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Kedves Slukktulajdonos!
A legutóbbi lapszámot azzal a mondattal kezdtük, hogy: „Van szerencsénk bejelenteni, hogy 
történelmi pillanat részesei vagyunk, ugyanis *dobpergés* a nyomdából kiröppent Slukkot 
frissen és ropogósan tálaljuk!”

Akár most is leírhatnánk ezt a bevezetőt, hiszen valljuk be őszintén, a Slukk minden példánya 
egy fontos pillanat. Az, hogy Te ezt a lapot a kezedben tartod – vagy a neten olvasod – éppen, 
azt jelenti, hogy mi újfent rengeteg érdekes cikket, glosszát, novellát tudtunk megírni, 
valamint hogy véget ért egy újabb félév a Kodóban. Mi ez, ha nem csoda? 

Ám azt is meg kell említeni, hogy ez a lapszám most tényleg történelmi. Egy korszak zárul le 
vele az életünkben.

Ahogy azt már bizonyára észrevetted, a címlapon nem akárki foglal előkelő helyet, mint 
iskolánk buli felelőse, DJ Simon, alias Simon Zsolti. Kedvenc lemezlovasunk bizony idén 
ballag, és mi most el sem tudjuk képzelni, milyenek lesznek ezentúl a partik a kodóban…

Hiányozni fogsz, Zsolti! Nem sokan kerültek még nálunk címlapra, de te mindenképpen 
kiérdemelted ezt! Gratulálunk, és köszönünk mindent!

És bizony búcsúzunk Szerkesztőségünk három olyan tagjától is, akik hosszú ideje aktív 
részesei voltak a munkánknak. Sok-sok kiváló cikket, novellát, verset és egész lapszámot 
köszönhettetek az elmúlt években a 12. C osztály három tanulójának is: Venesz Annának, 
Gombos Brigittának és Magyar Melindának! Kívánjuk Nekik, hogy az érettségijük, a 
továbbtanulásuk és az egész életük legyen legalább annyira sikeres, mint a Slukknál végzett 
munkájuk!
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HÍREK
Március 11-én a Kodolányi János Középiskola diákjai egy bírósági tárgyaláson vehettek 
részt egy sikeresen elnyert pályázat keretében.
A két osztálynak lehetősége volt végighallgatni egy tárgyalást, amely egy középkorú férfi 
ellen folyt, aki szeszesitalt tulajdonított el egy ismert hipermarketből, majd ezt követően 
kisméretű késsel ellenszegült a biztonsági őrök utasításainak. A bíróságon ismertették az 
előző jegyzőkönyvet illetve sorkerült a videofelvételek újbóli lejátszására is. A tanulók 
figyelemmel kísérték a bírósági eljárás menetét, ahol egy hivatásos fegyverszakértőt is 
meghallgattak. A szakértő bebizonyította, hogy az úgynevezett „hidegfegyver” alkalmas lehet 
akár emberélet kioltására is. A per végén nem született végleges ítélet, azonban ezt a fajta 
bűncselekményt a törvény 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti.
A látogatásnak köszönhetően a diákok szembesültek azzal a ténnyel, hogy egy ilyen tett 
milyen következményekkel jár, illetve világosabb képet kaptak egy bírósági tárgyalás 
menetéről is. Reméljük, ezek után a fiatalok sokkal körültekintőbbek lesznek és nem követnek 
el ostobaságokat csak azért, hogy megmutassák a társaságuknak, hogy ők milyen „vagányok”.

Tóth Annamária 11.A

Rendszerhiba – ez volt annak a darabnak a címe, amit május 20-án iskolánkban 
tekinthettünk meg. Kissé talán szokatlan, de ezúttal nem kellett színházba mennünk ahhoz, 
hogy egy előadást láthassunk, ugyanis a Katona József Színház diákszínjátszó csoportja jött el 
hozzánk, hogy bemutasson egy olyan problémát, amit talán mindenki érez, de senki sem 
beszél róla.

A színdarab a közoktatás különböző problémáit helyezte előtérbe, minden jelenet erre s 
témára épült. Az előadás nagyrészt a tanárok viselkedését (rossz helyzetfelismerés, magánélet 
nem különválasztása az iskolától, kivételezés és „kipécizés”, olykor szexuális zaklatás) 
„kritizálta”. Mivel a színészek egytől egyik diákok, 16-19 évesek voltak, azt hiszem, érthető, 
hogy jobban látják a dolgok ezen oldalát. Természetesen azért előkerültek azok a helyzetek is, 
ahol a diákok hibái (felelés alól kibúvások, kifogások, puskázás, a tanár becsmérlése a háta 
mögött) voltak a centrumban. 

Nekem nagyon tetszett, és ezzel láthatóan nem voltam egyedül. Főleg a rendkívüli humor 
miatt (amit eddig nem is említettem) volt megnyerő a darab. Ugyan egy nehéz témát taglalt 
mindvégig, de nem felejtett el közben vicces lenni, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy néha 
megtörje a velős mondanivalót, és sokkal jobban emészthető legyen. Jó poénok voltak, 
szókimondóak és kíméletlenek. 

Valamilyen szinten azt hiszem mindenkire hatással volt, nekem is még mindig beugranak 
részletek, amiken jót mosolygok magamban (igen, főleg a vicces részletek maradtak meg), 
szóval köszönjük nekik ezt az élményt! 

