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I. FELADAT: SZERELMEK

a) Megfejtés: BERTI
      Szerelme: IZSMIP (PACSKÓ ESZTER)
    Berti a János vitézben Jánosnak elárulja, hogy Izsmipbe, azaz Eszterbe szerelmes.     

b) Megfejtés: JÁNOS
      Szerelme: ILUSKA
  Az eredeti mű szerelmespárja.

c) Megfejtés: MAJA
       Szerelme: LEÓ
  Maja szerelmes Leóba, de Berti titkon Eszterbe szerelmes

d) Megfejtés: ESZTER
          Szerelme: JANUÁR JÁNOS, egy kitalált személy
  Eszterbe titokban szerelmes Berti és Leó is.

II. FELADAT: CSIBÉSZNYELV

SZAVAK A SZÓ JELENTÉSE HOGYAN VAN JELEN A REGÉNYBEN?

OKOSTOJÁS

–  Olyan személy, aki nagyon okos, eszes, 
éles elméjű. Az okos szó modern rokon 
értelmű megnevezése. Gyakran nega-
tív értelme van – valaki okoskodó, túl 
okos. 

Maja  az „igazi nagyszájú női okostojás” – leintette 
Iluskát, amikor Tündérország tavánál találkoznak vele.

KIS STIKLI –  csíny, csínytevés, huncutság, kópéság,
apróbb szélhámosság

Berti elköltötte az összes pénzt, amit szüleitől külön-
órákra kapott. Ezt a szót Turchányi Mihály használta, 
mikor Maját faggatta Berti ügyeiről. Albert ezt nem kis 
stiklinek, hanem bűncselekménynek nevezte.

SZPLOJLEREZÉS –   elárulja valaminek  a végét/
befejezését – így lelövi a poént

Benke Márton elmeséli a János vitéz befejezését a csapat 
tagjainak, mivel ők nem olvasták végig a kötelező olvas-
mányt. Elárulja, hogy Iluska meghalt, de Jancsi minden 
akadály ellenére eléri Iluskáját, és Tündérország tavába 
dobja a szerelme sírjáról szedett virágot, és Iluska fel-
éled. 

PÖPEC
–  valami, ami jó, isteni, szuper, klassz, ol-

tári, frankó, cool, tök jó, vagyis minden 
tekintetben nagyszerű 

A matematikaversenyen az egyik feladat tökéletes meg-
oldása után Niki néni a mutató-és hüvelykujjával kis 
kört formázva jelezte, hogy ez pöpec, meglesz a maxi-
mum pontszám.
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SZAVAK A SZÓ JELENTÉSE HOGYAN VAN JELEN A REGÉNYBEN?

VAKARÉK

–  népies megnevezése a kisnövésű vagy 
utolsó gyereknek 

–  gúnyos megnevezése a kicsi, fi atal gye-
reknek – szinonimája a vakarcs 

–  ebben a történetben jelentheti a buta 
gyereket is

Liedenwall Edit néni, miután felbosszantották őt a 
mondvacsinált olvasónaplóval, nem akarta elhinni, 
hogy ebbe az iskolába még a kis tudálékos vakarékok-
nak áll feljebb. Faragó Fanni pápaszemes vakaréknak 
nevezi Domonkost, amikor beleszólt az iskolában ké-
szült riportjának lekonfj ába.

NAGY KOPONYA –  nagyon okos, nagy tudású ember, nagy 
elme, lángész

Niki néni nagy koponyának vélte Bertit, de a modora le-
hetne kellemesebb. Niki néni, miután az Einstein-csapat 
megnyerte a versenyt, az ország legnagyobb koponyái-
nak nevezte a csapatot. Benke Márton használta a szót: 
régi nagy koponyáink is szerettek rejtvényeket készíteni, 
fejteni meg titkosírást kitalálni.

TOJAKODÁS –   szöszmötölés, bíbelődés,  
lassú megoldása valaminek

Miközben Domonkos a matematikai feladat megol-
dásával bíbelődött, Maja megelégelte a tojakodást, és 
kirántotta a fi úk orra alól a papírt. Ez a szó Maja saját 
fejlesztésű szava volt. 

SZIPIRTYÓ –  banya, boszorkány, öregasszony, 
vénasszony

Éjféltájt gonosz, vén szipirtyók, azaz boszorkányok a 
világ minden tájáról összegyűltek a mélységes mély 
barlangban. A tűz körül táncoltak, vijjogtak, el lehetett 
volna lopni a seprűiket, de nem járt arra senki. Maja azt 
tanácsolta Leónak, hogy amikor a vén szipirtyók a víz 
felé nyomulnak, ő ugorjon ki, és tartsa őket szóval.

CSICSKA
–  szolga, szolgáló, mindenes, akit folyton 

ugráltatnak,
–  olyan személy, aki függőségben van 

másoktól, és engedelmességgel tartozik 
nekik.

Amikor Berti megmentését tárgyalja az osztály, éles el-
lentétek alakulnak ki Norbi és az osztálytársai között. 
Kiderült, hogy Norbinak van abban része, hogy Berti el-
tűnt, mert mindenkit terrorizál. Ekkor esett neki Norbi 
Szilárdnak és csicskának nevezte, amikor beégette Bertit 
a tökéletes olvasónaplójával. 

MALŐR –  bosszantó kellemetlenség, kínos, 
helyzetet vagy felsülést okozó baj.

Az Einstein csapat felháborodva kritizálja a zsűri vi-
selkedését a matematika versenyen, majd előhozzák 
a feladat kétértelműségét, ami befolyásolja a verseny 
eredményét. Ez egy szarvashiba – és örüljenek, ha ezt a 
malőrt nem jelentik a felsőbb hatóságoknak.

III. FELADAT: NYOMOZÁS

1. Könyvtár – délután 4 óra magasságában eltűnik Berti
2. A patakból bukkan ki, ahol találkozik Jancsival és Iluskával.
3.  Este elérték a gazda kapuját, Jancsinak menekülnie kellett, Berti szaladt utána.
4.  Jancsi  felkeresi Iluskáját, hogy elbúcsúzzon tőle. Berti követi őt, majd interjút készít a szerelmesekkel.
5. Vándorolnak, éjféltájt az erdő mélyén szemükbe tűnt a zsiványok tanyája.
6. Jancsi és persze Berti huszárnak állt, út Franciaország felé. 
7.  Elértek Franciaországba, ahol a francia király elpanaszolta, hogy elrabolták a lányát.
8. A francia királyi palota, ahol Berti udvari kamarás és kincstárnok lett.
9. Út hazafelé a griff madár hátán
10.  Iluska faluja, ahol megtudták, hogy Iluska halott, Leó Iluska sírjáról leszakított egy rózsaszálat, Jancsinak adta. 
11. A griff  továbbvitte őket:

– a sötét erdő szélén segítettek a fazekasnak a szekerét kiemelni a sárból.
– Óriásföldön  Jancsi a kardját felemelte, és az óriáscsősz belelépett – meghalt.

   – megvívtak óriásokkal, banyákkal, szúnyogokkal. 
12. Az  óriás átvitte őket a nagy vizen, partra tette.
13. Tündérország kapujához értek, ott 3 szilaj medve, 3 vad oroszlán, 1 sárkánykígyó állta Jancsi útját, de minddel elbánt.
14.  Tündérország  - itt újra megtalálja János vitéz a szerelmét
15.   Benke Márton tanszéki irodája-  János vitéz kötet közepéből a csecsemő Berti robbant ki egyenesen Daniella kezébe. 

Kibüff entett egy kis vizet, elkezdett nőni és újra ötödikes lett.
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