
Utószó a második kiadáshoz

Karinthy Frigyes a pesti korzón találkozott a fiatalemberrel.* Én a winnipegi
Polo Park bevásárlóközpontjában futottam össze vele. Persze sokkal gyor-
sabbvolt,mint én, így csupánahátát láttam, ahogyelmentmellettem.Nagyon
ismerősnek tűnt. Sovány volt, dús barna hajjal, és nagyon sietett. Utolértem,
amikor egy bolt előtt megállt. Félig megfordult, és rögtön tudta, hogy ki
vagyok. Nem mondhatom, hogy túlzottan örült, amikor meglátott.

– Nem mentek olyan rosszul a dolgok – mondtam
kicsit dadogva.
– Tényleg? – kérdezett vissza. – ARejtvénykirályfia vagy,
és harmadéves egyetemi hallgatóként megírtad, amit a
család elvárt tőled, az első rejtvénykönyvedet. Az azt
követő fél évszázad alatt még hány könyvvel járultál
hozzá a családi hagyományhoz?
– Eggyel sem. De írtam másik 20 könyvet. És kutatóma-
tematikus lettem. A két fő témámról én írtam a két legfontosabb könyvet;
mindkettő több kiadásbanmegjelent. Több mint 230 szakcikket publikáltam.
Emellett a matematikai szedés és tördelés szakemberévé váltam. Az erről írt
könyveim már vagy 40 000 matematikushoz eljutottak.

– Jó – mondta a fiatalember –, tudom, hogy sok min-
dennel foglalkoztál.Demiért hagytadott a rejtvényeket?
– Nem csak a rejtvényeket hagytam ott. Amikor ezt a
könyvet írtam, még én voltam az egyik legjobb magyar
sakk-problémaszerző**, és sok versenyt megnyertem.
Azt is abbahagytam. A rejtvények, a sakkfeladványok
kitalálása és a matematikai kutatás, mind a három félig
tudatosan történik, és félig a tudat alatt. Hosszú időn át
gondolkozunk egy problémán, és egy reggel arra ébre-

dünk, hogymegvan amegoldás. A tudatos gondolkozással eltöltött időt még
fel lehet osztani két-három részre. De a tudat alatti gondolkodást, az éjszakai
alvást már sokkal nehezebb több célra használni.

* Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novellája 1913-ban jelent meg először
az ugyanilyen című kötetben az Athenaeum Kiadónál.
** Lásd: http://www.magyarsakkszerzok.com/

http://www.magyarsakkszerzok.com/gratzer-gy.htm
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A fiatalember nem ért egyet ezzel. Abbahagytama vitát. Talánmégis neki
van igaza.

* * *

Ezért különös örömmel vettemmostani kiadóm,HalmosÁdámfelvetését,
a Grätzer-trilógia megjelentetésére, amelynek mostani szerkesztőm, Halmos
Mária javaslatára lett édesapám két könyve mellett ez a fiatalkori kötetem
is a része. Mari a gimnázium harmadik évében megnyert egy matematikai
versenyt, és jutalmul az Elmesport egy esztendőre könyvet kapta. Később
egész életében matematika tankönyveket írt, és mindig szeretettel használta
az én könyvemet. Ezért győzte meg Ádámot, hogy ezt is érdemes kiadni
édesapám két klasszikus könyve mellett. És hát ki tud az anyjának nemet
mondani?

A második kiadáshoz két szakértő minden rejtvényt részletesen átgon-
dolt: Halmos Mária, akit már bemutattunk és Kuczmann Erika, aki közel
két évtizede az általános és középiskolás fiatalok matematikatanításával és
tehetséggondozásával foglalkozik. Majdnem minden rejtvényt és megoldást
szebbre írtak, és sok hibát kijavítottak.Nagy szerencsémvolt, hogy két kiváló
szakember ilyen keményen és sikeresen dolgozott a könyvemen.

Nagy örömömre szolgál, hogy ennek eredményét kezébe veheti most az
olvasó.
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