Varga Kristóf 11. D



4

A csend hangja egy halló ember 
számára a megnyugvást, a valódi élettől 
való távol maradást jelentheti. S vajon egy 
siket társunk számára a zajtalan világ mi? 
Maga az élet, ahonnan nincs menekvés egy 
másik helyre. Minden nap meg kell 
küzdeniük az eléjük táruló nem minden 
napi akadályokkal, amelyeken mi – hallók 
– egy szempillantás alatt átsiklunk. Már a 
naponta létesülő kommunikáció is gondot 
okozhat a halláskárosultak, és az 
egészséges emberek között, de kis 
odafigyeléssel és kellő próbálkozással 
minden lehetséges. Milyen lehet nap, mint 
nap hangok nélkül élni? Betekintést 
nyerhettem a csönd varázslatos világába 
Weisz Fanni magyar, siket modell által. 
Lepsényben tartott előadása új ismereteket 
adott a csend valódi fogalmáról, hiszen a 
többségünk egész életében értett minden 
kiejtett, hallott szót. Az ő nyelvük, a 
jelbeszéd logikusan van felépítve. Nem 
mutogatásból, hanem érzelmek 
kimutatásából, és a hangjuk helyetti kéz 
használatból áll. Fanni mondanivalója 

ráébresztett sok dologra, de egyre 
leginkább, még pedig: soha, senkit nem 
szabad elítélni azért, ami és aki.

A modell tavasszal tett látogatása óta 
három magyar dalt tanultam meg 
jelnyelven, s igazán rendkívüli és 
bámulatos nyelvünk ilyesféle használata.

Csere Vanessza 9. C

Iskolánkban mindig is nagyon fontos szerepet kapott a sport – mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint a 9.S osztály létrejötte az idei tanévtől. De természetesen nem csak ők érnek el 
kiváló eredményeket az élet eme területén, hanem iskolánk nagyon sok más tanulója is. A 
teljesség igénye nélkül álljon itt egy rövid beszámoló a kiemelkedő idei eredményekről – az 
összeállításért köszönettel tartozunk a Testnevelés kabinetnek!
A diákolimpia országos döntőjében Szabó Dániel 100 és 200 méteres síkfutásban is első 
helyezett lett.
A kodósok fiú floorball csapata második, a lány floorball csapata pedig harmadik helyezést 
ért el az alapfokú versenyeken.
A diákolimpián második lett futsall csapatunk, sakkozóink pedig hetedik lettek a megyei 
összesítésben. Mezei futás kategóriában első helyezettek lettünk országosan, gratulálunk érte 
Molnár Erikának, Varga Eszternek, Veszprémi Fruzsinának és Géringer Mercédesznek. 
Megyei szinten atlétikában dobogós eredményeket szereztek: Szabó Dániel, Kovács Ádám, 
Révfalusi Balázs, Géringer Mercédesz és Balogh Bianka.
Úszásban is hasonlóan jeleskedtek tanulóink, kiváló helyezésekkel gazdagította iskolánk 
hírnevét Halmai Petra, Balogh Nikolett, Slett Kinga, Fekete Ferenc, Sirkó Bálint, Kiss Tamás, 
Slett Alex és Veszprémi Fruzsina.
Tollaslabdában országos második helyezett lett Bökényi Klaudia és harmadik helyezett 
Toloczkó Máté.
Női kézilabda csapatunk pedig második lett a megyei versenyben.
Mindenkinek nagyon gratulálunk!
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Nagy utazás az életük…

Pár héttel ezelőtt iskolánk legfiatalabb tagjai egy több napos kiránduláson vettek részt, 
melynek keretein belül még a határon túlra is eljutottak. Az alábbiakban az ötödikes 
tanulók beszámolóiból szemezgetünk kronologikus sorrendben.

„Toporgással és izgalommal kezdődött az egész az uszoda előtt. Miután a busz elindult – a 
pihenőktől eltekintve – egészen Dévaványáig, a szállásig és a túzokrezervátumig tartott az út. 
Ott elfoglaltuk a szálláshelyünket, és volt a dolognak egy kis adrenalin lökete. Jó szállás 
volt…” (Pethő Levente)

„Miután megkaptuk a táskáinkat, megmutatták, hogy ki hol lesz. Ezek után kicsit pihentünk, 
majd a Körös-Maros Nemzeti Park élővilágáról hallhattunk egy előadást. Miután vége lett, 
visszamentünk a szobánkba, és fél ötkor volt még egy előadás, ami a gyógynövényekről szólt. 
Vacsorára húslevest és tésztát kaptunk hússal.” (Mihályi Rebeka)

„Este, amikor már tizenöt perce az ágyban kellett volna lenni, mi még beszélgettünk. Alvás! –
mondta a tanár. Na, az sokaknak nehezen ment.” (Hegedűs Zalán)

„Másnap reggel túzok lesre indultunk. Láttunk nagyon sok madarat, négy darab hím túzokot 
és egy nyulat. Később átmentünk a határon és faházakban laktunk. Egy helyi háznál 
bioételeket ettünk.” (Makai Dominik)

„A román étel nagyon különleges és nagyon sokféle ízzel van gazdagítva.” (Zsiday Csaba)

„Este nagyon hideg volt, négy fok!” (Hajdinger Zoltán)

„Romániába mentünk, Magyarremetére, Nagyváradon keresztül. Amikor odaértünk, mentünk 
vacsorázni. Utána a többiek néptáncoltak, mi meg aludtunk. Másnap a többiek elmentek 
túrázni a jégbarlangba, 1243 méter magasra gyalogoltak. A vezető viccből megkínálta őket 
egy kis vodkával. Mi meg addig pihentünk, koordinátákat ragasztgattunk, és mi kóstoltuk meg 
először a házi készítésű fánkot.” (Csák Szelina)

„A túra volt a legjobb, mert gyönyörű volt a kilátás, és szép virágokat láttunk.” (Győri Virág)

„Nagyon fárasztó volt, de megérte, mert sok különleges dolgot láttunk. Utána való nap 
mentünk Biharugrára. Ott a fél osztály lovas kocsival, másik fele biciklivel ment a tájházhoz 
és Szabó Pál szülőházához.” (Tögl Banka)

„Aztán vissza a szállásra, megnéztünk egy természetfilmet, majd vacsi és fekvés. Utolsó nap 
reggeli után elmentünk a halastóhoz. Sok érdekes dolgot láttunk. Hazafelé felszedtük a 
hatodikosokat is. Szerintem nagyon jó volt. Érdekesek voltak a programok is, és szép volt 
környezet.” (Borsy Krisztina Dóra)

