
ELŐSZÓ

Ha a kedves Olvasó a könyv első 
karikatúráját megnézi, egy kedves 
férfi fejet lát (aki – nem mellékesen – 
a szerző maga), amint visszagondol 
előző könyve első karikatúrájára. 
Nos, ez a nosztalgia valóban megvan 
bennem, hiszen kedves számomra 
ez a mű (ami, persze nem mű, ha-
nem valódi), hiszen ebbe gyűjtöt-
tem össze eddigi nyelvi játékaimat. 
Olyan vagyok, mint az a kisgyerek, 
aki büszkén mutogatja mindenki-
nek a dobozban sorakozó játékait. 
Sőt, telhetetlen is egyúttal, mert 
mindig szeretnék újabb és újabb 
kisautót, építőkockát, mesekönyvet. 
Úgy látszik, nem nőttem fel teljesen, 
mert telhetetlenül gyűjtöttem to-
vább a játékokat, és ezekből megint 
összegyűlt egy „kosárra” való. 

Ebben a könyvben valóban csupa új feladvány szerepel, és 
ezek kissé más jellegűek, mint az előzőek voltak. A tematikus 
csoportosítás megmaradt, de a feladatokhoz több kérdés tar-
tozik, hogy a játékos kedvű Olvasó minél alaposabban pró-
bára tehesse tudását és leleményességét. Igyekeztem addig 
csűrni-csavarni a betűket, szótagokat, szavakat, amíg nem 
maradt már bennük semmi variációs lehetőség. (Persze, ha a 
tisztelt Játszótárs talál még új formákat, bátran használja ki 
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a nyelv gazdagságát, és nevesse ki a szerző önteltségét!) Jó-
magam valamennyi játék megalkotásakor arra döbbentem 
rá, hogy valóban milyen végtelenül gazdag a magyar nyelv. 
Azt tapasztaltam, hogy szinte nincs olyan szavunk, amelyet 
ne lehetne úgy megtekerni, megforgatni, szétszedni, hogy ne 
jönne ki belőle valami új kombináció, valamilyen szellemes 
szófordulat, valami más értelem. Talán ez magyarázza, hogy 
a játékcsoportokat követően néhány nyelvi humoros szöveg is 
olvasható, ami csupán szórakoztatásra szolgál, és nem igényel 
különösebb fejtörést.

A könyv végén természetesen ott találhatók a megfejtések 
is, amelyek megnyugtathatják az Olvasót, hogy jól gondolko-
dott, vagy éppen rácsodálkozhat arra, hogy ez neki miért nem 
jutott eszébe.

Külön ki kell emelnem a könyv „remekbe rajzolt” illuszt-
rációit, Ferenci Fruzsina szellemes műveit, amelyek egyúttal 
kitűnő karikatúrák is, és még a feladványok megoldásához is 
hatékony segítséget nyújtanak.

Végezetül köszönet mindazoknak, akik türelmükkel, meg-
értésükkel és segítségükkel hozzájárultak e könyv megszüle-
téséhez!

Remélem, hogy ennyi pozitív gondolat elég lesz ahhoz, 
hogy most már senki ne késlekedjen tovább, merüljön el a 
játékok tengerében (sőt óceánjában), és csak arra vigyázzon, 
hogy idejében feljöjjön a felszínre, aztán újra vissza a mélybe, 
nehogy felszínes maradjon!
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