
Intarzia mint nyelvi játék 
 
Ebben a játékban el kell helyeznünk megadott szavakat, például 

személyneveket úgy, hogy azok több-kevesebb fejtörés után felis-
merhetők legyenek. Íme néhány példa:  

 

Ócska takaró… = Kata,  
Haragszol galambom = Olga,  
Húzd le a kanapé terítőjét! = Péter stb.  
 

A szavakat nehezebb megtalálni, ha azokat mondatokba, kerek 
történetbe foglaljuk, ezáltal mindez lehet rejtett írás, titkos üzenet is. 

Az intarzia már a 18. században is ismert volt. Lukácsy András 
Elmés játékok, játékos elmék című könyvében bemutat egy 18. század-
beli példát, mely a kuruc időkből származik: 

 

A rák ó címerében szemet kapott s szárnyat, 
Szárnyalva szól a szálló szörnyű sasmadárnak; 
Köszöntlek kedves sas, rákot meggyalázó, 
Hogy minket eztán megfogj, nincsen oly sűrű háló: 
Sastól, oroszlántól én is szárnyat kaptam, 
Nem lakom már soha többé szűk lyukakban. 
 

A szlovák nyelven írt és a szójáték pontos megőrzésével ma-
gyarra fordított szöveg, az Anagramma Slavicum (Szláv szójáték) szim-
bolikájában a rák az első sorban fellelhető Rákóczit és a szabadságra 
vágyó kurucokat jelképezi, a sas, a Habsburg-címer állata pedig a ki-
rályt és a „szörnyű” labancokat. A rák lengyel és francia segítséget, 
szemet és szárnyat kap, így a sas, a labanc már sűrű hálóval sem fog-
hatja el a kuruc vezért. A labancok által megszállt Felvidéken Rákó-
czinak a nevét sem volt szabad kimondani, leírni, valószínűleg ezért 
születhetett meg egy szlovák ajkú és kuruc érzelmű nemesember tol-
lából a vers, mely az intarzia (Rákóczi neve) nélkül nehezebben lenne 
érthető. 



A 19. és 20. században is oly népszerű játékot főként diákok,  
tanárok, tudósok, írók, lapszerkesztők, nyelvészek művelték, játszot-
ták társaságban. Gyakori feladat volt neves emberek személynevének 
elrejtése, és születtek szellemes ön-intarziák is, például a Karinthy 
Frigyesé, melyben a nevet fonetikus írással találhatjuk meg:  

 

Magát egy égi kar inti, frigye sikerülni fog. 
 

vagy a Kosztolányi Dezsőé:  
 

Vendég panasza az étkezdében: „Itt rossz a koszt, ó lány, ide zsörtö-
lődni jár az ember.” 

 

Jó játékot és kellemes időtöltést kíván a nyelvet tanulóknak és 
tanítóknak egyaránt 

a szerkesztő: 
 

Hogy jó-e a kisszék, ej, győződjön meg róla, mielőtt rácsücsül! 


