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e g y 
NICK

Ha meg kér ted vol na a Lin coln Ál ta lá nos Is ko la diák
 ja it és ta ná ra it, hogy há rom kü lön lis tán so rol ják fel a 
szerintük legrémesebb, legmenőbb és legrendesebb
gye  re kek ne vét, Nick Allen egyi ken sem lett vol na 
rajta. Tel je sen kü lön la pot ér de melt vol na, ezt tud ta 
min den ki.
ZűrösfiúvoltezaNick?Nehézlennemegmondani.

Egy do log biz tos: Nick Allennek egy cso mó öt lete volt, 
és tud ta, mi hez kezd jen ve lük. 

Egy szer, har ma di kos ko rá ban, el ha tá roz ta, hogy Dea
vertanárnőterméttrópusiszigettéváltoztatja.Melyik
New Hampshirei gye rek nek ne lett vol na ked ve egy 
kisnyárhozfebruárban?ÍgyhátNickjavaslatáramin
den ki pál ma fá kat ké szí tett zöld meg bar na kar ton   
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ból,ésapadjasarkáraerősítette.Deavertanárnő,aki
még csak hat hó nap ja ta ní tott, el volt ra gadtat va:

– Na hát, mi lyen csi nos!
Másnapazösszeslánypapírvirágottűzöttahajába,

a fiúk pedig napszemüvegben és szalmakalapban
jelentekmeg.Deavertanárnőösszecsaptaakezétámu
la tá ban:

– Na hát, mi lyen színes!
EgynappalkésőbbNickazotthonrólhozottcsavar

húzósegítségévelmaximumraállítottaazosztályter
mo sztát ját. Az ös  szes gye rek sort ba és pó ló ba öl tö zött, 
éslevetteacipőjét.ÉsamikorDeavertanárnőegyperc
re el hagy ta az osz tályt, Nick vagy tíz po hár fi nom fehér 
homokotszórtszétaterempadlóján.Deavertanárnő
ismétmeglepődött,milyenkreatívdiákjaivannak.

Ám a ho mok ból a fo lyo só ra is ju tot t, és Manny, a 
gond nok már csöp pet sem gon dol ta, hogy ez mi lyen 
kre a tív. Egye ne sen le ro bo gott az iro dá ba. 
Azigazgatónőkövetteahomoknyomokat,ésamikor

megérkezett, Deaver tanárnő hula táncot tanított
né hány gye rek nek az osz tály ele jé ben, egy ma gas, 
sovány, gesztenyebarna hajú, félmeztelen fiú pedig
nerf röp lab dát ját szott, és ép pen le csap ta a lab dát a hat 
ösz  sze kö tött pó ló ból ké szült há ló fö lött. 

A har ma di ko sok dél ten ge ri uta zá sa vé get ért. Hirte
len ért vé get. 
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Ez azon ban nem aka dá lyoz ta meg Nicket ab ban, 
hogynefolytassaüdítőkísérleteit.ALincolnÁltalá
nosnakidőnkéntszükségevoltegykispezsgésre,és
ezt ép pen Nick ad ta meg ne ki.
TalánegyévvelkésőbbvoltNicknekegynagyfeke

terigós felfedezése. Egy tévés showműsorból meg
tudta,hogyapirosszárnyúfeketerigókmagashanggal
jel zik a só lyom vagy más ve szély kö ze led tét. A raga
dozó  ma da rak nem tud ják meg ál la pí ta ni, hon nan jön 
az éles siví tás.
MásnapnémaolvasásközbenNickAverytanárnőre

pil lan tott és meg ál la pí tot ta, hogy sas or ra van. Ezért 
kiadott ma gá ból egy ma gas, éles, fe ke te ri gós „Pííí” 
han got.
Averytanárnőfelkaptafejétakönyvből,éskörül

né zett. Nem tud ta meg ál la pí ta ni, ki volt az, így hát 
csak an  nyit mon dott az egész osz tály nak:

– Pszt!
EgyperccelkésőbbNickújrajelzett,mostmárhan

go sab ban. 
– Pííí!
Ekkornémivihogáshallatszottapadokfelől.Avery

tanárnő úgy tett, mintha nem hallaná, de tizenöt
másodpercmúlvafelemelkedettahelyéről,ésazosz
tály vé gé be sé tált. 
Nickanélkül,hogyfelnézettvolnaakönyvéből,vagy

megmoccantvolna,apaitanyaitbeleadva,alehetőleg
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ma ga sabb és leg kel le met le nebb vi sí tó han got hal lat ta:
– Pííí!
Averytanárnőlecsapott.
– Janet Fisk, azon nal hagyd ab ba!
Janet,akinégypaddalNickelőttült,azonnalelsá

padt, majd el vö rö sö dött.  
– Nem is én vol tam... tény leg. – Volt Janet hang já ban 

va la mi fur csa, majd nem el sír ta ma gát.  
Averytanárnőrájött,hogytévedett,ezértelnézést

kértJanettől.
– Va la ki na gyon kel le met len hely zet be akar ke rül ni 

–jegyeztemegAverytanárnő,éspontosanúgynézett
szét, mint egy sas. 

Nick ol vas ni kez dett, meg se nyik kant. 
Ebéd szü net ben Nick be szélt Janettel. Za var ta, hogy 

AverytanárnőJanetettoltale.
Janeték kö zel lak tak Nickékhez, és gyak ran együtt 

ját szot tak. Janet jól tu dott ko sa raz ni, és alig akadt az 
iskolábanolyan lány,demég fiú se sok, aki jobban
foci zott vol na ná la. 

– Szia, Janet, saj ná lom, hogy ol va sás kor te kap tál ki 
avisításért.Azénhibámvolt.Énadtamkiaztahangot.
–Tevoltál?–kérdezteJanet.–Akkormiértgondol

taAverytanárnő,hogyénvagyok?
ÍgyhátNickelmeséltearigóktörténetét,amitJanet

na gyon ér de kes nek ta lált.
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Pííízett egy pá rat, sok kal ma ga sabb és éle sebb han
gon, mint Nick. Meg ígér te, hogy nem árul ja el sen ki
nek. 
Ettőlfogva,amígNicknegyedikesvolt,Averytanár

nő egy héten legalább egyszer hangos pííít hallott
valahonnanateremből–időnkéntmagashangúvisí
tást,időnkéntna gyonmagashangút.
Averytanárnősosemjöttrá,kiadjakiahangot.Szép

las san hoz zá szo kott, hogy ne ve gyen ró la tu do mást, 
de to vább ra is sas szem mel fi gyelt.
Nickszámáraazegészkalandegyhosszú–éssike

res – tu do má nyos kí sér let tel ért fel.
Amit Janet Fisk szin tén ér de kes nek ta lált.
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kettő
GRANGER TA NÁR NŐ

Az ötö dik osz tály más volt. Eb ben az év ben vég
érvényesenfelsőtagozatossákellettválni.Azötödik
osz tály vizs gá zást je len tett. Azt, hogy nincs reg gel 
la zí tás. Azt, hogy iga zi je gye ket kap nak, hogy az írá sos 
ér té ke lés be ke rül a bi zo nyít vány ba. Az ötö dik osz tály 
azonbanmindenekelőttGrangertanárnőtjelentette.
Voltvagyszázötvenötödikes.Ésvolthozzájukhét

ta nár: két ma tek ta nár, két ter mé szet is me retta nár, két 
tár sa da lom is me retta nár és csak egy nyelvtan ta nár. 
NyelvtanbólGrangertanárnőmonopolhelyzetre–és
jó hír re tett szert. Egye dül élt egy ta ka ros kis ház ban, 
a ré gi vá ros ne gyed ben. Egy öreg, vi lá gos kék ko csi val 
jártreggelenteaziskolába;haesett,hafújt,habeborult,
ha ki de rült, ha pi ros hó esett – em ber em lé ke zet óta. 
Szin te hó fe hér ha ját hát ra fé sül te a hom lo ká ból, va la
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hogyúgy,minthafészeklenneafejebúbján.Afiatalabb
tanárnőknagyrészétőleltérően,sosemhordottnadrá
got az is ko lá ban. Volt két kis kosz tüm je, egy szür ke meg 
egykék,amihezmindigfehérblúztvettfel,ésegyapró,
domború drágaköves brossal tűzte össze a gallérját.
Grangertanárnőráadásulsosemizzadt.