„Nagyon hangulatos kis út volt. Megismerkedtünk régi dolgokkal, játékokkal, a néptánccal is. 
Szép hely Románia, jó túraterep. Érdemes ellátogatni a román hegységekbe is. Van ott egy 
jégbarlang, aminél ha nyáron rásüt a nap a benne lévő jégoszlopra, akkor piros színe lesz! 
Amúgy számomra a legjobb élmény az volt, amikor a hegymászásnál megcsúsztam, és az 
egyik osztálytársam majdnem beleült a sárba, mert belekapaszkodtam.” (Rubliczky Dalma)

„Nekem nagyon tetszett, nagyon jó élményeket szereztem ezzel a kirándulással, és közelebb 
kerültem az osztálytársaimhoz.” (Csák Szelina)
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H.P. Lovecraft írói világa
„Semmi sem tölt el nagyobb csodálattal, mint az, ha valami ellene szegül a természet 
törvényeinek, ha valami megmagyarázhatatlan hirtelen megbolygatja jól berendezett, 

megszokott kis világunkat.”
Howard Phillips Lovecraft

   Howard Phillips Lovecraft az USA-ban született 1890.
augusztus 20-án a Rhode islandi Providece-ben. Az amerikai 
író, költő, publicista novelláiban a sci-fi és a horror történetek 
számára új távlatokat nyitott meg, könyveit máig milliók 
olvassák és imádják.
Történeteinek egyedi hangulatát a végig ott lappangó sejtelem
és bizonytalanság, a szenvtelen, ember előtti hatalmakkal való 
találkozás adja meg.

Legjobb művei:

- Cthulhu hívása
- Árnyék Insmouth fölött
- Árnyék az időn túlról
- Az őrület hegyei
- Eryx falai között
- Szín az Űrből
- Rémület Dunwichben
- A kívülálló 

- A patkányok a falban
- Erich Zann muzsikája 
- A kép a házban
- Randolph Carter vallomása
- Utószó

A Nagy öregek:

   Lovecraft képzeletének a szüleményei a Nagy öregek, az időtlen istenek, akik kegyetlenül, 
irgalmat nem ismerve elpusztítanak bármit, ami az útjukba kerül, pusztán azért, mert 
könyörtelenek, és nem azért, mert az ember bármit is ártott volna nekik. Ilyen istenek például
Yog-Sothoth, Azathoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep, Shoggoth, az asszíroktól ismert 
Dagon és természetesen a leghíresebb teremtménye Cthulhu is.
   Lovecraft úgy írja, hogy az öreg istenek a Plútóról származnak és dimenzió kapukon át 
kerültek a Földre, s itt híveket gyűjtenek maguknak, hogy segítsék őket, amíg fel nem 
ébrednek álmukból. Ezek a hívek nem mindig emberek, hanem különös emberszerű lények, 
ilyenek vannak például "Árnyék Insmouth fölött" című novellájában.
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A Cthulhu mítosz:

   Ahogy Lovecraft minden teremtménye, Cthulhu 
is egy fiktív lény, a Nagy öregek egyike, aki 
valahol az Atlanti-óceán mélyén alszik és várja, 
hogy a csillagok együtt állásakor kinyíljon R'lyeh 
házának az ajtaja és szenvedést szabadítson a 
világra.
" R'lyeh házában álmodva vár ránk a halott 
Cthulhu."

  

Hogyan ejtsük a nevét? Cthulhu az egyike a Mérhetetlen Véneknek. Ezt a talán már végleges 
formában megjelenő nevet azonban korábban többek között Clooloo, C’thulhu, Cathulu, 
Q’thulu, Cighulu és Kutulu néven is feljegyezték. Lovecraft megjegyzi, hogy ezt a nevet nem 
is lehet emberi beszéddel igazán jól kiejteni, hiszen a Nagy Öreg nem a mi világunkból 
származik. Bár egy másik megjegyzésében azt találjuk, hogy úgy kell ejteni a nevét, hogy 
Khlûl’-hloo, azaz fonetikusan hlul-lú; a ma leginkább elfogadott a Cthulhu használata, 
melyben a h betűket elnyeljük és az u betűket hosszabban ejtjük. A végeredmény pedig 
fonetikusan a ktúlú.

   Cthulhu-val először a "Cthulhu hívása" című novellában
találkozhatunk, mely már világszerte a leghíresebb Lovecraft művei 
közül. Ez a mítosz ma már hatalmas népszerűségnek örvend, egyre 
több új történet és film, számítógépes játék készül, mely Cthulhu-
val foglalkozik, s természetesen a könnyű- és a komolyzenei 
alkotók is előszeretettel használják inspirációként (néhány példa a 
teljesség igénye nélkül: Iced Earth - Cthulhu; Dark Moor - Beyond 
the sea; Metallica – Call of Cthulhu)

Magyar Attila 11.D
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Érezd a (bio)ritmust!

Folyton felébredsz az éjszaka kellős közepén?
Esetleg mindig ugyanabban az időben?

Nincsenek rémálmaid és nem is a másnapi dolgozatok miatt izgulsz?
Nem a könyv nyomja a fejedet, amit a párnád alá tettél, hogy a tudás beléd szálljon?

Íme, itt a valószínű megoldás, hogy miért kelhetsz fel, 
mikor legszívesebben az igazak álmát aludnád.

