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TARJÁN TAMÁS

Öröm,	négy	betű,	a	második	R
Az	örömnek	nincs	nagyságrendje,	csak	iránya.
Midőn	öröm	éri	az	embert,	nem	fokát	mérlegeli,	hanem	az	öröm	általában	egyszerre	lelki	és	

fizikai	tényét	érzékeli:	a	hullámverést,	melyet	okoz.	Ahogy	tudat	és	idegzet	egy	pillanat	alatt	
boldogan	egymásra	talál,	s	próbálnak	el	nem	válni.	A	várt	öröm,	az	ismétlődő	öröm	is	felké-
születlenül	ér,	mert	sosem	lehetünk	benne	előre,	teljesen	biztosak.	Ami	–	legalábbis	személyes	
örömtapasztalataimban	–	bizonyos:	a	másnak	szerzett	öröm	nagyobb	öröm,	kétszeres	öröm	ah-
hoz	képest,	mint	amely	minket	magunkat	önt	el.	Bennünk,	örömadókban	akkor	is	továbbélhet	
az	örömérzés,	ha	a	másikon	már	túladott	az	öröm.	

Az	1999-ben	megjelent	Magyar szókincstár az öröm	huszonnégy	rokonértelmű	szavát	so-
rolja	fel.	Az	alábbiakban,	vállalva	a	szóismétlés	stilisztikai	tehertételét,	egyiket	sem	veszem	
igénybe:	 a	vidámságtól,	 jókedvtől,	élvezettől	 a	kéjen, elégtételen, eksztázison át a vigalom, 
örömmámor, mulatságig	számomra	egyik	sem	igazi	szinonímája	az	örömnek.

Némely	közös	–	vagy	remélhetőleg	olykor	legtöbbünk	által	megélt,	netán	egyszerre:	pár-
ban,	családban,	csoportban,	közösségben	feltörő	–	örömeink	mellett	mindenkinek	megvan	a	
maga öröme.	Akár	a	kárörömtől	az	örömtelenség	öröméig.	Ezeknek	az	örömöknek	egy	részé-
ről	soha	senkinek	nem	beszélünk,	vagy	csak	nagyon	keveseknek.	Esetleg	mi	is	csupán	késve	
ismerjük	fel	őket,	amikor	már	elszálltak.	Más	részük	közhely	–	bár	alighanem	az	öröm	az	élet	
egyetlen	olyan	ajándéka,	amely	nem	ismeri	a	közhelyszerűséget.	Még	az	sem	lenne	közhely,	
ha	Petőfi	agyonidézett	oceános	gyöngy-epigrammáját	(az	„öröm”	–	„Mire	fölhozom,	össze	is	
töröm”	rímmel)	ide	írnám.	Minden	öröm	egyszeri.

Mielőtt	életem	egyik	legnagyobb,	tartós,	sorskiteljesítő,	önmagán	túlmutató	öröméről	szólnék,	
soha	vissza	nem	térő	–	szerencsés	esetben	viszont	még	a	jövőben	is	beköszöntő	–	saját	egyéb	
örömeimből	említek	egyet-egyet	(hozzátéve:	sajnos	nem	vagyok	örömszakértő,	magam	mögött	
hagyott	évtizedeimben	nem	gondolkodtam	eleget	az	örömről.	Nem	voltam	iránta	a	megfelelő	
hálával,	tisztelettel).

Semmi	mással	össze	nem	hasonlítható	öröm	a	gimnáziumban	a	testnevelés	óra	előtti	tanóra	
utolsó	perceiben	a	pad	alatt	titkon	edzőcipőre	cserélni	az	utcait,	s	a	csengetést	követően	nad-
rágot,	inget	letépve	–	alatta	már	ott	a	tornanadrág,	trikó	–	száguldani	az	udvarra.	A	szünetből	
hét-nyolc	percet	nyerve	kaphatja	fel	az	ember	a	(kosár)labdát	a	köves	udvaron.	Igen,	udvaron,	
mert	a	jónevű	(egyházi)	középiskola	nagy	épülettömbjében	nincs	megfelelő	tornaterem,	ezért	a	
legjobb	tíz	játékos	télen-nyáron	a	keramitos	udvaron,	a	második	tíz	a	földes	udvaron	vívja	vérre	
menő	meccseit.	A	maradék	benn	szöszmötöl	az	alacsony	bordásfalak	és	a	magányosan	árválko-
dó	nyújtó	között.	Ez	minden	órán,	minden	évszakban	így	van.	Ha	a	sárga	kőkockákra	jégréteg	
fagy,	ha	a	két	kisteherautó	parkolójául	is	szolgáló	terep	sárrá	mállik	vagy	porrá	szikkad,	akkor	
is.	Nyolc	meg	negyvenöt	perc	egyenlő	ötvenhárom	perccel,	s	ha	a	következő	szünetből,	mielőtt	
a	váltóosztály	lerohanna,	sikerül	elcsípni	egy	keveset,	az	még	négy!	Az	egész	művelet	befejezé-
sének	lényege	a	tisztálkodás	örömteli	mellőzése,	majd	a	ruházat	tessék-lássék	visszarendezése.	
Nincs	tanár,	aki	azután	a	nyelvtan-	vagy	fizikaórán	szóvá	tenné:	az	osztályban	mintha	kosár-
labdaszag	lengne.	Legjobb	e	tekintetben	az	oroszóra,	mert	Hegyi	tanár	úr	mínusz	tizenötben	és	
plusz	huszonötben	is	hódol	a	„nyitott	ablaknál	jobban	fog	az	értelem”	szabad	levegőt	dicsőítő	
ars	poeticájának,	s	mert	–	mint	mondja	–	a	huzat	kiviszi	a	bacilusokat.	