Ala cso nyabb volt a töb bi ta nár nál. Az ötö di ke sek 
közülcsakegypáranvoltakkisebbeknála.Atanárnő
még is óri á si nak lát szott. Ezt a ha tást a sze mé nek 
kö szön het te. Sö tét szür ke volt, és ha rá né zett va la ki re, 
azagyerekúgyérezte,átfúrjaatekintetével.Detudott
a sze me csil log ni és ne vet ni is, és a gye re kek sze rint 
időnkéntirtójópoénokateresztettmeg.Hírétazonban
nem a vic ce i nek kö szön het te. 
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Mindenkimeg volt győződve róla, hogyGranger
tanárnőnekröntgenszemevan.Különösen,havalaki
ötvenlábnyi körzeten belül rágózott. Ha a tanárnő
meg lát ta és el kap ta, a rá gó gu mi ját egy ri kí tó sár ga 
kártyára nyomta. Aztán a kártyát biztosítótűvel az
illetőruhájáratűzte,ésaznapatanításvégéighordania
kellett. Az tán ha za kel lett vin ni a kár tyát, és alá írat ni 
valamelyik szülővel, ésmásnap vissza kellett vinni
Grangertanárnőnek.ÉsGrangertanárnőnemzavar
tattamagát, hogy valaki nem ötödikes,mert előbb
utóbb úgyis odakerült hozzá. A Lincoln Általános
Is ko la ös  szes gye re ke tud ta, hogy vé gül – az ötö dik 
osztályban–csakisGrangertanárnőlehetaz,akihét
ről hétre, hónapról hónapra
le osz tá lyoz za a he lyesírá si és 
szö veg ér té si dol go za to kat, és 
amialegrosszabb,aszófelmérő
ket is.

A vi lág ös  szes nyelv ta ná ra 
sze reti, ha a gye re kek szó tárt 
hasz nálnak: 
– Ellenőrizd a helyesírást!

Ellenőrizdajelentést!Ellenőrizd
a szó tagolást!
Grangertanárnőnemcsaksze

ret te, ha nem egye ne sen oda  volt 



a szó tár ért – szin te imádta. A he ti szó dol go zat har
mincötszóbólállt,deelőfordult,hogymégtöbből.
Ésmégezsemvoltelég.Mindenreggelfentvolta

táb lán „a nap sza va”. Ha valaki meg en ged te ma gá nak, 
hogy ki hagy jon egyet, hogy ne ír ja le, ne néz ze meg, 
ésnevágjabe,aztGrangertanárnőelőbbutóbbész
re vet te, és egész hét re meg dup láz ta „a nap sza va” fel
adatot.
Grangertanárnőazértelmezőszótárnakmindahar

minc kö te tét ott tar tot ta egy pol con a te rem vé gé ben. 
Leg na gyobb örö me és büsz ke sé ge az az óri ási szó tár 
volt, amely az an gol nyelv ös  szes sza vát tar tal maz ta. 
Akönyvet két gyereknek kellett őriznie.A szótár a
te rem ele jé ben kü lön áll vá nyon helyezkedett el, mint 
a temp lom ban az ol tár.
AzelmúltharmincötévbenaLincolnÁltalánosIsko

la valamennyi végzőse emlékezhetett arra, ahogy a
táblaelőttáll,ésGrangertanárnőjelszaváthallgatja.