Szervezetünk állapota állandóan változik. Ennek kapcsán kínai tudósok kutatásokat végeztek, 
megalkották a szervóra elnevezésű rendszert, amely segít nyomon követni, melyik órában melyik 
szervet érdemes pihentetni vagy megdolgoztatni. A felfedezés új utakat nyithat a cukorbetegség, az 
elhízás és más kapcsolódó betegségek gyógyításában is.
Szervezetünkben naponta, havonta, évente ismétlődő biológiai ritmusok vannak bekódolva. A testen 
belül valamennyi rendszeresen ismétlődő folyamatot a központi biológiai óra irányít, amelyen kívül 
rengeteg helyi „ébresztőóra” is működik. Ezek irányítják a tüdő, a szív, a vese, a máj és egyéb szervek 
működését. Ennek a ritmusnak a felborulása alapvetően befolyásolja az emberi egészséget is, és 
anyagcserezavarokhoz, álmatlansághoz, depresszióhoz vezethet. 
A bioritmusok erejét egy-egy betegség lefolyása alatt lehet a legjobban megfigyelni. Minden 
megbetegedés esetében egy nap leforgása alatt a tünetek ingadozó jellegűek. Amennyiben 
belepillantunk az orvosi statisztikákba, megállapíthatjuk, hogy bizonyos problémáktól szenvedő 
páciensek a szervórát követve fordulnak orvoshoz: epegörcsökkel éjszaka, szívinfarktussal dél körül.
A kínai asztrológiához úgy kapcsolódik a szervóra, hogy mindkettőben 12-es rendszer lelhető fel, 12 
egység van, és a 12 óra mindegyikéhez egy-egy zodiákus jegyet kapcsolnak. Hozzávetőlegesen az első 
egység este 11-től éjjel 1-ig tart, és a patkány az odarendelt állatjegy, tehát aki abban az órában 
született, arra a patkányjegy jellegzetességei lesznek jellemzőek: hajlamos lehet például az 
epepanaszokra, mert ekkor van az epehólyag időszaka a szervórán. Így kapcsolódik össze az 
asztrológia és az orvoslás egymással.

Sok betegséged megelőzheted vagy meggyógyíthatod, ha odafigyelsz a belső ritmusodra. Az 
önfigyelést érdemes a napi tevékenységeiddel összekapcsolni, mert így beállíthatod, mikor egyél, 
sportolj vagy pihenj. Ha ez megvan, elmondhatod, hogy nagyobb részben egészségesen élsz. 
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Szerveink biológiai órája: 
23-1 óra Elkezd dolgozni az epehólyag. Azok, akiknek problémáik vannak ezzel a 

szervvel, általában ekkor felébrednek, vagy nem tudnak aludni.
1-3 óra Aktiválódik a májműködés. Ebben az időszakban kapja az agy a legkevesebb 

oxigént,ezért pl. utazás alkalmával figyelmesebbnek kell lenniük.
Ekkor, az epepanaszokban szenvedők is felébrednek, mert a máj és az epetermelés 
kölcsönhatáson alapul. Nem ajánlatos az alkohol, a zsír és a kávé fogyasztása, 
valamint a dohányzás.

3-5 óra Aktiválódik a tüdő, ezért három és öt óra között főleg a dohányosok, asztmások, 
hörghurutban, náthában, vagy légúti-gyulladásban szenvedők ébrednek fel. Ez 
jelentkezik, az, az időszak, amikor az emberen leginkább úrrá lesz a félelem és a 
szorongás érzése.

5-7 óra A vastagbél, a legaktívabb. Érdemes elkerülni, a stresszt, és a rohanást Lassan, 
folyamatosan ébredezzünk, a beteg emberek éppen ilyenkor vannak a 
legrosszabbul. Előnyös a sok tea fogyasztása.

7-9 óra Beindul a gyomorműködés. Nagyon fontos ilyenkor a vitaminok fogyasztása. A 
testnek melegben kell lennie, ezért ebben az időben kerülendő a hideg zuhany 
vagy fürdő.

9-11 óra A hasnyálmirigy, és a lép aktív. Nem javallott az alkoholfogyasztás! Megfelelő 
viszont a gyümölcs és méz (ez az egyetlen napszak, amikor a szervezet képes 
megemészteni az édességet) fogyasztása. Kerülnünk kellene, a túlzott fizikai 
megterhelést, ezzel szemben ebben az időszakban csodálatos szellemi 
teljesítményekre vagyunk képesek. 11 óra körül érhető el a délelőtti 
teljesítőképesség csúcsa.

11-13 óra A szívaktivitás időszaka. Nem jó, ha túl nagy mennyiségű táplálékkal terheljük 
meg a szívet. Kis mértékben visszaesik, az agy oxigénellátása, vigyázat a 
balesetekkel! Ilyenkor sétáljunk, vagy aludjunk egy kicsit!

13-15 óra Ilyenkor a vékonybél a legaktívabb. Csökken a fogak érzékenysége itt a megfelelő
időpont a fogorvosi kezelésre. Elkezd nőni a fizikai aktivitás.

15-17 óra Leginkább a húgyhólyag dolgozik. Igyunk sok gyógynövényből készült teát és 
sportoljunk! Az emésztőrendszer képes a nehéz ételek befogadására is, nő az 
aktivitás és kezd közeledni a második teljesítménybeli csúcshoz.

17-19 óra A vese dolgozik. Ilyenkor ki kell küszöbölni mindent, ami árthat neki: zsírok, 
cukor, só, üdítők, kemikália, kávé, alkohol, hideg, stressz.

19-21 óra A szívburok, és a vér lép működésbe. Ilyenkor az embernek kifinomul az 
érzékelése. Zenehallgatásra, vagy színházlátogatásra ez a legmegfelelőbb idő, de 
ekkor érdemes bevenni az antibiotikumokat, illetve felkenni a krémeket a fájó 
pontokra.

21-23 óra A test alváshoz készülődik, ezért ne tegyünk semmi olyat, ami ilyenkor 
aktiválhatná. Nem dohányzunk és nem étkezünk.