E	korántsem	csak	fizikai	–	hiszen	az	időt	is	igájába	hajtó	–	öröm	után	térjek	rá	egy	szellemi	
örömömre.	Negyvennégy	esztendei	folyamatos	egyetemi	oktatás	mellett	a	könyvszakma	szá-
mos	területén	vendégeskedtem,	s	ennek	révén	(nagyjából	1995	óta)	az	ünnepi	könyvhetet	meg-
előző	időszak	napjaiban,	két-három	hullámban	megkaptam	a	könyvheti	prospektusba	bekerült,	
„listás”	könyvek	nem	csekély	részét,	évenként	(májusban)	összesen	mintegy	száz	könyvet	a	
háromszázötven-négyszáz	újdonságból.	Amelyek	olvastán	s	egyéb	ismeretek	alapján	a	sajtótá-
jékoztatón,	a	könyvhét	küszöbén	elmondhattam	a	szakma	és	a	sajtó	képviselőinek,	milyennek	
látom	én	az	ilyen	vagy	olyan	tendenciák	által	uralt	termést,	a	könyvünnep	jelenét.	Az	örömök	
öröme,	ha	az	összevisszaság	rendje,	a	véletlen	szabályszerűsége	szerint	ismerkedhetünk	három	
polcra	elegendő	új	könyvvel,	váltogatva	a	fellapozást,	jegyzetelve	az	olvasást,	ismét	kinyitva,	
amit	az	imént	hajtottunk	be.	Ezt	a	bensőséges	örömöt	százezres	állományú	többszintes	köny-
vesbolt	sem	adhatja	meg,	cserkésszük	bár	napestig.	

Különbejáratú	örömeim,	most	látom,	szinte	kivétel	nélkül	a	sporttal	és	a	könyvekkel	függ-
nek	össze;	s	még	a	szobanövényekkel,	virágokkal.	Szeretem	őket.	Ám	mielőtt	valaki	arra	a	
következtetésre	jutna:	jó	ember	vagyok,	elmondom	inkább	legsajátabb	örömhistóriámat.	Az	
eleje	előttről	kezdve.	