– Néz zé tek meg a szó tár ban! Ar ra va ló. 
Jóvalatanévkezdeteelőtt,anyáron,mielőttNick

ésbarátaiötödikeseklettek,Grangertanárnőmárbuz
gólkodott.Mindenleendőötödikesszüleikaptaktőle
egy le ve let. Nick ma má ja egy au gusz tu si va cso ra 
végénhangosanfelolvasottbelőleegyrészletet.
Ajánlatos,hogymindencsaládbanlegyenértelmezőszó

tár, amelynek segítségével valamennyi tanuló hibátlanul
meg tud ja ol da ni a há zi fel ada tát. 
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Amegfelelőhelyesírás,amegfelelőnyelvtaniismeretekés
amegfelelőszóhasználatalapvetőenfontosakmindentanu
ló számára. A világos gondolkodáshoz jól kell ismerni a
nyelvet, márpedig az ötödik osztály ideális időszak arra,
hogyvalamennyileányésfiúkellőszókincsretegyenszert. 

Majd egy lis ta kö vet ke zett ar ról, mi lyen szó tá rak 
„fogadhatók el az ott ho ni ta nu lás hoz”. 
–Milyennagyszerű,haolyanatanárod,akikomo

lyan ve szi a mun ká ját – je gyez te meg Allen anyu ka.  
Nick fel só haj tott, és meg pró bált örül ni az utol só 

ham bur ger fa lat nak is. De a gö rög din  nyén kí vül, amit 
des  szert nek evett, nem na gyon vi dí tot ta fel sem mi. 

Nicknek nem volt kü lö nö sebb gya kor la ta a szó tár
hasz ná lat ban. Na gyon sze ret te a sza va kat, és jól is 
használta őket. Ám úgy képzelte, hogy a számára
szük sé ges sza va kat ol va sás sal jegy zi meg. Foly ton 
ol va sott. 

Ha Nick olyan szót talált, amit nem ér tett, meg kér
dez te a test vér ét vagy a pa pá ját, vagy va la kit, aki kéz
nél volt, és ha tud ták, meg mond ták ne ki, mit je lent. 
Nem ígyGranger tanárnő.Nickhallottmár róla, és
előzőévbenláttaazötödikeseketakönyvtárban,amint
aszótárokatbújvakétségbeesettenpróbáljákbefejezni
angolóraelőttaszójegyzékírását.

Még egy hét hát ra volt az is ko la kez dé sig, de Nick 
márisúgyérezte,nagyonhosszúnakígérkezikatanév.

15



h á r o m
A KÉR DÉS 

Atanévelsőnapjamindigismerkedésseltelt.Kiosz
tot ták a köny ve ket, és nagy volt a zsi vaj.
–Mitcsináltálanyáron?–kérdeztékegymástól.
AzelsőhatórátNicksimánvette.
Deaztánjöttahetedik.Grangertanárnőórájánren

geteg tennivalóakadt.Azelsődolgukazvolt,hogy
szófelmérőtírjanakéskiderüljön,mennyitismerneka
heti har minc öt szó ból. Rez gés, cir ku lá ris, ze ne kar – és ez 
így ment a vég te len sé gig. Nick a leg több szót is mer te 
már. Ki osz tot ták az órai fel ada to kat. Az tán jött egy 
ismétlődolgozatkézírással, aztánhosszasbemutató
arról,hogyankellkinéznieafeladatlapnak.Ésezígy
ment szü net nél kül, har minc hét per cen át. Nick pro fin 
tudottidőthúzniakérdéseivel,közismertenjólletud
ta ál lí ta ni a ta ná rok ma gya rá za tát. Há rom perc cel 
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kicsöngetéselőtt,amásodpercnekabbanatöredéké
ben, ami kor be fe jez ték az az na pi órai mun kát, és fel
ír ták vol na a há zi fel ada tot, Nick olyan kér dést tett fel, 
ami olyan hosszú időre elterelte a tanár figyelmét,
hogy keresztülhúzta, vagy egyenesen lehetetlenné
tette a házi fel adat ki je lö lé sét.  
Fontosszerepetjátszottazidőzítés,deamegfelelő

kér dést fel ten ni, bi zony még ne he zebb volt. Meg kér
dezni, hogymivan azújságban, vagy a kollégával,
aki vel a ta nár be szélt ar ról, hogy mi a ked venc köny
ve, sport ja vagy hob bi ja – Nick az ös  szes trük köt 
is mer te, és ed dig min dig nagy si ker rel járt. 

