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5. o. FELADATLAP 

Nógrádi Gábor: A bátyám zseni 

3. forduló
 

   Ottó , amikor hajnali egykor hazament és látta, hogy villog az üzenetrögzítő 
jelzőlámpája, megborzongott. Nyilván Carla az, gondolta. Hiányolja az ő szerelmét. 
Valami hazugságot majd ki kell találni, hogy miért nem látogatta meg este. De 
elalvás előtt azért lehallgatta az üzenetet, mert sose lehet tudni… 
 - Öcsi! Én vagyok! – hallotta a bátyja izgatott hangját, és rögtön felkapta a fejét. Mi 
történhetett?- Van itt egy szenzációs találmány. Nem az enyém, de világraszóló. 
   - No, ezt már ismerjük, gondolta Ottó. – Az egyik tanítványom kifejlesztett egy 
tolmácsprogramot. Minden nyelvről, minden nyelvre fordítani fog, ha egyszer kész 
lesz. Százmilliókat ér…Te menedzselhetnéd…Majd hívj fel. Anyu is csókol. 
   Ottó már tárcsázott is. Európában akkor reggel negyed nyolc volt. 
  A mamájuk vette fel a kagylót. 
   - Kisfiam – sikított boldogan. Végre hallom a hangodat! Jól vagy? 
   - Tökéletesen – mondta Ottó, és igyekezett a szemét kitámasztani a mutatóujjával. 
  – A bátyám ott van valahol? 
   - Azonnal szólok neki. Csak mondjál magadról valamit. Minden rendben? 
   - Abszolút! – mondta Ottó és megpróbált kedves lenni az édesanyjához. – Szívesen 
beszélgetnék veled anyuskám, csak tudod, itt hajnali egy óra van, és éppen egy 
diplomáciai partin vagyok a Fehér Házban… 
   - Ó, igen, igen, értem! Már megyek is, szólok! – És letette a kagylót. – Dániel! 
Dániel! – kiáltotta. – Siess! Ottó a telefonnál! 
   Konrád tanár úr félig megborotválkozva, habos arccal rohant ki a fürdőszobából, 
amikor meghallotta a mamáját. 
   - Halló! – szólt a kagylóba. – Szervusz! Na, mit szólsz hozzá? 
   - Most figyelj rám! – Hadarta Ottó. Sietek. Éppen egy partin vagyok. Igaz ez a 
találmány? 
   - Igen. Kipróbáltam. Nincs persze teljesen kész, de szenzációs. Mondasz egy 
mondatot magyarul, azonnal hallatszik angolul vagy németül. 
   - Óriási – dünnyögte Ottó, aztán angolul kiáltott egyet mintha valakinek szólna.  
   - Wait a minute, please, mister president!... Bocs! Csak az elnök vár…Szóval 
szerinted milliókat ér? 
   Dániel lelkesen a másik füléhez tette a kagylót, amitől az tiszta hab lett, s úgy 
hadarta: 
   - Csak képzeld el : hány százmillió ember vásárolja majd a programot, hogy bárhol 
a világon megértesse magát. Shakespeare-t nem lehet vele még fordítani. De ahhoz, 



ISKOLA:……………………………………     NÉV:………………………………………  

hogy a segítségével egyszerű dolgokról beszélgess, már most is alkalmas. 
   Ottó nagyot fújt a kagylóba. Egészen felébredt. Most kezdte megérteni, hogy talán 
gyémántbányát talált. Vagyis a bátyja találta, de az olyan, mintha ő találta volna. S ha 
most még nem is olyan, majd olyan lesz. 
   - És nálad van a program? – kérdezte izgatottan. 
   - Nem, nem – mondta Dániel. Gergelynél van, a fiúnál, aki elkészítette.   
 Ottó egy kicsit ideges lett. 
 - És hogy lehet tőle megszerezni? 
 - Na, de Ottó!... Az az övé! Az ő találmánya. Ha segítsz a programot levédetni és 
menedzselni, akkor biztosan tisztességes százalékot kapsz a nyereségből. Neked ez 
nem probléma, hiszen ez a munkád… 
 - Persze, persze! – sóhajtott Ottó, és arra gondolt, hogy miért van neki ilyen hülye 
bátyja. Mindenki más azonnal lenyúlta volna a találmányt… Az ő bátyja meg 
százalékokról beszél!... No, mindegy. Majd ő kézbe veszi ezt az ügyet. – Oké!- 
folytatta nyugodtabban. – Az első géppel odarepülök. Addig senkivel se tárgyaljon a 
te…Hogy hívják? 
   - Molina Gergely. 
   - Szóval a te Gergelyed. Ha kell, ülj a nyakába! Legyél mindig mellette, amíg meg 
nem érkezem. Sietek. Ha lehet, már a ma esti géppel hazarepülök. Akkor éjfélre 
otthon vagyok…És ne mondd a fiúnak, hogy sokat ér a találmánya. Majd kiderül, mit 
ér, ha el tudom adni.. Vagyis, ha majd foglalkozni tudok vele. Esetleg akkor. Majd 
meglátjuk. Na, szervusz, mennem kell! – mondta Ottó és letette a kagylót. 
   - Ha ez igaz! 
   Most nagyon ügyesnek kell lennie. 
   Ebben milliárdok vannak. Na, jó, mondjuk, milliók. 
   De honnan szerezzen ötszáz dollárt a hazautazáshoz? 
 

   1. Mi volt a teljes neve a két Konrád testvérnek? 

  …………………………………………………………………………………………………. 

2. Húzd alá a szövegben azokat a mondatokat, melyek azt igazolják, hogy Ottó 
szélhámos! 

3.Fejtsd meg a következő keresztrejtvényt! / kétjegyű betű =  külön négyzet/ 

1.Konrád tanár úr öccsének a keresztneve. 

2. Mit hazudott Ottó a telefonhíváskor? Hol van éppen? 

3. Mit csinált éppen Konrád tanár úr, amikor öccse telefonált? 

4. Ilyen programon dolgozott Gergő. 
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5.Mit jelent a president szó magyarul? 

6. Mennyi pénzt jelent a találmány? 

7. Hány dollár kellett volna Ottónak a hazautazáshoz? 

8. Fantasztikus más szóval.  

9. Kinél van jelenleg a tolmácsprogram? 
 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

 
Megfejtés: …………………………………………………………. 

4. Húzd alá az Ottóra jellemző tulajdonságokat!  

becsületes, hazudós, igazmondó, számító, jóhiszemű, másokat segítő, másokat 

kihasználó, magabiztos, félénk, bajkeverő, segítőkész, önzetlen  

5. Válaszolj a kérdésekre!  

- Mit tud a tolmácsgép, ha elkészül? 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Mire szeretné kérni öccsét Konrád tanár úr? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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- Mi a lényege a találmánynak? 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Melyik mondat leplezi le legjobban Ottó rossz szándékát? 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Miért nem tanácsos felhívni Gergő figyelmét a találmány értékére? 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Csoportosítsd a következő főneveket!  

Fehér Ház,Gergely, találmány, öccse, Carla, Ottó, bátyja 

Köznév: ………………………………………………………………………………………... 

Intézmény név: ………………………………………………………………………………. 

Személynév: …………………………………………………………………………………... 

7.Keress 5 felszólító módú igét!  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Határidő: január 22. 

 