(Linkek és a kép: http://www.life.hu/ez-zsir/20130429-a-betegsegek-ellen-es-a-gyogyulasban-sokat-segit-a-
kinai.html, http://paramed.shp.hu/hpc/web.php?azonosito=paramed&oldalkod=4sPBPIpX_6, 

http://biotunder.blogspot.hu/2013/05/szervora-szervezetunkben-keringo-energia.html, 
http://rewrite.origos.hu/s/img/i/1304/20130429-ez-zsir-igazitsd-a-gyogyulasodat4.jpg)

Kovács Judit Dominika
9.A
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2012-ben jelent meg a magyar fantasy irodalom egyik legismertebb alkotójának, Somlói 
Ferencnek A csodák könyve című regényciklusának első kötete, az Aranyvölgy.
A regényről, az írásról és a jövőbeni tervekről, folytatásokról beszélgetett a szerzővel 
Magyar Attila, 11.D osztályos tanulónk.

Mi késztetett arra, hogy megírd a könyvet, hogyan jött az ötlet?

Tulajdonképpen mindig is írtam, már egészen kicsi gyermekként is. Állandóan meséket költöttem, és 
amint meg tanultam úgy-ahogy írni, önálló füzetet nyitottam ezeknek az írásoknak. Hm… én például 
kimondottan szerettem az irodalmat a suliban. A Csodák Könyve ötlete először 2004-ben merült fel 
bennem, és az érdekes az, hogy az első mondat, valamint a regényciklus utolsó mondata azonnal 
megvolt. Azután évek kellettek ahhoz, hogy a teljes történet kialakuljon, hogy megtaláljam az 
események helyét a világban, hogy el tudjam helyezni ezt a mesét abban a környezetben, amitől 
érdekesnek, akár valóságosnak, de mindenképpen személyesnek, az olvasóhoz szólónak hat majd. 
Alkotni akartam. Elmesélni azt, amit én kaptam az élettől, a szeretteimtől, a családomtól. Megmutatni 
azt, hogy a csodák igen is léteznek. Mindegy is, hogy ki mit gondol, én láttam, tanúja voltam és 
megéltem már olyan dolgokat, amiért ezt ki merem jelenteni. Persze azt is rögtön mellé teszem, hogy 
pusztán várni a csodákat… na, az nem működik. Elébe kell menni, meg kell keresni és hagyni kell, 
hogy bekövetkezzen. Én így hiszem, ezt gondolom. A mesék, a csodák és a hétköznapi bölcsességek 
kéz a kézben járnak. Rájuk kell lelnünk újra és újra.

Nehéz volt megírni, mennyi időt vett igénybe?

Azt azért nem mondom, hogy nehéz volt, ugyanakkor az is igaz, hogy meg kellett érte dolgoznom. 
Volt úgy, hogy évekig nem tudtam hozzátenni egyetlen mondatot sem a regényciklushoz, csak jöttek 
és jöttek a különböző hatások, érzelmek, tapasztalások, és képtelen voltam arra, hogy azokat 
mondatokká alakítsam. Ez egy nehéz időszak volt, mert többször tűztem ki határidőt magam elé, és 
rendkívül zavart, hogy nem tudtam tartani. Félre ne érts, senki sem hajtott, egyszerűen saját 
magamnak állítottam mércét. Így fordulhatott elő, hogy közel hét évig tartott az első rész elkészítése, 
de én azt mondom, hogy ennek az időszaknak minden egyes perce megérte. 

Mi okozta a legnagyobb nehézséget az írása során?

Hm…saját magam. Olyan ez az egész, mint amikor egy utazáson veszel részt és nem igazán vagy 
felkészülve azokra az élményekre, amelyek aztán rád zúdulnak. Én így jártam. Kinyitottam egy csapot, 
amin keresztül csak úgy áradtak az érzések, az emlékek, és a tapasztalás. Sokszor fordult elő, hogy 
egyszerűen maguk alá temettek ezek a dolgok. És akkor fogtam magam és nekiláttam zenét írni. 

Mit kell tudni a könyvről, mi az, ami egyedivé teszi?

Talán a hangvétele, a ritmikája, maga a története és persze a benne megtalálható gondolatok. Ebben az 
időszakban történt meg velem, hogy olyan nehéz időszak köszöntött be az életembe, ami alapvetően 
rendítette meg a világomat. És persze ennek az időszaknak köszönhetem azt is, hogy ma már egy 
másik úton járok. Ez a könyv pedig a régi és az új világ eszenciája. Ez a könyv segített már nagyon 
beteg embereknek a gyógyulásban, de a mai napi is választható olvasmány több általános iskolában.

Mit rejt maga a cím: A Csodák Könyve?

A Csodák Könyve azt a mérhetetlen tudást rejti, amit emberek, tündérek, törpék, manók és még ki 
tudja, hogy kiféle és miféle népek hagynak ránk. Ez pedig nem más, mint az öröklét egyetlen módja. 
Nyomot hagyni, felhasználni a végtelen tudást, őrizni és tisztelni azt. Mert nem az hal meg, akit 
eltemetnek, hanem az, akit elfelednek. Így aztán a Csodák Könyve szereplői akarva, akaratlanul is arra 
törekednek, hogy ne felejtsék el őket. Nyomot hagynak a hétköznapokban, nyomot hagynak a 
legendákban, nyomot hagynak a szerelemben és nyomot hagynak azért a halálban is.
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A szereplőket mi alapján alkottad meg, van-e közük a való élethez?

Tudom, hogy furán hangzik, ám szinte mindegyikkel találkoztam az életem során. Volt, aki csak egy 
villanás volt, és akadt olyan is, aki nagyon mély nyomot hagyott maga után, és persze van olyan is, aki 
az óta is az életem része. Én több és teljesebb lettem tőlük, nem is lehetnék hálásabb ezekért a 
csodákért.

Hogy jöttek az olyan nevek, mint például: Cukor, Méz, Pipitér, Rozmaring, Szilánk?