Az	örömöt	a	bánat,	a	közöny,	az	öröm	hiánya	vagy	egy	másik	öröm	előzi	meg.	Nekem	1957	
első	hónapjaiban	az	utóbbi	négy	mindegyikéből	kijutott.	A	korábbi	fojtottan	ideges	hetekhez,	
az	örökös	mákostésztaevéshez,	a	csengettyűszó	nélküli	karácsonyhoz	képest	meglepően	 jól	
ment	sorunk.	Nagy	sárga	fémdobozokban	hetente	finom	konzervált	sajtot	kaptunk,	az	iskolá-
ban	a	2639-es	számú	Gárdonyi	Géza	úttörőcsapat	tagjai,	a	„nagyok”	tábla	csokikat	osztogattak	
nekünk,	 kisebbeknek	 (egyébként	Gárdonyi	 valóban	 járt	 hajdan	 „az	 én	 iskolámba”).	Hami-
sítatlan	 lengyel	 nevű	P.	 Sándor	 osztálytársunk	 két	 hónapra	 a	 varsói	 pajtásokhoz	 utazhatott	
vendégségbe	(nem	a	neve	miatt;	kiderült:	előző	év	októberében-novemberében	az	ő	családjuk	
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töltötte	a	legnehezebb	körülményeket	elszenvedve	a	legtöbb	napot	az	óvóhelyen),	számtanta-
nárunk	pedig	halkan	azt	mondta:	örüljetek,	hogy	ti	még	nem	tudtok	ezerkilencszázötvenhatig	
számolni.	Ha	lakásunkból,	az	R.	utca	11–13.	II.	emelet	10-ből	barátomhoz,	Ferikéhez	indultam	
játszani	a	II.	emelet	1-be,	a	cselédlépcsőn	lementem	a	földszintre	és	a	főlépcsőn	visszatértem	
emeletünkre.	Simán	körbe	nem	futhattam	a	gangon,	mert	épp	a	köztes	rész	valami	robbanás	
folytán	pár	hete	leomlott.	Öröm	volt	a	házban	kalandozni,	bekéredzkedni	abba	az	I.	emeleti	
lakásba,	melynek	fürdőszobájában,	a	fürdőkádban	idős	anya	és	középkorú	lánya	átaludta	az	
(ellen)forradalmat,	mondván:	a	házban	egyetlenként	–	ki	tudja,	miért	–	ez	boltíves	helyiség,	
ennek	 fala	még	bombákat	 is	 elbír.	Öröm	volt	 sajtot	majszolni	 csokival,	 csokit	 sajttal.	Még	
nagyobb	öröm	lett	volna	Varsóba	utazni.	Apám	három	nap	alatt	megtanított	ezerkilencszázöt-
venhatig	számolni.	„Csak	egy	kis	szerencse	kellett	volna,	s	akkor	ezt	most	Bécsben	és	németül	
tanulod”	–	morogta.	Addigra	már	tudtam	sakkozni,	és	a	korábbi	makacs	ellenszegüléssel	fel-
hagyva	megittam	a	teát.	Mindkét	előrelépést	a	légópincében	töltött	időszaknak	köszönhettem:	
a	szorongásoszlató,	figyelemelterelő	sakkbajnokságnak,	s	hogy	nem	volt	tej.	Azt	is,	hogy	lát-
tam átlőtt	felkart,	dumdumgolyót,	vértől	szétázott	matracot.	

Az	igazi	öröm	az	–	ám	a	mese	még	itt	sem	kezdődik	el	–,	hogy	ezen	az	1957-es	kora	tava-
szon	skarlátot	kaptam.	Doktor	nénink	nagy	nehezen	elintézte:	nem	kell	bevonulnom	a	járvány-
kórházba,	ha	három	szobánk	közül	az	egyiket	elkülönítjük,	s	anyám	egy	hónapig	velem	marad	
ebben	a	szobában,	ápolómként,	figyelve	állapotomat.	Az	ételt	nagymamám	adogatta	be	a	félig	
nyitott	ajtón.	Aminek	még	meg	kellett	oldódnia,	valahogy	megoldódott.

Az	örömig	nem	könnyű	elérni,	az	öröm	nem	könnyen	éri	el	célszemélyét.	Örömöm	első	
valós	állomása	természetesen	nem	a	lázzal,	viszketéssel	és	hámlással	járó,	nem	is	veszélytelen	
vörheny	volt,	hanem	az,	hogy	időtöltésemmé	és	szenvedélyemmé	ekkor	a	rejtvényfejtés	vált.	
1957.	február	3-án,	vasárnap	indult	máig	tartó	útjára	a	Füles	rejtvényújság	(ma	február	3.,	em-
lékeztetve	a	kezdetekre,	a	Rejtvényfejtők	Napja).	Az	alapító	főszerkesztő,	Gál	György	éppen	
az	országos	megrendülés	„sebgyógyítására”	indította	el	rébuszos-tréfás	magazinját,	mely	az	
1954-ben	megszüntetett	Füles	Bagoly	című	rejtvényújság	örökébe	lépett,	rövidített	címmel.	
Kezdeti	ügyetlenkedésemhez	az	újság	épp	elegendő	fejtörőt	biztosított:	egy-egy	héten	mind-
össze	három	keresztrejtvényt.	Csupa	nagybetűkkel	írtam	be	a	megfejtéseket;	amit	nem	tudtam,	
nem	értettem,	anyám	segítségével	pótoltam,	vagy	ő	írta	be,	mindig	kisbetűkkel.	A	betűnagy-
ság-	és	írószerszámvita	állandósult:	ő	ceruzával,	nagyanyám	tintaceruzával	fejtett,	én	(töltő)
tollal.	Apám:	ceruza,	kisbetű,	kizárólag	a	vasárnapi	Magyar	Nemzet	(Valló	Emil	rejtvénye).

