelésből olvasásra?
-Rengeteg. Igazából erre külön időt fordítok a hétköznapokban is. Mert szerintem az
olvasás a színészethez is nagyon fontos, mivel ezáltal sokkal műveltebbek leszünk. A
személyiségem is sokkal gazdagabb lesz. Naponta körülbelül 1 órát olvasok, ha nincs ennyi
időm akkor fél órát, nem múlik el nap olvasás nélkül.
Milyen témájú könyveket szeretsz olvasni?
-Minden fajta könyvet szeretek. Főleg az olyan műveket szeretem, amelyek tömörebbek
és nekem van lehetőségem kibogozni a szálakat. Amik a legnagyobb hatást szokták
kiváltani belőlem, amik nagyjából ráillenek az életemre. A drámák a nagy kedvenceim,
nyilván azért mert az a színház irodalmi műfaja. A prózai művek közül a regényeket
szeretem, bár mostanában ismeretterjesztő műveket is olvasok egyre többször.
Mi a kedvenc könyved?
-Van sok. Nagyon szeretem Vörösmarty Mihály verseit, de most Petőfinek forradalmi
látomás költészetével is egyet értek. És William Paul Young-tól A viskó.
Mi a véleményed az iskolai kötelező olvasmányokról?
-Mindig is hadilábon álltam a kötelező olvasmányokkal, nem mindig volt időm elolvasni őket.
Viszont fontosnak és hasznosnak tartom ezeket a könyveket. Elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a műveltségünk kiteljesedjen. Sok mindent lehet belőlük tanulni.
Milyen könyveket ajánlasz a veled egykorúaknak?
-Feldmár Andrástól olvastam több könyvet, és tőle bátran bármit tudnék ajánlani. Mert
szerintem ebben a korban már elég érettek az emberek ahhoz, hogy megértsük, mit akar
mondani a világnak a könyvein keresztül. A művei nagyon jól fejlesztik a személyiséget, és
olvasásuk közben mindenki magára találhat. Nagyon szeretem a pszichológiáját.
Kitől olvastad a legtöbb könyvet?
-Egyértelműen William Shakespeare-től.

Ő a kedvenc íród?
-Inkább úgy mondanám, hogy ő egy írói példakép, akire felnézhetek. Nem feltétlen
Shakespeare a kedvenc íróm, de nagyon szeretem. Ő az akire majd hasonlítani akarok.
Nem csak az olvasás része érdekel a dolognak, hanem az alkotás is. Én is szeretnék valami
maradandót alkotni, ami hatással van az emberiségre. Ebből a szempontból is fel tudok rá
nézni.
Zárásként kérlek fejezd be ezt a mondatot: Azért szeretek olvasni, mert...
-Azért szeretek olvasni, mert ez is egyfajta tapasztalás, lehetőséget ad arra, hogy a
világból kissé kiszakadjunk. Azért is szeretek olvasni, mert egy olyan világba repít, ami
gazdagabb és varázslatosabb a mostaninál. Az olvasás alapvető tudomány, ami szükséges
az embernek. Azért is szeretek olvasni, mert, néha jó ha az ember elvonul, mert fontos,
hogy belelásson önmagába és az olvasás erre remek eszköz.
A riportot készítették: Kis Izabella Lujza, Mészáros Eliza és Sándor Anna 7. A
osztályos tanulók 2015. novemberében.