Megálmodtam őket.  De, tényleg. Gondolj csak bele, ezek egyben jellemzők is. Amolyan igazi 
beszédes nevek, és azért meg is különböztetik a mesebeli szereplőket a valós hétköznapiaktól. 
Körülöttem amúgy is mindennek és mindenkinek van beceneve, sőt igen gyakran nem is használunk 
mást, mint, hogy úgy szólítjuk egymást, amilyen érzelmet kivált belőlünk a másik. Egyrészt ez nagyon 
őszinte, másrészt pedig igen szórakoztató.

Melyik a kedvenc karaktered, melyikkel tudsz a legkönnyebben azonosulni, és miért pont vele?

Huh, ezt, ha lehet, akkor nem árulom el. Nem olyan nagy titok egyébként, de én azt szoktam mondani, 
hogy mindegyik karakterben benne vagyok éppen eléggé, így számtalan esetben szólalnak meg úgy, 
hogy az én saját gondolataimat, érzéseimet közvetítik. Mindegyiket nagyon szeretem a maga módján, 
sőt… néha azon kapom magam, amikor írom a történeteiket, hogy konkrétan arcokat vágok, felveszem 
a testtartásukat. Ez azért elég vicces tud lenni egy billentyűzetet kopogtatva.

Lesz a történetnek folytatása, milyen címet fog kapni, mikorra várható? Hogy állsz az írásával?

Igen, javában készül a második rész és valójában már több időpont is ki lett jelölve a megjelenésre ám 
sok-sok olyan dolog jött közbe, ami ezt megváltoztatta. Én magam nem bánom, mert azt már 
megtanultam az életem során, hogy minden dolog megy magától a saját útján, és éppen akkor ér oda 
az adott keresztúthoz, amikor annak ideje van. Nyilván még nem volt itt az ideje a második résznek, 
aminek pedig Azúrfolyó lesz a címe.

Kiknek ajánlod első sorban?

Huh, hát kinek is? Tulajdonképpen mindenkinek, aki képes elrugaszkodni a hétköznapok sivárságából. 
Ez a könyv áthelyezi az olvasót egy másik szép világba, ahol minden lehetséges. Ahol az értékrend a 
helyén van és ahol a szereplők komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy megőrizzék az értékes 
világot és az értékes életet.

Mit üzensz azoknak, akik elolvassák az interjút?

Először is köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy időt szántak arra, hogy elolvassák ezeket a 
gondolatokat. Másodszor pedig azt, hogy járjanak nyitott szemmel, füllel, szívvel és éljék meg mind 
azt a sok csodát, amit az élet nekik tartogat.

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!

További információk: csodakkonyve.hu
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Április elején került megrendezésre Fejér megye egyik legnívósabb iskolák közötti 
versenye, a Fejér Megyei Diáknapok. A dunaújvárosi rendezvényen számos díjat és 
elismerést szerzett iskolánk, innen is gratulálunk mindenkinek. Bár nagyon szép 
eredményeket értünk el a színpadokon, nem szabad elfelejteni, hogy a Diáknapok nem 
csak a színészetről és a zenéről, táncról szól, hanem irodalmi és tudományos 
alkotásokról is. Idén ráadásul nem csak a szépirodalmi és a történelmi művek 
képviselték a Kodót, de – ahogy az az alábbi novellából is kiderül – a szórakoztató 
irodalom is megjelent a beküldött pályamunkákban.  Az alábbiakban Levcsik Evelin 9.
A osztályos tanulónk dark fantasy novelláját olvashatjátok el – vámpírfanoknak 
kötelező! 

Megtört fény 

Klay és én suli után szokásosan beültünk Samhez meginni egy jó adag kávét és kivételesen 
fánkot is vettünk. A szintén szokásos asztalunkhoz ültünk, ami szinte már foglalva volt 
délután fél háromra. Klay szép lassan szürcsölgette kávéját, én pedig csak bámultam a 
járókelőket a hatalmas ablakon, amely a kávézó egyik falát teljesen kitöltötte. 
Idebent kellemes meleg volt, Sam mindig ügyelt a megfelelő hőmérsékletre a helyiségben. 
Odakint viszont már koránt sem volt jó idő, de még enyhének sem nevezhetnénk. Szó szerint 
tombolt a hideg. A szél csak úgy üvöltött az utcán a munkába vagy haza igyekező emberekkel, 
és az eső lába is rendesen lógott. 
- Sarah! - szólt csendesen Klay. Érdeklődéssel néztem rá, hiszen ilyenkor nem nagyon 
szoktunk beszélgetni, csupán megisszuk a kis kávénkat, majd miután kiléptünk Sam ajtaján, 
ott folytatjuk ahol az érkezés előtt abba hagytuk. Így nem is igazán jött ki hang a torkomon, 
csak tekintetemmel jeleztem, hogy figyelek rá.
- Anyád egész furcsán viselkedik. Nem gondolod?
Igazából fogalmam sem volt, hogy erre mit válaszoljak neki. 
Igen, tudtam, hogy anyám nem egy hétköznapi nő, meg nem is egy mintaanya, de nem 
értettem, hogy Klay mire véli ezt a kérdést.
- Hogy érted ezt? - kérdeztem hát meg tőle. 
- Nem is tudom... Lehet, hogy csak nekem tűnt fel, de mintha titkolna előled valamit. 
Valószínűleg igen vicces arcot vághattam, amint ezt így végig gondoltam, mert Klayből kitört 
a nevetés. Nem sokszor szoktunk a szüleimről beszélni. Nem, hogy még figyelni is arra, hogy 
hogyan viselkednek.
- Mégis mit? Sejtelmem sincsen, hogy mit vehettél észre rajta. Szerintem rémeket látsz, baby. 
- Lehet. Na, lépjünk.
- Szerintem is.
Mindketten felvettük a kabátunkat, Klay fizetett, majd kinyitotta nekem az ajtót. Ez a kis 
rituálé szinte már az életünk részévé vált. Amikor Klay esetleg beteg volt, akkor suli után 
azonnal haza mentem. Szörnyű napok szoktak lenni. A hazafelé vezető úton két 
osztálytársunkkal is találkoztunk, akik azok a tipikus plázacica csajok voltak. 
Mindketten bele voltak esve Klaybe, de persze esélyük sem volt. Folyton összefutunk olyan 
emberekkel, akik kinéznek minket egymás kezéből. 
Miután megírtunk a leckét átmentünk Jean lakásába. Amióta volt az a bizonyos éjszaka, 