Egy	házbeli	leánygyermektől	csodálatos	ajándékot	is	kaptam:	fémlemezre	kék	színnel	ma-
ratott,	nedves	szivaccsal	letörölhető	„örök”	keresztrejtvényt	(a	klasszikus	fajtából),	amelyhez	
legalább	 hatvan-hetven	 különböző	 definíciósor	 tartozott.	Azaz	 egyetlen	 (nagyjából	 13x18	
négyzet	nagyságú,	fekete	–	vagyis	kék	–	„kockákkal”	szabályosan	tagolt)	ábra	szolgált	több	
tucat	hagyományos	keresztrejtvény	alapjául	 (ilyet	 készíteni	nem	boszorkányság,	 de	nem	 is	
könnyű).	Szülői	támogatással	ezek	megoldása	is	nagyjából	sikerült;	a	végén	már	újra	az	első	
rejtvénybe	kezdtem	bele.	Ha	zavarba	hozott	például	a	„Párizs	nevezetes	tornya”,	hat betű, a 
harmadik f,	netán	a	„Földterületek	közti	határsáv”,	hét betű	kérdése,	apám	átkiáltotta	a	másik	
szobából:	„Eiffel!	Eif-fel!	De	Effelnek	kell	ejteni!”	(szerinte),	nagymamám	pedig	a	mezsgye	
szót	betűzve	–	ez hét betű! –	segített	ki.	A	rejtvényfejtés	frissen	megismert	örömében	teltek	a	
napok,	olvasással	váltogatva.	Végül	viszont	a	gyógyulás	veszteségoldalára	került	összes	meg-
fejtett	Fülesem,	valamennyi	megérintett	játékom	is,	mert	a	karantén	megszűnésekor	a	szoba	
fertőtlenítését	egy	fecskendővel	biztosító	járványügyi	felügyelő	a	szemem	láttára	mindent	el-
égetett	salgótarjáni	gyártmányú	bordó	vaskályhánkban.	„Ha	olyan	nagyon	itthon	akartál	ma-
radni	a	kórház	helyett…”	–	dobálta	be	a	kályha	felső	nyílásán	a	tűztérbe	kedvenc	mackómat,	
még	kedvesebb	majmomat,	egy	fa	kisvonatot,	valamint	a	rejtvényújságokat.	A	fémtábla	nem	
fért	volna	a	kályhába,	talán	nem	is	éghető.	Anyám	eldugta,	megmentette,	a	definíciós	papír-
lapokkal	együtt	–	hogy	aztán	még	abban	az	évben,	a	nyári	szünet	előtt	az	egész	készletet	a	
gödöllői	HÉV-en	felejtsük.	Kár,	ugyanis	időközben	újabb	öröm	ért:	felrobbant	a	kezemben	a	
szemközti	kocsma	táblajeges	hűtőjéből	hozott,	keresztanyáméknak	szánt	üveg	szóda	(állítólag	
a	palack	nem	bírta	el	a	hirtelen	hőmérséklet-különbséget,	a	kinti	harminc	fokot).	Mindenki	
engem	 sajnált,	 összevarrt,	Balaton-alakú	karsebemet	 szerette	 volna	megtekinteni,	 a	mentő- 
autóban	történt	száguldás	élményéről	kérdezett.	Gödöllőn,	nyáron	újra	végigfejthettem	volna	
a	kék	fémtábla	rejtvényeit	–	már	amennyiben	tudok	ép	bal	kezemmel	írni.

Ígérem,	az	al-örömök	után	közeledem	az	életre	szóló	örömhöz.
Mire	kilábaltam	a	betegségből,	bajból,	mire	eltelt	a	nyár,	rájöttem:	valószínűleg	készíteni	

is	tudok	keresztrejtvényeket,	nem	csupán	fejteni.	S	valóban:	a	kandi	szemek	elől	elbújva,	tér-
deplőnek	nevezett	terebélyes	bútordarabunk	ülőkerészén	kuporogva	minden	nehézség	nélkül	
megalkottam	első,	óvatosan	mindössze	5x6	négyzetre	méretezett	rejtvényemet.	Mivel	az	egyik	
Fülesből	megismertem	Yves	Montand	nevét	(apám	és	nagyanyám	versengve	tudatták	velem,	
mi	a	helyes	kiejtése),	sznob	tudálékossággal	a	vízszintes	1.	elkanyarodó	sorának	definícióját	
így	fogalmaztam	meg:	„Francia	énekes,	színésznek	is	kitűnő.”	A	fekete	négyzeteket	találomra	
helyeztem	el.	Ötödik-hetedik,	már	nagyobbacska	rejtvényemnél	nem	értem	be	ilyen	értékcsök-
kent	(bár	mint	később	megtudtam,	egyes	országok	rejtvénykultúrájában	teljesen	elfogadott)	
megoldással.	Előbb	a	 tengelyes,	később	a	 szemre	 tetszetősebb	átlós	 szimmetria	alkalmazá-
sával	egyre	nagyobb	méretű	keresztrejtvényeket	fabrikáltam,	kis	hibákkal	és	stiklikkel	(„Fél	
csiga	visszafelé	halad!”,	megfejtés:	 ics).	Mire	negyedikes	lettem,	az	alsó	tagozatos	napközi	
valamennyi	 tanulójának	 készítettem	 november	 7-i	 ajándékba	 olyan	 füzetlapnyi,	 személyre	
szóló	rejtvényt,	amely	az	illető	nevét	és	az	Auróra	szót	tartalmazta	(más	szavak	mellett).	Mint	
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kettős	nevelésben	részesülő,	otthon	„ellenállásra”	buzdított	fiúcska,	az	Aurórát	következetesen	
így	határoztam	meg	a	mintegy	harminc	különféle,	 tollal	rajzolt	rejtvényben:	„A	forradalom	
hajnalának	istennője”.