Most itt állt ötö di ke sen, kö zel an nak a napnak a 
végéhez,amelybenelőszörtartottaGrangertanárnőa
nyelvtanórát.Nickúgymegérezteaházifeladatköze
ledtét,mintbékaazesőt.
Grangertanárnőegypillanatralevegőtvett,ekkor

Nickkezeamagasbalendült.Atanárnőfutópillantást
vetett az ülésrendre, majd a jelentkezőre emelte a
te kin te tét. Hi deg, szür ke sze me már csak egy pont ra 
figyelt.
–Igen,Nicholas?
–Mrs.Granger,annyiszótáravanittazosztályban,

kü lön le ge sek is... hon nan ke rült a szó tá rak ba az a sok 
szó?Csak kimásolták a többiből?Milyen nagy ez a
könyv! 
Profiidőzítettbombavolt.
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Né há nyan ne vet gél tek, né há nyan az órá juk ra pis
logtak.Nickhíresvoltkérdéseiről,ésazegészosztály
tisz tá ban volt ve le, hogy ez mit je lent. 
SajnosGrangertanárnőis.Egypillanatraelbizony

ta la no dott, és olyan édes kés mo solyt kül dött Nick felé, 
hogy az hi he tet len. Vil lá mo kat szórt a sze me.

– No csak, mi lyen ér de kes kér dés, Nicholas. Órá kig 
tud nék ró la be szél ni, az biz tos – vé gig pil lan tott az 
osztályon.–Pihenésképpentiismegakarjátoktudni?
– mind an  nyi an bó lo gat tak. – Hát ez re mek. Nicholas, 
vé gez nél e tárgy ban egy kis ku ta tó mun kát, és be szá
molnálrólaszóbanatöbbieknek?Hamagadtólmeg
ta lá lod rá a fe le le tet, az sok kal hasz no sabb. Légy szí
ves,jövőórárakészítsrólabeszámolót.
GrangertanárnőismétNickremosolygott.Mégaz

előbbinél is szélesebben.Hát ez nem volt jó buli. –
Tehát, a holnapi házi feladatotmegtaláljátok azÉlő
nyelvcíműtankönyvetektizenkettedikoldalán...

Nick alig hal lot ta a fel ada tot. Za ka tolt a szí ve, és 
kicsinek érezte magát, nagyon kicsinek. És érezte,
amint a fü le tö vé ig el vö rö sö dik. Nagy égés volt. Plusz 
há zi fel adat. Még az is le het, hogy leg kö ze lebb fe ke te 
 pontot kap a ne ve mel lé.  
Minden,amitatanárnőrőlhallott,igaz–nenyüzsögj

aMagányosGrangerkörül!
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n é g y
SZÓ NYO MO ZÓ

Gyönyörű szeptemberi délután volt, napfény és
hűvösszél,kékég.DenemNicknek.

Rö vid be szá mo lót kel lett ké szí te nie más nap ra. Plusz 
kimásolnimind a harmincöt szó jelentését.Granger
tanárnőnek. Nem szoktak ilyen feladatokat adni az
is ko lá ban. Leg alábbis nem Nicknek.
VoltNickéknélegyháziszabály:Elsőalecke.Még

hozzárögtöniskolaután.Nickhosszúévekenáthallot
ta idősebbbátyját, Jamestpanaszkodni észúgolódni
emi att a há zi sza bály mi att, mind ad dig, amíg két évvel 
ezelőttfelnemvettékafőiskolára.Azelsőfélévvégén
azt ír ta ha za a le ve lé ben: „A vizs gák kal jól ál lok, mert 
amikoridejöttem,tudtammár,hogyelőszöralegfonto
sabb dol go kat kell el in téz ni.” Ez a le vél Nick ma má ja 
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éspapájaszámáraelégtételtjelentett.–Elsőalecke–ez
voltaszabályszeptembertőljúniusig.