minden nap elmentünk és kitakarítottuk a lakást, bevásároltunk Jean édesanyjának, és 
megetettük a kis Lucyt. Lucy Jean hörcsöge volt... Ma már Klay-é és az enyém. Fél kilenc 
körül járhatott, amikor kaptam Startól egy sms-t, hogy azonnal menjek a gyüli helyre. Fontos. 
Klayjal összenéztünk, mindketten ugyan arra gondoltunk, hogy biztosan megint Meddie van a 
dologban. Az új kávézós csaj, nem rég költözött a városba, Ő is vámpír, de nem tagja a mi 
klánunknak. Volt már vele gondunk, például amikor kinyírta a szomszédomat. Visszatettem a 
kis Lucyt a terráriumba, és már indultunk is. Klay mindig jött velem, akármi is volt, még ha 
nagyon durva gyilkosságról vagy éppen vadászatról volt szó, akkor is ott volt, és támogatott. 
Perceken belül ott voltunk a kis faházban. Jean házától körülbelül kettő kilométerre volt az 
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erdő, így hamar odaértünk. Már mindenki jelen volt, mi is elfoglaltunk helyünket, Star pedig 
kezdte is. 
- Srácok, nagy gáz van. Itt van a környéken egy új vámpír. Hölgy az illető, hosszú, vörös haja 
van, mint Sarahnak. Még nem tűnt fel senkinek, viszont veszélyes lehet a számunkra. Bárki, 
bárhol észreveszi, meglátja, azonnal jelezzen! - ezzel Star be is fejezte, mint megannyi 
megbeszélésünket. Ezért is ő volt a vezető. Talpraesett, röviden és tömören elő tudta adni 
a dolgok lényegét. Egy időben én voltam Star helyettese, de aztán két hónap múlva le is 
mondtam posztomról, mivel nem volt pálya, hogy állandóan vele kellett lennem. Nekem itt 
van Klay, meg a suli is fontos.
Amikor beléptem a lépcsőházunkba, furcsa, égett szagot éreztem. A kilencediken laktunk, de 

még a földszinten is megéreztem, ha anyám valamit odaégetett, vagy éppen felgyújtotta a 
lakást. Ahogyan felemeltem bal lábamat az első lépcsőfokra, meghallottam a tűzoltó autó 
vijjogó hangját. Torkom összeszorult, amikor a szomszédok üvöltözve szaladtak ki a 
lakásaikból, és mindenki azt kiabálta, hogy "Jaj a boszorkánynak!". Kicsi korom óta tudtam, 
hogy így csúfolják anyámat. A tömeggel én is kisodródtam a házunk előtti parkba. Láttam, 
ahogyan az emberek szitkozódnak, és egymással jajveszékelve kiabálnak, de ebből semmit 
sem hallottam. Csak az járt a fejemben, hogy anyám még sehol sincsen. A tűzoltók már 
megkezdték a lángok eloltását, egy rendőrautó pedig éles farolással csapódott be, szinte a 
lábam mellett állt meg. Névsorolvasást tartott az egyik rendőr. Magas volt, erős vörös szakálla, 
és haja volt, talán ír. A másik pedig elvont a tömegből, és kérdezgetni kezdett. Egyetlen 
kérdésére sem tudtam értelmes választ adni, csak arra az egyre, hogy hol van az édesanyám...
Fél tizenegykor már minden lakó a saját lakásában volt. Egyesek szállodába mentek, főként 
azok, akik velünk egy emeleten laktak. A teljes nyolcadik és kilencedik emelet leégett. Egy-
kettő deszka, léc és ruhadarabok hevertek csak a megégett padlón. Elkezdtem összeszedni a 
szemetet egy zsákba, amikor Klay egy papírral a kezében megjelent mögöttem. Nem szólt 
semmit, csak átölelt, könnyeim pedig záporozni kezdtek, mint nyáron egy hirtelen eső. A 
papírra rá sem vetettem tekintetemet, úgy is tudtam mi áll rajta. Talán már órák is elteltek, 
amikor elapadtak a könnyeim, és megpillantottam a félig leégett komód fiókjában egy 
fényképet. Széle teljesen megperzselődött, de a lefotózott személy teljes egészében látszódott. 
Egy hosszú, vörös hajú lány volt rajta, aki szinte kiköpött én volt. Megfordítottam a képet, s a 
hátulján ez állt " Samantha Smith 1995. május 03.". A fiók alján ott hevert egy doboz átkötve 
egy vörös masnival. Kinyitottam, és tele volt Samantha fényképeivel. Kezdve kisbabakorától, 
egészen 1995.május harmadikáig. Ez a születésem dátuma. Ebben a percben összeállt minden 
a fejemben. Samantha a nővérem, akit eltitkolt anyám, mert ő is vámpír, és anyám tudta, hogy 
én is az vagyok. De Samira akkor miért nem? Rengeteg kérdés vetődött fel bennem. Újra 
elfogott a sírás, hiszen már nem tudtam megkérdezni anyát, hogy miért titkolózott előttem, 
mert meghalt. 
Klay talált a fényképek között egy nagyon régi levelet, amely egy aranyszegélyű borítékban 
volt, ezzel a felirattal: "Amikor egy új fény születik, egy árnyék elveszik...1995.május 03." 
Egyre zavarosabbá vált a kép előttem. Tudtam, hogy az a vámpír, akiről Star beszélt, 
Samantha. Viszont az előzményeket nem tudtam, és mielőbb ki akartam deríteni. Klay-jel 
elmentünk másnap reggel Starhoz, és összehívattuk a gyülit. 
- Star, beszélhetnék én?- kérdeztem meg finoman.
- Persze Sarah. Tied a szó. - ezzel Star leült a helyemre, én pedig felmásztam a pódiumra, és 
kezdtem. Elmeséltem nekik, hogy mi történt tegnap este, és hogy miket találtunk Klay-jel,
hogy mit gyanítunk, és megkérdeztem, hogy van-e valakinek ötlete. Josh jelentkezett elsőnek.
- Szerintem abból a levélből sokat megtudhatnánk, elolvastátok már? - kérdezte.
- Még nem. - válaszoltam. - Azt hiszem, felolvasom, hátha így könnyebben megértjük, vagy 
esetleg több fül többet meghall belőle.