A	rejtvény	mint	ajándék	a	karácsonyi	örömszerzéskor	a	családban	szintén	jól	bevált.	Addig	
valami	apróság	mellé	mindig	a	harmincas	évekből	megmaradt,	Márton	Lajos	pingálta	„angyal-
kás”	kártyákra	írtuk	fel	öcsémmel	–	külön-külön	felajánlásként,	ajándékként	–:	Nagypapának 
–	2	Miatyánk,	2	Üdvözlégy,	3	jócselekedet,	1	önmegtagadás.	Szeretettel	karácsonyra:	unokáid.		
A	szülők	és	a	kártyákat	birtokló,	a	meglepetés	készítésében	segédkező	Eszter	néni	eggyel	több	
Miatyánkot	és	Üdvözlégyet	kaptak,	az	önmegtagadás	esetleg	elmaradt.	Az	angyalka	hátlapjára	
rajzolt,	stilizáltan	karácsonyfa	vagy	karácsonyfadísz	alakú	rejtvény,	benne	csak	az	egymást	
itt-ott	keresztező	felajánlások	szavaival	és	a	„szaloncukor”,	„gyertya”,	„szeretet”	szavakkal,	
egy-két	díszítő	négyzettel	remekül	megtette	a	magáét.	Egy	családtag	sem	törődött	vele,	hogy	
nem	igazi	keresztrejtvény.

Immár	egyenesben	vagyunk.	Már	nyolcadikosként,	majd	középiskolásként	(sőt	még	egye-
temista	éveimben	is)	rengeteg	újsághoz	rengeteg	rejtvénymegfejtést	küldtem	be,	több	néven	
és	címen	(rokonok,	barátok	engedélyével),	hol	írógépen	lekopogtatva,	hol	elváltoztatott	kéz-
írásokat	kigyakorolva.	Nyertem	is	számos	könyvutalványt,	könyvet	(egy	alkalommal	kilenc	
néven	kilenc	példányt	ugyanabból	a	Pirandello-kötetből),	egyszer	két	mázsa	szenet,	máskor	
értékes	utazási	utalványt.	Postaköltségem	levelezőlaponként	30	fillér.	Ha	minden	harmincadik	
nyer,	9	forint	ellenében	bejön	egy	20–25	forintos	tétel,	mely	tőkésíthető	(bár	kilencből	nyolc	
Pirandellót	eladni	az	antikváriumokban	nem	könnyű	feladat).	Megérte,	s	izgulni	is	öröm	volt:	
a	nyertesek	közt	lesz-e	valamelyik	nevű	énem.	Figyelmesen	kellett	megválasztani	a	lapokat.	
A	nagy	napilapokhoz	száz-	vagy	ezerszámra	érkeztek	be	megfejtések,	de	a	havi	megjelenésű	
Polgári	Védelem,	a	Kirakat	és	 társaik	valóságos	nyerési	paradicsomnak	bizonyultak	kevés,	
alig	változó	névsorú	megfejtőikkel.

Középiskolai	osztálytársaim	közül	V.	L.	ugyancsak	rejtvénymániásnak	számított,	egy	idő	
után	közösen	űztük	az	ipart.	A	kevesebb	rejtvényfejtő	meló	érdekében	hétfő	esténként	megfej-
téseket	cseréltünk,	újságokat	kölcsönöztük	egymásnak,	megbeszéltük	a	műhelytitkokat.	Az	ő	
apja,	W.	J.	(aki	még	dupla	W-t	használt	neve	írásakor)	a	hazai	keresztrejtvény-készítés	úttörői	
közé	számított,	s	idősödvén	is	dolgozott	kisebb	lapoknak.	Tőle	láttam,	milyen	finom	kézzel 
rajzolja	meg	a	nyomdának	küldött	munkáit.	Első	tuskihúzóimat,	redisztollaimat	ő	adta	aján-
dékba.	Érettségi	táján	gyakorlásként	már	egészen	tisztességes	rejtvényeket	készítettem	magam	
is,	egyelőre	a	közreadás	esélye	nélkül.	Leginkább	udvarló	célzattal.	Postán	küldtem	egy	szép	
kivitelű	rejtvényt	az	aktuális	lánynak,	aki	–	ha	nem	volt	rest	megfejteni	művemet	–	sok	lénye-
ges	közlésnek,	vallomásnak	jöhetett	nyitjára.	Akivel	mélyebbnek	számított	a	kapcsolat,	annak	
nevét	megfejtőként	is	forgalmaztam,	s	időnként	meglepve	tapasztalhatta:	a	postás	nyeremény-
ként	hozza	számára	mondjuk	a	Gázálarc háborúban és békében című	szakkönyvet.	