Ez a sza bály ko ráb ban so sem za var ta Nicket, mert 
alig volt lec ké je. Igaz, hogy kedd éj sza kán ként szó ta
go lás sal volt el fog lal va, és ne gye dik ben ol va só nap lót 
is kel lett ír ni, de ezenkí vül sem mi. A há zi fel adat mos
tanáignemraboltaelaszabadidejét.Ezekazidők,hála
Grangertanárnőnek,elmúltak.
ElőszörisNickkikeresteajelentéseketavadonatúj

pi ros Webster szó tár ból, amit a ma má ja vett ne ki – 
Granger tanárnő javaslatára.Ezkb.egyórájába telt.
Köz ben jól hall hat ta az ut cá ról, hogy Johnék ud va rán 
ba se bal loz nak, ki ál toz nak és druk kol nak, és pár  per
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cenkéntnagyotcsattanazütő,ahogyelütikalabdát.
Őviszontbeszámolótkészített.

Nick a szó tár leg ele jét bön gész te. A „Sza vak és ere
detük”címűkönyvbevezetőjét.
Nagyszerű!–gondoltaNick.Pontezkellabeszá

mo ló já hoz. Pár perc alatt el ké szül ve le. Nick már 
szinte az ar cán érez te a nap fény és szél érin té sét, amint 
le ro han ját sza ni, ha kész a lec ké je. 
Aztánelolvastaabevezetőelsőmondatát:
Ezakorszerűamerikaiszótárkétségtelenülésminden

várakozást felülmúlóan a világ egyik legkomplexebb és
dokumentumokkallegjobbanalátámasztott,páratlaneti
mológiairészletességűszótára,amelynemcsupánegye
dülálló lexikográfiai tudományossággal készült, hanem
ma gá ban fog lal ja több ezer év 
milliónyiemberénekálmait,nyel
vi tehetségét és képzelőerejét is,
mindazokét,akikvalahaisango
lul be szél tek vagy ír tak, s így 
hozzájárultak a mű elkészülté
hez.       
Micsoda?Nickafejétvakarta,

ésújraelolvastaaszöveget.És
még egy szer. Nem so kat ér tett 
belőle. Olyasmi volt ez, mint
ki böngész ni egy sam pon ös  sze
té tel ét a fla ko non.



Nick összecsap ta a szó tárt, és le sza ladt az ut cára.
Csa lád juk so kat ol va sott, nap pa li szo bá juk négy 

fa lá ból hár mat köny ves polc bo rí tott. Volt két en cik lo
pédiasorozatukis,afeketeborítósafelnőtteké,apiros
a gyerekeké. Nick felnyitotta a D betűs kötetben a
dictionary – szó tár cím szót. Há rom ol dal volt te le ír va 
olyan cím sza vak kal, mint ré gi szó tá rak, szó nyo mo zó, 
napjainkszótárai.Nemtúlizgalmas.Csakhogybeszá
mo lót kel lett ké szí te nie, ezért le hup pant az ágy ra, és 
el ol vas ta az egé szet.

Ami nt vég zett a gye reken cik lo pé di á val, el ol vas ta a 
feketébőlisaszótárakravonatkozócikkeknagyrészét.
De a fe lét sem ér tet te. 
Ledőltazágyra,karjávaleltakartaaszemét,ésmeg

próbálta elképzelni, amint megtartja kiselőadását
eb ben az unal mas té ma kör ben. Örült vol na, ha há rom 
perc ben el in téz he ti az egé szet. De mert Nick Nick volt, 
hirtelentámadtegyötlete,ésettőlfelderültazarca.

Rá jött, hogy a be szá mo ló ja ér de kes is le het. Egy kis 
különlegességgel is szolgálhat. Mellesleg Granger
tanárnőnekisezvoltakérése.
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