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K a R i n T H y  f R i G y E s

Tükör nyájas hájó kérem senkinek hajó

Két tükör olvasó — olvasó hajó két görbe Harun igy nem hajó olvasó — tükör nyájas — kérem tükör 
két óh al két tükör oh

Tükör nyájas olvasó hajó két görbe hajó olvasó — Harun így nem — olvasó al két görbe tükör két 
óh al két tükör óh.

Tanár úr hajó irtok így nyájas nem igy olvasó — kérem mondhatom reggel két al — kérem senkinek 
így Rasid hajó két — tűkör kérem — holnap möndhatom nyájas hájó két,

Olvasó al két görbe két Capillaria így Rasid igy nem hajó óh két igy óh — tükör reggel Capillaria 
tükör két óh tűkör két nem — óh möndhatom nyájas hájó két.

Igy — nem al nem óh hajó nem — igy olvasó al — mondhatom reggel Capillaria al kérem — tükör 
reggel Capillaria úr tükör — olvasó tükör reggel Capillaria

Kérem — igy olvasó al nem — két tükör olvasó — nem mondhatom görbe Harun igy nem — olvasó 
így kérem — ti kérem igy óh — tükör reggel Capillaria — olvasó tükör reggel — tükör reggel 
Capillaria.

Igy — nem al nem óh hajó nem — igy olvasó al tűkör úr nem — tükör reggel Capillaria óh hajó úr 
— nem al nem hajó óh irtok igy két

El al nyájas így reggel úr igy — Rasid hájó nem nem tükör olvasó — el tűkör úr irtok tükör két — 
tűkör kérem — olvasó hajó ti kérem hajó óh irtok igy két,

Igy — kérem senkinek hajó nem — igy — nem al nem óh hajó nem — igy — tanár al ti al két 
Capillaria — ti kérem hajó görbe így nem,

Harun hajó reggel Capillaria — olvasó tükör reggel óh tükör úr tükör kérem kérem tükör olvasó — 
igy senkinek nem — igy — olvasó így kérem al óh igy nem

Kérem — holnap möndhatom nyájas tűkör irtok tükör — kérem mondhatom reggel Rasid igy olvasó 
— igy görbe görbe — nem hajó el így irtok irtok.

Jegyzet

a vers – Karinthy Frigyes titkosírás-rejtvénye felcímmel – a Színházi Élet 1937. évfolyamának 
ötvenkettedik számában jelent meg, a 72. oldalon, a lap Rejtvény Revü című húszoldalas, 
év végi összeállításában, egy kétrészes rejtvény első feleként, és mindeddig nem szerepelt 
egyetlen Karinthy-verseskötetben sem. (néhány nyomdahibát most kijavítottunk.) a szö-
vegben minden szó egy bizonyos betűnek felel meg. a szavak Karinthy következő kötete-
inek címéből származnak: Capillária, Görbe tükör, Harun al Rasid, Holnap reggel, Így írtok ti, 
Két hajó, Nem mondhatom el senkinek, Tanár úr kérem, Ó, nyájas olvasó. (a szövegben ó helyett 
óh szerepel, feltehetőleg azért, hogy az általa jelölt betűnek ne egy másik egyszerű betű 
feleljen meg.) a megfejtést itt nem adjuk meg: Keresztesi József esszéjében megtalálható. a 
hosszú és rövid o/ó, u/ú és ö/ő betűket ugyanaz a szó jelöli, de ennél többet, a poéngyil-
kosságot elkerülendő, nem árulunk el: azt, hogy melyik szó melyik betűnek felel meg, Ke-
resztesi megoldásából már ki lehet következtetni. Kárpótlásul közöljük a másik, jelmezes 
rejtvény megfejtését: bajor Gizi (Kék róka), Darvas Lili (Delila), Törzs Jenő (iii. Richárd). a 
két rejtvény megfejtői között összesen tizenegy pénzdíjat és öt könyvet osztottak ki, nevük, 
címük – Temesvártól Vecsésen és Kassán át a new Jersey-beli Cliftonig – és a helyes meg-
fejtés a lap 1938. évi 9. számának 127. oldalán olvasható. (Kőrizs Imre)
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