Mivel	 viszonylag	 széles	 körben	 ismeretes	 volt	 rejtvényes	 hobbim,	 előbb-utóbb	 érkeztek	
munkafelkérések.	Könyvszakmai,	mára	elfeledett	lapoktól	(például:	Nők	Könyvespolca;	ké-
sőbb	a	Könyvvilágtól	 is),	alkalmi	kiadványoktól.	Egy	műsorújság	anyaghiányban	szenvedő	
szerkesztője	egyszerűen	„megfújta”	(rejtvényrovatában	újraközölte)	egyik	megjelent	 rejtvé-
nyemet.	Telefonos	méltatlankodásomra	meghívott	egy	garázs	mélyén	megbúvó	szerkesztősé-
gébe,	s	nagyobb	mennyiségű	vodka	és	savanyú	uborka	közös	elfogyasztását	követően	bocsá-
natkérésként	rám	bízta	–	nem	a	rendszeres	rejtvénykészítést,	hanem	a	művészeti	fesztiválokról	
történő	tudósítást	lapjában.	Komoly	újságírói	ténykedés,	vidéki	utak,	szállodák,	elég	szép	ho-
norárium!	

Rejtvényeim	sokáig	kacagtató	kisipari	igyekezettel,	pocsékolóan	hatalmas	időráfordítással	
készültek.	Az	 ábrát	 és	 a	 fekete	 négyzeteket	már	 a	 nyomda	 számára	 elégséges	 színvonalon	
tudtam	megrajzolni,	 a	 vízszintes	 és	 függőleges	 sorok	 számozása	 érdekében	 azonban	 a	Fü-
les	 rejtvényeiből	kisollóval	vágtam	ki	a	számokat,	majd	ragasztottam	be	az	én	rejtvényeim	
négyzeteinek	bal	felső	csücskébe.	Így	nem	kellett	a	kézzel	beírt,	még	oly	szép	számok	ama-
törizmusa	miatt	pirulnom.	Amikor	általánossá	lett	a	fénymásolás,	az	általam	ragasztgatással	
készített,	xeroxozással	fixált	ábrák	a	jelentősebb	lapok	gyarapodó	számú	rejtvénykéréseinek	
is	megfeleltek	technikailag.	Bármily	hihetetlen,	örömömet	leltem	a	pepecselő	aprómunkában.	
A	papírral	–	ollóval,	ragasztóval,	tollal,	radírral	–	való	foglalatosság	az	egyetlen,	amelyre	rááll	
a	kezem.	Fém,	műanyag,	általában	a	fa	 is	ellenáll	elképzeléseimnek.	A	papír	ugyan	kihívó,	
maximalista,	tiszteletet	parancsoló	anyag,	akár	íráshoz	előkészített	fehér	kéziratlap,	akár	rejt-
vényábrára	váró	rajzlap.	De	szövetséges.