14

Kedves Flora! 

Jelenleg Afrikát járjuk a klánnal, jól vagyok. Nagyon sajnálom, hogy szó nélkül otthagytalak, 
de meg kell értened, hogy Samantha a dédapám vérét örökölte, így nem maradhat veled. 
Tudom, hogy bántana, és meg kell, meg akarlak óvni attól, hogy átéld azokat a kínokat, 

amiket nekem kellett tizenhét éves koromban. Kérlek, bocsáss meg nekem. Amikor megszületik 
a pici Sarah, kérlek, küldj róla fényképet. Látni szeretném az én kicsikémet. Nem jöhetek haza, 

kérlek, érts meg engem.
A borítékon levő idézetet egy jósnő mondta nekem. Nem tudtam mire vélni, de nagyon szépnek 

találtam, talán van valami jelentése.

Csókollak, David

Döbbentem ültek a többiek. Láttam, ahogyan Klay felfogja a dolgokat. Nekem ekkor már 
minden világos volt. Samantha volt az árnyék, én pedig a fény...
Tudtam, hogy veszélyes lesz, de meg akartam találni őt. Klay velem akart jönni, de 
könyörögtem neki, hogy hadd menjek egyedül, ezt magam kell elintéznem. Szerencsére 
megértette.
- Nagyon vigyázz magadra, baby! Kérlek. - mondta, majd lágyan megcsókolt.
- Ígérem - csak ennyit mondtam neki, majd elviharzottam az erdőbe. Éreztem, hogy hol kell 
keresnem a nővéremet. Halvány emlékem még volt arról, hogy anyám hová szokott játszani 
vinni, amikor nagyon kicsi voltam. Az erdő mélyén volt egy tisztás, aminek a közepén volt 
egy nagyon érdekes virág, amelyet én nagyon szerettem, de csak ezen az egy helyen volt. 
Soha máshol nem láttam olyat. 
Igazam is lett. Samantha ott ücsörgött a virág mellett. Bőre ragyogott a napfényben, haján 
játszottak a fénycsóvák. Gyönyörű jelenség volt. Amikor felém fordult, láttam, hogy szemei 
pont ugyanolyanok, mint anyáéi voltak. Nem szólt hozzám. Leültem mellé, és ránéztem. 
Ekkor megszólalt.
- Tudom, hogy ki vagy Sarah.
- Én is tudom, hogy te ki vagy. - egyenesen a szemembe nézett, én is ezt tettem. 
- Amikor megszülettél, én elszöktem apáéktól. Tizenhét évbe telt, amíg visszataláltam 
Afrikából. Látni akartam anyát, csak messziről. Nem akartam bántani őt. Szerettem őt. Apa 
nem engedett vissza hozzá, ezért léptem meg. - felnézett az égre, láttam, hogy egy 
könnycsepp bújik ki szeme sarkából. Megfogtam a kezét, nem húzta el, csak megszorította az 
enyémet. Csuklóján egy nap alakú heg volt, amelyet eltakart félig egy felhő. Nekem egy 
ugyanilyen nap volt a bokámon, de azt nem takarta el semmi, csupán ott ragyogott, sugarait 
kivetette a lábfejemre. 
Samantha és én sokat beszélgettünk még ott a tisztáson, ezeregy dolgot megtudtam a 
szüleikről, és mesélt a kalandjairól is. Elvittem vadászni, de nem ízlett neki a vadvér. Egyik 
reggel ő vitt el, és életemben először kóstoltam embervért. Teljesen végigpezsgette a testemet, 
az ajkamon még órák elteltével is éreztem azt a bizsergető érzést, amikor megízleltem. 
- Hé, csajszi, nem alkotunk egy párost? - kérdezte tőlem a vadászat után. Egy ideig 
gondolkoztam a kérdésen, majd rávágtam egy igent. Hiszen szerettem volna megismerni a 
nővéremet, és apával is találkozni szerettem volna. Este átmentem Jean házába, ott találtam 
Klayt. 
- Szia. - mondtam, majd leültem mellé a kanapéra. Rám sem nézett, csak ennyi mondott:
- Megtört a fény...
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Szépen lassan közeleg a várva várt nyári szünet. Talán kicsit érdemes 

abban is gondolkodni, hogy a kötelező olvasmányok után  még 

marad idő egy kis pihentető, fakultatív olvasásra is.

Bár az iskola folyosóján több helyen is olvasható, megragadjuk az 

alkalmat és itt, a SLUKK-ban is felhívjuk figyelmeteket, hogy a 

könyves vetélkedő alkalmával általatok összegyűjtött ’kedvenc 

olvasmányokat’ az iskola könyvtárából ki is kölcsönözhetitek.

Nézzetek be a könyvtárba, vegyétek kezetekbe, olvassatok bele az 

említett könyvekbe, hátha kedvet kaptok kedvenc tanárotok kedvenc 

olvasmányához. 

Előzetesen akár a honlapon is tájékozódhattok:
http://www.kodolanyi-kozepisk.hu/konyvtar/olvassunk/116-tanaraink-kedvenc-konyvei-2-

resz

                                       