Ma	már	számítógépen	véglegesítem	rejtvényeimet,	rejtvénykészítő	programokat	azonban	
nem	használok.	A	lényegi	munkafázisokat	manapság	is	egy	zsebbe	csúsztatható	négyzethálós	
füzet	lapjain	végzem	el.	Erre	ritkán	kerül	sor,	mert	míg	„fénykoromban”	havonta	tíz-tizenöt	
rejtvényem	is	napvilágot	látott,	jelenleg	az	évi	tíz	a	reális	szám,	két	színes	magazinban.	Nem	
sírom	vissza	a	régi	szép	időket.	Örömet	nyújt,	hogy	valóban	szépek	voltak.	Fokozatosan	ke-
rültem	be	az	egyébként	alaposan	körülbástyázott	„rejtvényszakma”,	a	„rejtvénykészítő	klán”	
várának	falai	közé.	Talán	igazán	nem	is	kerültem	be	soha:	a	várkapun	át	adtam	be	rejtvényei-
met	a	rovatvezetőknek,	ahogy	nagymamám	a	főztjét	a	másik	szobából	a	skarlátos	unokának.	
Mindeközben	viszont	személyesen	megismerhettem	a	sajátos	hivatás	megszállottjait,	guruit,	a	
főhivatású	és	mellékállású	rejtvénykészítőket.	Kristóf	Károlyt,	az	első	magyar	keresztrejtvény	
(1925)	megszerkesztőjét,	akit	későbbi	hosszú	életében	a	Füles	gárdájában	is	foglalkoztatott	
az	 anekdotikus	 rejtvénypublicisztika.	Wisnyovszky	után	a	két	Bajait,	Drelicskát,	Demőköt,	
Flórkieviczet,	Gecsét,	Gyócsyt,	Keresztest,	Markost,	Pálfalvit,	Schmidtet,	Zábót	és	másokat	
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(szép	számmal	akadnak	soraikban	művészek,	irodalomtörténészek,	polihisztorok).	Mindenek-
előtt	Erős	Zoltánt	említem,	akivel	oly	sokszor	osztoztunk	a	rejtvénykészítés,	a	rejtvényekről	
való	gondolkodás	baráti	örömében.	A	Füles	főszerkesztőjeként	ő	kért	fel,	hogy	hetente	készít-
sek	ún.	Helyezze	el!	(vagy	Plusz	egy	vicc)	típusú	keresztrejtvényt	abba	a	lapba,	amelynek	–	a	
skarlát	mellett	–	az	első	impulzusokat	köszönhettem.	A	Fülesben	majdnem	aznap	jelent	meg	
első	ilyen	feladványom,	mint	amely	napon	a	fiam	született	(ő	is	vasárnapon,	mint	egykor	a	
Füles,	de	a	Füles	 régóta	már	keddenként	kerül	az	újságárusokhoz).	Hét-nyolc	évig	dolgoz-
tam	a	rejtvényújságnak	(a	Füles	eddig	közölt	bő	negyvenezer	keresztrejtvényéből	kis	töredék:	
kb.	háromszázötven	fűződik	nevemhez).	Minden	kitüntetésnél	becsesebb,	hogy	2007.	február	
3-én,	a	lapindulás	50.	évfordulóján	én	is	megkaptam	a	Ruszkay	György	eredeti	Füles-rajzának	
vésetével	díszített	emlékplakettet	(az	ős-ős	Fülest	Zórád	Ernő	eszelte	ki,	a	Ruszkay-rajz	állan-
dósulásáig	váltották	egymást	a	neves	címlapgrafikusok),	s	az	ünnepi	alkalomra	már	2006-ban	
publikált	Rejtvényregény – A Füles 50 éve a Szerkesztők, rovatvezetők, munkatársak lajstromá-
ban	engem	is	feltüntet	rejtvényszerkesztőként.

Miért	neveztem	fentebb	sorskiteljesítőnek	egy	(noha	kenyérkeresetté	is	lett)	szórakoztató	
szenvedélyt?	Mert	 a	 keresztrejtvények	 készítésekor	 érzett	 szóöröm,	 a	 szavak,	 a	 nyelv	 ren-
getege	iránti	vonzódás,	az	ábrákból	áradó	vokabuláris	végtelenség,	mértani	rend,	tipográfiai	
struktúra	(sőt:	filozófia)	rokonnak	bizonyult	azzal	a	nyelvi,	stilisztikai	érdeklődéssel,	a	magyar	
nyelv,	a	magyar	és	világirodalom	szeretetével,	a	szépirodalmi	szövegek	hatásmechanizmusá-
val,	amely	tanári,	kutatói,	kritikusi,	paródiaírói	munkálkodásomat	megalapozta.	A	két	terület	
részleges	egybevágóságáról	ritka	beszélgetéseink	alkalmával	apai	nagybátyám,	Bor	Ambrus	
író	is	meggyőzött.	Ő	a	mesteri	keresztrejtvényt	túlzó	kedvében	„szabad	versként”	interpretálta,	
a	jó	irodalmi	műben	mindig	kereste	a	rejtettet,	a	rejtvényt.		

Sokáig	oktattam	a	budapesti	bölcsészkaron	verstant	is.	Nemegyszer	keresztrejtvények	se-
gítségével.	A	rejtvénytípusok	jellegzetességeire,	az	„olasz”,	a	„skandi”	és	társaik	„természet-
rajzára”,	a	rejtvényalkotás	mesterfogásaira	itt	nem	térek	ki.	Arra	sem,	hogy	a	magyar	nyelvű	
keresztrejtvények	számára	a	legkedvezőbb	szavak	azok,	amelyek	teljes	vagy	majdnem	tel-
jes	szabályossággal	váltogatják	a	magán-	és	mássalhangzókat,	akár	idegen	nyelvű	nevekben	
vagy	különféle	fonémákban	(matematikatanár:	nem	véletlenül	a	keresztrejtvények	egyik	leg-
gyakoribb	tizenöt betűse.	Girolamo	Savonarola:	ennél	tökéletesebb	tizennyolc betűset el sem 
lehet	képzelni.	Ha	alája	vagy	 föléje	 írunk	egy	hasonlót,	amely	magánhangzóval	kezdődik	
és	mássalhangzóval	folytatódik,	egészen	bizonyosan	mind	a	tizennyolcszor	két	betű	alkal-
mas	lesz	szókezdő	vagy	szóvégző,	függőleges	betűpárnak).	A	tiszta	rímelésben	gyakorlatilag	
ugyanez	a	váltakozás	van	jelen.	Bevált	és	a	diákságot	felvillanyozó	gyakorlat	volt	a	táblára	
rajzolt,	egyszerű	és	töredékes	keresztrejtvények	szóállománya,	rejtvénnyé	tett	versek	vagy	
verssé	 tett	 rejtvények	 segítségével	 közelíteni	 különféle	 rímfajokhoz,	 rímtechnikákhoz,	 de	
hasznát	vettük	 (a	szöveg-súlypontozásokat	vizsgálva)	annak	a	 tudásnak	 is,	hogy	a	hagyo-
mányos	keresztrejtvényben	a	fekete	négyzetek	száma	nem	haladhatja	meg	az	összes	négyzet	
számának	egy	hetedét.	

Természetesen	a	„rejtvényész”	irodalmár	nem	érhette	be	a	keresztrejtvényekkel.	Írtam	fia-
talok	számára	rejtvénytörténeti	sorozatot,	publikáltam	rejtvénykedvelő	és	rejtvénykészítő	ma-
gyar	írókról,	Arany	Jánostól	Timár	Györgyön	át	a	(grafikus,	filmrendező,	író)	Orosz	Istvánig,	
sokszor	 foglalkoztam	az	 anagramma	poétikájával	 (Szécsi	Margit,	Buda	Ferenc	műveiben),	
kutattam	rejtvény	és	humor	kapcsolatait,	feltártam	irodalmi	művekbe	ékelt	rejtvények	funk- 
cióit	és	hatását.	A	finn	kisvárosban,	Murikkában,	nemzetközi	irodalmi	konferencián	a	sakktáb-
lán	bemutatott,	„lelépett”	nevezetes	Tandori-versek	(a	„sakk-trilógia”:	A betlehemi istállóból 
egy kis jószág kinéz stb.)	mellett	az	1973-as	Egy talált tárgy megtisztítása című	Tandori	Dezső-
kötet	más	betűkép-	és	jelverseit	mini-keresztrejtvényekbe,	képrejtvényekbe	ágyazva	próbál-
tam	megértetni	és	megszerettetni	a	hallgatósággal.	Egyszerre	volt	ez	nonverbális	és	a	lehető	
legverbálisabb	(a	versbeli,	címbeli	szavakra	háromszoros	terhet	bízó)	kísérlet.		

A	betű-	 és	 szóöröm,	 a	 nyelvi	 és	 esztétikai	 öröm,	 a	 formák,	 összefüggések	 és	 jelentések	
felismerésének,	megfejtésének	öröme	részint	közös	az	 irodalmi	alkotások	és	az	alkotásként	
felfogott	 (kereszt)rejtvények	keltette	élményekben.	Ahogy	a	 tanár	vágyik	mielőbb	és	minél	
többször	tanítani,	elemezni	a	számára	kedves	műalkotásokat,	úgy	a	rejtvénykészítő	is	hordozza	
magában	 azokat	 a	 bevillanó,	 beszédes,	 érdekes,	 gyönyörködtető	 szavakat,	 amelyeknek	mi-
hamarabb	helyet	igyekszik	találni	egy	rejtvényben.	Számomra	fáradtság,	rosszkedv,	kallódás	
ellen	 az	 olvasással	majdnem	 egyenrangú	 gyógyír	 a	 rejtvénykészítés.	Rejtvényt	 fejteni	már	
csak	szemmel	szoktam.	Rápillantással.	Az	ábra	szépségének,	eredetiségének	tudati	„fényképe-
zésével”,	a	szókészlet	és	a	meghatározások	újszerűségének,	szellemességének	mérlegelésével.	

Négy	évtized	alatt	közelítően	négyezer	keresztrejtvényemet	nyomtatták	ki.	Az	elektronikus	
tárolás	előtti	időszak	rejtvényeit	kivágva,	kolligátumokban	őrzöm,	ugyanúgy,	mint	régi	írásai- 
mat.	Találomra	fellapoztam	most	másfél	százat	a	rejtvényekből.	Sajnos	egyetlen	egyben	sem	
fordul	elő	az	öröm	szó	(az	ö	a	viszonylag	nehezebb,	hálátlanabb	magánhangzók	egyike	a	ke-
resztrejtvények	szerkesztésekor,	szóvégen	a	lehető	legritkább).	Tehát	csak	annyit	mondhatok:	
az	öröm	szó	két	ö,	egy-egy	r és	m betűt	tartalmaz	–	ám	definícióját	adni	nem	tudom.




